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VOOR DE MENS



De geboorte van 
mijn dochter
Een wolk van 
een baby

Witte haren 
als sneeuw



WIJ ZIEN … DE MENS!
We willen op een warme en mensgerichte manier 
zorg dragen voor onze bewoners en hun familie, 
onze medewerkers en voor mekaar.
Een belangrijke basis om dit te doen, is betrokken 
zijn, ons verbonden voelen met en durven kijken naar 
de mens achter de bewoner, de mens achter het 
familielid, de mens achter de medewerker en achter 
onze collega. Wat vinden mensen belangrijk in hun 
leven, in het omgaan met elkaar? Vaak zit dat in heel 
kleine dingen, maar hoe kunnen we daar nu precies 
achter komen? 
In onze cultuur vandaag moet alles snel gaan en 
denken we snel mensen te ‘kennen’.
Binnen de zorgsector verwachten we kwalitatieve 
zorg en een professionele houding tegenover alle 
zorgpartners, maar daarnaast ook mensgerichtheid.  
Hoe kom je tot een goed evenwicht?

Wel… in PVT proberen we maximaal oog te hebben 
voor de dromen en ambities van onze bewoners en 
proberen we samen met familie hierop in te spelen.  
Dit vraagt van medewerkers dat zij loskomen van hun 
eigen waarden en normen en dat ze creatief zijn om 
de dromen van bewoners mee te helpen 
verwezenlijken.
Dit vraagt dat ze ‘zien’ in een diepgaande betekenis 
en daardoor zelf in beweging komen om bewoners bij 
te staan in hun noden en wensen.
Omdat iedere bewoner, ieder mens, uniek is, is dit 
zeker geen evidente opdracht.
Belangrijk is dat leidinggevenden hierin een voor-
beeld stellen en ook met medewerkers op zoek gaan 
naar de talenten die zij kunnen aanspreken om op 

zoek te gaan naar de meest gepaste zorg voor onze 
bewoner op dat moment.
Waardering, professionele samenwerking en het ver-
hogen van deskundigheid zorgen tenslotte voor meer 
gemotiveerde medewerkers.
In PVT kennen we een fijne ondersteuning door 
familie van bewoners, vrijwilligers en ondersteunende 
diensten binnen Asster waarvoor een welgemeende 
dank je wel!

Doorheen dit jaarverslag vinden jullie beelden terug 
die gemaakt werden door Ann, afdelingshoofd op de 
Luwte 1.
In het kader van haar eindwerk binnen de fotograaf-
opleiding maakt ze karaktervolle zwartwit portretten 
van onze bewoners. Samen met de mooiste her-
innering uit hun kinderjaren, leverde het werk een 
reeks sprekende beelden op waardoor dit project ‘De 
krachtlijnen van het leven’ tot stand kwam.
Een welgemeende dank aan Ann om voor dit mooie 
project op zoek te gaan naar het verhaal achter de 
mens en aan de bewoners om hier enthousiast aan 
mee te werken en zich zo fotogeniek te tonen!
Bewoners gaven natuurlijk hun toestemming tot publi-
catie van deze beelden!

Lieve Snellinx
PVT-coördinator



ACTIVITEITEN
We hebben zowel voor groepen bewoners als voor 
bewoners apart een activiteitenaanbod uitgewerkt, 
per afdeling, maar ook afdelingsoverschrijdend.
In bewonersraden krijgen bewoners het forum om 
aan te geven welke activiteiten zij graag op de plan-
ning zien. Hierbij wordt maximaal rekening gehou-
den met de mogelijkheden en de leefwereld van de 
bewoners.
Zowel activiteitenbegeleiders als permanente bege-
leiding op de afdeling zorgen ervoor dat er variatie in 
het aanbod gebracht wordt zodat bewoners de kans 
krijgen deel te nemen aan de activiteit waar hun voor-
keur naar uit gaat.

BEWONERS



Ik mocht al 
vroeg de microbe 

van de kunst 
ervaren

Ik genoot van 
bezoeken aan 

musea
Om nadien zelf 

te gaan 
schilderen



Kijken naar
het gouden licht 
van de zon

Doorheen de 
bomen op het 
plein in 
Maastricht

Daar genoot ik 
van



BEWONERS

SPIRITUALITEIT
Ook op pastoraal en spiritueel vlak wordt een aanbod 
voorgesteld. We creëren ruimte waar zin-en levens-
vragen en geloofsvragen aan bod komen. Er worden 
maandelijks vieringen georganiseerd bij alle belangrij-
ke kerkelijke feestdagen. Gesprekken met de pastor 
zijn steeds mogelijk, zowel formeel als informeel.
Bewoners kijken ook uit naar een maandelijks spirit-
momentje. 

