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K

orte voorstelling van het psychiatrisch centrum GentSleidinge

Het psychiatrisch centrum Gent – Sleidinge is een VZW met een aanbod van zowel intramurale als
extramurale zorg en behandeling voor personen met een psychiatrische problematiek. Het centrum
omvat twee campussen. Één campus bevindt zich in het hart van de stad Gent, de andere campus ligt
iets buiten het centrum van Sleidinge (deelgemeente van Evergem). Beide campussen behoren tot de
initiatieven van de broeders Hiëronymieten.
Om de verblijfsduur zo kort mogelijk te houden en maatschappelijke re-integratie te bevorderen
werkt het psychiatrisch centrum Gent-Sleidinge samen met verschillende voorzieningen,
professioneel en niet-professioneel, regionaal en nationaal.
Het psychiatrisch centrum heeft, verspreid over de twee campussen, 320 plaatsen voor dag- en
nachtbehandeling. Deze bedden zijn verdeeld over 12 afdelingen.
Naast deze klinische afdelingen beschikt het ziekenhuis in campus Sleidinge over een polikliniek (voor
volwassenen en voor jongeren) en een dienst outreaching voor jongeren.
Daarnaast is er op campus Gent een psychiatrisch verzorgingstehuis, Hortus, en neemt het
psychiatrisch centrum deel in 2 initiatieven voor beschut wonen .

Campus Gent
De Steiger, dagziekenhuis
Op het dagziekenhuis komen mensen die omwille van hun psychische en psychosociale
kwetsbaarheid behandeling, begeleiding en ondersteuning nodig hebben voor een bepaalde duur
maar voor wie een residentiële behandeling niet nodig of mogelijk is.

De Weverij, dagcentrum
Het dagcentrum is een plaats voor deeltijdse behandeling voor volwassenen met een langdurige
psychiatrische en psychische problematiek. Het is een creatieve ruimte die voorziet in een
gecombineerd aanbod van enerzijds zorg en vervolgbehandeling en anderzijds een zinvolle
dagbesteding.

De Kering, dienst voor opname en kort-durende behandeling
Afdeling ‘de Kering’ heeft 30 plaatsen voor personen met een acute psychiatrische en psycho-sociale
problematiek. Er is een aanbod van crisisopvang en zorg, kortdurende therapie (max. 3 maand) en
oriëntering naar behandeling op langere termijn. Therapie op de afdeling vindt plaats via verbale,
non-verbale en lichaamsgerichte therapieën.
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De Stroom, afdeling voor psychotische en cognitieve stoornissen
Afdeling ‘de Stroom’ met 30 plaatsen richt zich vooral op personen met een psychotische
problematiek, een cognitieve stoornis of een autisme-spectrumstoornis. Er is een aanbod van verbale
therapieën, waaronder psycho-educatie voor mensen met een psychotische kwetsbaarheid,
geheugen- en concentratie-training en sociale vaardigheidstraining. Naast verbale therapie is er ook
een uitgebreid aanbod aan lichaamsgerichte therapie en een verscheiden aanbod van creatieve,
werk- en doegerichte therapie.

De Bron, afdeling voor stemmings-, persoonlijkheids- en eetproblemen
Mensen met een stemmings-, persoonlijk-heids- of eetproblematiek kunnen hier terecht. Er zijn 30
plaatsen. De behandeling richt zich op inzichtverwerving in de problematiek en op het emotionele
niveau om zo tot een persoonlijke groei te kunnen komen. Er wordt gewerkt naar rehabilitatie,
verwerking en stabilisatie.

Campus Sleidinge
Afdeling voor urgentiepsychiatrie en crisisbehandeling
Deelwerking Urgentie: Een kleine gesloten afdeling met 5 plaatsen, en uitgebreide verpleegequipe.
Hier komen mensen terecht die intensieve zorg nodig hebben. Deskundige bescherming, nabijheid
en het creëren van een stabiele omgeving, behoren tot de belangrijkste aspecten van de
behandeling.
Deelwerking Crisisbehandeling: Een gesloten afdeling met 18 plaatsen voor mensen in een
crisissituatie, met nood aan bescherming. Via begeleiding en behandeling wordt voor de patiënt een
beter zorg dragen voor zichzelf beoogd alsook het voorkomen van herhaling van de crisissituatie
door zicht te krijgen op de oorzaken ervan.