Het pastoraal team is nauw betrokken bij het overlij-
den van bewoners en verder bij de uitvaart als deze 
in de Asster kapel plaats vindt. Zij organiseren her-
denkingsvieringen op de afdeling en betrekken hier 
medewerkers en bewoners in. Deze herdenkings-
momenten vinden plaats in het bijzijn van de familie 
van de overleden bewoner.
Het pastoraal team is ook nauw betrokken bij het 
vormgeven van de visie en het beleid rond vroeg-
tijdige zorgplanning en palliatieve zorgen. Het is heel 
belangrijk samen met bewoners te kijken naar wat zij 
belangrijk vinden inzake levenseinde. 
Als medewerker kunnen achterhalen op welke manier 
men bewoners nabij kan zijn in alle fases van hun 
leven, is cruciaal als het gaat over mensgerichte zorg 
en voelt comfortabel voor bewoners en medewerker. 

Naast het overlijden van bewoners werden we in 
2019 ook geconfronteerd met het overlijden van een 
collega.
Vanaf het moment dat zijn ziekte werd vastgesteld tot 
op de dag van zijn overlijden waren de collega’s hem 
trouw nabij. 
Volgens traditie werden op 25 oktober 2019 onze 

overleden bewoners van de voorbije twee jaren her-
dacht. Familie, bewoners en begeleiding waren zoals 
steeds talrijk aanwezig tijdens deze viering. 



BEWONERS

BETREKKEN VAN FAMILIE 
EN NAASTEN
Naast de bezoekmomenten en de familiegesprekken 
worden er op regelmatige basis ook familie-activitei-
ten gepland. 
In 2019 werd een familie-barbecue georganiseerd. 
Dit was wederom een succes. 
Er was een massale opkomst van familie en de 
bewoners genoten met volle teugen van het gezellig 
samen zijn met hun familie, het contact met de familie 
van andere bewoners en natuurlijk ook van het 
lekkere eten.
Verder neemt er vanuit iedere afdeling ook een afge-
vaardigde van de familie van de bewoners deel aan 
het Lokaal Advies Comité. Dit comité denkt mee na 
en geeft tips en suggesties om de zorg nog meer aan 
te passen aan onze bewoners.



Mijn vader is 
jong gestorven

Als jonge knaap 
van 13 ging ik 
al snel werken 
om mijn moeder 

te helpen



Ik trok samen 
met mijn broer 
vaak het bos in

Om vlinders te 
zoeken

Ik kende wel 
50 vlinders 
bij naam

In ‘t Latijn



MEDEWERKERS

DESKUNDIGHEID
Ook in 2019 werd er op diverse manieren ingezet op 
deskundigheidsbevordering.
Op iedere afdeling en leefgroep vinden er intervisies 
plaats, per leefgroep minstens eens in de maand. 
Extra overlegmomenten kunnen op indicatie plaats-
vinden. Doel van intervisie is te reflecteren over eigen 
handelen in omgang met bewoners en dit te evalue-
ren. 

Op De Luwte 1 en 2 werden er teamtrainingen 
voorzien op 8 en 17 oktober, 14 en 28 november. De 
gebruikte methodiek werd afgestemd op de geperci-
pieerde noden per leefgroep. We maakten gebruik 
van de methodieken ‘Bouwen aan vertrouwen’ en 
‘Ongeschreven regels’.

Tijdens gesprekken met de medewerkers van De 
Luwte 2 kwam de nood aan vorming op maat naar 
boven. Om hieraan tegemoet te komen werden 
tijdens de dienstvergaderingen vormingsmomenten 
voorzien. Zo hebben de medewerkers zich tijdens 
zo’n vormingsmoment verdiept in de kunst van het 
kort en bondig briefen. 

Binnen de organisatie werden er naar goede ge-
woonte jaarlijkse opleidingen brandveiligheid, preven-
tie van agressie, suïcidepreventie en reanimatie-
technieken (CPR) aangeboden. 
Ook in 2019 werden er tal van belevingsdagen Plane-
tree georganiseerd en druk bezocht door PVT-mede-
werkers. Het Planetree-model en -traject tot certifice-
ring ondersteunt zorgorganisaties in het ontwikkelen 
van meer mensgerichte zorg.

Daarnaast zette Asster ook de traditie van de semina-
riecyclus in 2019 verder, waaraan door medewerkers 
werd deelgenomen. 

Het traject rond Clinical Leadership olv prof. Dr. M. 
Verschueren werd in 2019 verdergezet:

Samen met CC De Boogaard hebben we in het kader 
van ‘Té Gek?!’ een aantal lezingen en voorstellingen 
aangeboden.

Rond omgaan met agressie hebben we een heel 
traject uitgezet waarbij de vormingsnamiddag over 
‘omgaan met verbale agressie’, gegeven door Crime, 
door de medewerkers van De Luwte 2 erg werd 
gesmaakt.

Via diverse nieuwsbrieven en andere kanalen infor-
meren onze PVT-medewerkers zich over vormings-
initiatieven, studiedagen, seminaries e.d. Dat ook op 
de werkvloer de lerende cultuur hoog in het vaandel 
wordt gedragen, weerspiegelt zich in een totaal van 
1155 uren gevolgde opleiding/vorming.

We deden in 2019 ook beroep op de deskundigheid 
van externen om ons als team in bepaalde thema’s 
en processen te begeleiden en te verrijken.
Pallion stond ons bij in het levenseindeproces van 
een palliatieve bewoner. 
Een vormingsmedewerker van Impuls kwam met het 
team van De Luwte 3 werken rond ‘Sterker in het 
team staan door verbindende communicatie’.  



KWALITEITSVOLLE ZORG

BELEIDSTHEMA’S
De voorbije jaren hebben we in PVT hard gewerkt 
aan volgende beleidsthema’s: gebruik van middelen, 
vrijheidsbeperkende maatregelen, suïcidepreventie 
en vroegtijdige zorgplanning.
Per thema werken referenten, samen met de kern-
teams, het afdelings- en PVT-beleid uit, maken dit 
concreet en dragen dit uit naar de eigen afdeling.

BEGELEIDEN VAN STUDENTEN
Heel wat verpleegkundigen in PVT hebben de oplei-
ding mentorschap gevolgd. Dit ondersteunt hen in het 
begeleiden van studenten tijdens hun stages en in 
hun opleiding.
Het begeleiden van studenten vraagt van onze ver-
pleegkundigen een kritische blik om goed te kunnen 
onderkennen wat studenten nodig hebben.
Een aantal mentoren hebben op basis van de op-
leiding en op basis van hun ervaring de handen in 
mekaar geslagen om een stagebundel te maken.
De komende jaren zullen ook zorgkundigen een op-
leiding mentorschap kunnen volgen.

BEWONERSDOSSIER
Om de twee maanden zitten de referenten van elke 
afdeling met de verantwoordelijke van het Electro-
nisch Patiëntendossier(EPD) - Obasi -  samen voor 
een clusteroverleg. Voor nieuwe werknemers, maar 
ook voor collega’s die langdurig afwezig zijn ge-
weest, wordt vanuit de dienst kwaliteit maandelijks 
een bijscholingsmoment voorzien. Collega’s met een 
vraag voor bijscholing kunnen ook aansluiten bij deze 
dagen.

Er werden ook een aantal wijzigingen in het program-
ma doorgevoerd.
Collega’s van de pastorale dienst hebben toegang 
tot het dossier en kunnen belangrijke dingen rond 
levenseinde en observaties vanuit contactmomenten 
met bewoners opnemen in het dossier. 
Artsen krijgen vanuit het systeem een melding 
wanneer een scan of labo wordt geüpload
De begeleiding vanuit arbeidszorg kan ook aan-
gevraagd worden in het EPD. 

Het huidig medicatiepakket Infomedic is niet meer 
conform met het EPD en zal binnenkort vervangen 
worden. Binnen Obasi is ook een medicatieluik voor-
zien. Dit zal in de toekomst worden uitgerold.

PLANETREE 
Om mensgerichte zorg verder te implementeren bin-
nen Asster, werd in 2019 maximaal ingezet op het 
onderdompelen van alle Asster-medewerkers in het 
Planetree-gedachtengoed, zowel binnen zorg als 
zorgondersteuning.
De komende jaren gaat er meer op teamniveau ge-
werkt worden rond de principes van Planetree.
Planetree zal ook gebruikt worden als kapstok voor 
het beleidsplan voor de komende jaren.



De dingen doen 
waarvan ik wist 
dat ik ze eigen-
lijk niet mocht 

doen

Dat deed ik 
graag



KWALITEITSVOLLE ZORG

BELRAI 2.0
Vanuit PVT De Passer engageren we ons in beleids-
ontwikkelingen m.b.t de BelRAI 2.0.

De BelRAI (RAI = resident assessment instrument) 
is een poging tot Vlaamse vertaling van de Inter-
RAI. InterRAI is een verzameling van internationaal 
gevalideerde, generieke beoordelingsinstrumenten 
waarmee zorgverleners op een gestandaardiseerde 
manier de zorgnoden en het functioneren van zorg-
behoevende personen in kaart kunnen brengen. 
De InterRAI bestaat uit een 20-tal instrumenten voor 
verschillende doelgroepen en leeftijden. Ze zijn in 
Noord-Amerika ontwikkeld, eind jaren 80. Intussen is 
de InterRAI wereldwijd verspreid.