Verpleegeenheid voor opname en crisistoxicomanie
Deelwerking Opname: De deel-werking opname heeft 10 plaatsen. Er gebeurt diagnostisch
onderzoek in functie van verdere oriëntatie van de behandeling. Op de afdeling is kortdurende
behandeling mogelijk.
Deelwerking Crisistoxicomanie: Dit is een gesloten afdeling met 10 plaatsen voor mensen met een
verslavingsproblematiek (illegale middelen) die zich in een crisissituatie bevinden. Buiten de vraag
om niet te gebruiken gedurende de periode van het verblijf, vraagt deze afdeling geen motivering bij
de patiënt maar worden heel veel kansen geboden om motivatie te laten groeien naar een leven
zonder drugs.
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Kliniek voor Stemmings- en Psychotische problematiek (STEPS)
De afdeling heeft 24 plaatsen voor mensen met stemmingsproblemen (Bipolaire stoornis) en/of
psychotische problematiek. Vertrekpunt bij de behandeling is de op ervaring gebaseerde
deskundigheid van elke patiënt in het omgaan met zijn probleem. Er wordt gewerkt met de
overdracht, geïnspireerd door zowel de psychoanalyse als door het contextuele gedachtegoed.

Intensieve Psychodynamische Therapie- Eenheid Sleidinge (IPTES)
Er zijn 20 plaatsen voor mensen met als voornaamste aanmeldingsklacht een persoonlijkheidsstoornis. De doelstelling van de behandeling is herstel door het verwerven van een nieuw
psychisch evenwicht. Hiervoor wordt zowel psycho-analyse als mentalisatie-based therapie
toegepast.

Afdeling voor Dubbele Diagnose
Behandelafdeling met 15 plaatsen voor mensen met een psychotische stoornis én een
verslavingsproblematiek. Er wordt met de patiënt gestreefd naar een zo hoog mogelijke graad van
autonomie. Aan afdeling Dubbele Diagnose is ook het woonproject @14 verbonden.

Seniorenkliniek
De Seniorenkliniek heeft 25 plaatsen voor mensen ouder dan 60 jaar die te kampen hebben met
psychische problemen, zowel chronisch als acuut. Er wordt gewerkt naar het verminderen, of
desgevallend het stabiliseren van de beperkingen die door de psychiatrische problematiek worden
veroorzaakt. Hierbij gaat men in tegen het stereotype beeld van de oudere - de afhankelijke persoon.
Er wordt een sterk participatief werkmodel gehanteerd.

Afdeling voor actieve resocialisatierehabilitatie
De afdeling actieve resocialisatie heeft 23 plaatsen voor residentiële opname, waar het accent gelegd
wordt op activering via betekenisvolle activiteiten gericht op re-integratie: het uiteindelijke doel is
dat mensen terug een plaats krijgen in de maatschappij (herstel). Er is een intensieve samenwerking
met externe partners.

Afdeling voor algemene rehabilitatie
De afdeling rehabilitatie heeft 21 plaatsen. Er is plaats voor mensen die door een langdurig
ziekteverloop en een beperkte draagkracht eerder in een langzaam tempo te resocialiseren of te
heroriënteren zijn. Binnen een institutionele setting wordt gewerkt aan een kwalitatief beter leven
met of voorbij de beperking. Om van daaruit tot reactivering en oriëntering van de patiënt te komen.
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Intensieve Behandelunit Yidam
Yidam is een half open afdeling met 8 plaatsen voor jongeren die zich in een problematische
opvoedingssituatie bevinden. Er wordt gewerkt naar herstel, om zodoende het functioneren in de
eigen leefomgeving mogelijk te maken.

Project Outreaching
Doel van dit project is de ondersteuning van voorzieningen Bijzondere Jeugdzorg wiens werking
geregeld onder druk komt te staan door de confrontatie met het psychisch lijden en de complexe
psychosociale context van sommige jongeren. Het Outreachteam biedt ondersteuning en consult aan
en kan indien nodig ook zorgen voor crisisopvang of opname voor observatie met diagnosestelling.