Het doel is een uniform instrument te ontwikkelen, 
bruikbaar over verschillende zorgsettings heen, om 
zodoende de kwaliteit en continuïteit van de zorg te 
optimaliseren. In een uitvoeringsfase is het de bedoe-
ling dat de BelRAI wordt afgenomen wanneer iemand 
instroomt in de GGZ. Nadien, bij verandering van 
setting, bij grote verandering in toestandsbeeld, of op 
gezette tijdstippen wordt de afname herhaald, voor 
deze domeinen waarvoor het relevant is.  

De Vlaamse overheid vraagt aan onderzoeksinstituut 
Lucas de bruikbaarheid van de BelRAI, de Vlaamse 
vertaling voor mensen met een Ernstige Psychia-
trische Aandoening (EPA) te onderzoeken. Wij zijn 
sinds 2017 betrokken bij deze onderzoeken. In 2019-
2020 loopt het onderzoek BelRAI 2.0.

Momenteel worden de twee basisinstrumenten (resi-
dentiële en ambulante setting) en 7 supplementen in 
de Vlaamse versie onderzocht. 

Na elke onderzoeksronde wordt er in focusgroepen 
per sector bijeengekomen om wenselijke aanpassin-
gen te bespreken. 
Na het eerste onderzoek zijn o.b.v. de feedback van 
de deelnemende organisaties enkele veranderingen  
doorgevoerd. Deze situeren zich vooral op item-
niveau, t.a.v. vertaling, in de basisinstrumenten. Daar-
naast werden ook zelfrapporteringsvragenlijsten QoL 
(Qualitiy of Life) en Nel (Nederlands Empowerment 
Lijst) toegevoegd, omdat er in het oorspronkelijke 
instrument niet wordt tegemoet gekomen aan het her-
steldenken, de psychosociale rehabilitatie, de visie 
van waaruit we bewoners in hun kracht willen zetten. 
Gezien het een observatie-instrument is, voldeed ze 
ook niet op vlak van patiëntenparticipatie. 

De QoL en Nel zijn zelfbeoordelingsvragenlijsten die 
relevante informatie verschaffen over de persoonlijke 
beleving van de bewoner. 
Concreet werken we in PVT met de Mental 
Health-bevraging, aangevuld met supplementen 
verslaving en verstandelijke beperking. Daarnaast 
worden ook twee zelfrapporteringsvragenlijsten 
afgenomen (QoL en NEL).

Er worden 21 domeinen onderzocht in de Mental 
Health-bevraging. Het gaat hierbij voornamelijk om 
informatie te bekomen door observatie van de bewo-
ner, gedurende een welbepaalde periode, meestal 3 
dagen (tenzij anders vermeld). Items die niet kunnen 
geobserveerd worden of waarbij de expliciete bevra-
ging wordt verwacht, worden met de bewoner samen 
ingevuld. 

Op basis van de informatie die de instrumenten 
verzamelen over de zorgnoden en het functioneren 
worden de resultaten berekend. Deze resultaten 
omvatten:

• Scores op zorgschalen die de klinische toestand 
van de persoon in kaart brengen op verschillende 
levensdomeinen

• Clinical assessment protocols vertaald als cliënt 
aandachtspunten (CAP’s) die al dan niet oplich-
ten. Dit zijn zogenaamde alarmpjes die aangeven 
op welke levensdomeinen er extra begeleiding 
nodig is opdat hij beter zou kunnen functioneren, 
of opdat achteruitgang verminderd of stopgezet 
zou kunnen worden. 

Deze informatie geeft input aan de zorgverlener, het 
team, de bewoner voor de opstelling van een begelei-
dingsplan.

Voor de BelRAI 2.0 werd in het najaar van 2019 
anderhalve opleidingsdag georganiseerd, aangevuld 
met 2 momenten van intervisie, om afstemming en 
gelijkvormigheid in afnames te bekomen. Voor het 
onderzoek van 2019-2020 worden er van het PVT De 
Passer 10 afnames gevraagd.
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Bovenstaande grafiek en diagram geeft weer dat er in 2019 5 bewoners overleden zijn. Opvallend in verge-
lijking met voorgaande jaren is dat er slechts één bewoner verhuisd is naar een woon-en zorgcentrum omdat 
de somatische zorgen de overhand kregen boven de psychiatrische problematiek. Een verklaring hiervoor is 
dat de psychiatrische problematiek bij de ouderen die in PVT verblijven meer aanwezig is dan de somatische 
zorgnoden waardoor zij de voor hen meest gepaste zorg in PVT krijgen.
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In 2019 werden 7 opnames gerealiseerd.
Werken aan doorstroom in PVT wordt zeker en vast 
een uitdaging voor de toekomst.
Hierbij kan een mogelijke samenwerking met ande-
re zorgpartners onderzocht worden om met en voor 
bewoners de voor hen meest gepaste woonvorm te 
zoeken.

OPNAMES
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