Niet campusgebonden diensten
DVZ – dienst voor zorgvragen
De dienst voor zorgvragen ontvangt en beantwoordt alle zorgvragen die aan het ziekenhuis gesteld
worden.

Villa Voortman
Villa Voortman is een aanloophuis voor personen met een gestabiliseerde psychiatrische
problematiek. Geïnspireerd door de Engelse ‘fountainhouses’ probeert ze laagdrempelige nabijheid
en ondersteuning te bieden aan deze doelgroep.
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B

eroepsgeheim en het elektronisch patiëntendossier
(EPD)

Beroepsgeheim houdt in dat u, al wat u verneemt in hoofde van uw beroep, ook in opleiding, niet
meedeelt aan personen die geen deelname hebben in de behandeling. Concreet gaat dit over alles
wat u gedurende uw stage opmerkt, ook wat u per toeval, zelfs per vergissing verneemt. We
verwachten dan ook dat u de richtlijnen rond beroepsgeheim en ethiek strikt naleeft.
Tijdens uw stage wordt u, als oefening naar uw toekomstige functie, uitgenodigd om in het
elektronisch patiëntendossier te werken. De raadpleegbaarheid van het patiëntendossier is voor
stagiairs beperkt. In functie van een stageopdracht kunt u bijkomend informatie opvragen bij een
medewerker van het behandelend team. Wat niet kan, ook niet i.f.v. een stageopdracht, is kopieën
nemen uit een patiëntendossier, noch op papier noch in elektronische vorm.

Volgende concrete afspraken gelden zeer strikt:
Het is verboden om eigen software, computergegevens of computersystemen in P.C. GentSleidinge binnen te brengen.
Het is verboden om elektronische gegevensdragers (CD-rom, USB-stick, MP3-speler, …) op
het computersyteem aan te sluiten.
Het is niet toegelaten om patiëntengegevens (ook namen) via e-mail ter versturen. Noch
voor interne, noch voor externe verzending.
Een toegangscode tot het EPD krijgt u van uw afdelingshoofd. Deze zal u ook voorzien in een
handleiding hiervan. Per afdeling is er slechts één code voor alle stagiairs van eenzelfde discipline.
Ter herkenning vragen wij u om bij het schrijven van rapportages in het EPD, telkens eerst uw
voornaam te schrijven.
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A

fspraken

De eerste dag…
Het is voorafgaand aan uw eerste stagedag aangewezen dat u contact opneemt met het
afdelingshoofd van uw stageplaats. Zo kunt u onderling afspreken over het startuur van uw eerste
stagedag.

Stageverslag en stage-opdrachten
Uw school kan u opdragen om tijdens de stageperiode een stageverslag te schrijven, of verschillende
stageopdrachten af te werken. In het psychiatrisch centrum Gent-Sleidinge kunt u tijdens uw stageuren hiervoor de nodige informatie inzamelen.

Stagebegeleider
Op elke afdeling zijn er een aantal vaste mensen die de begeleiding en opvolging voor stagairs op zich
nemen. Deze persoon zal u door het afdelingshoofd aangewezen worden en zal u gedurende de
duurtijd van uw stage bijstaan. Dit hoeft u echter niet te weerhouden om contact op te nemen met
andere hulpverleners van het ziekenhuis indien u vragen heeft.
We vragen u om zoveel als mogelijk het uurrooster van uw stagebegeleider te volgen.

Vergaderingen
Elke afdeling heeft zijn eigen vergaderstructuur. Afhankelijk van de inhoud heet een overlegmoment
patiëntenoverleg, intervisie, werkteam, visieteam, etc …. Afhankelijk van de afdeling, de inhoud van
het overleg, maar ook de duur van uw stage wordt u wel of niet tot een overleg uitgenodigd. Gelieve
deze keuze te respecteren.
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P

raktisch

Administratie
Ten laatste de eerste dag van uw stage dient u de volgende documenten af te geven aan uw
stagebegeleider.
Een ingevuld stage identificatieblad. (zie bijlage)
Een ondertekende werkpostfiche in tweevoud: één voor u en één voor ons. (zie bijlage)
Een (kopie van een) geldig medisch attest, afgeleverd door een erkende geneeskundige
dienst. Een risico-analyse voor dit medisch attest kunt u vinden op www.pcgs.be onder
‘solliciteren’. Sommige scholen voorzien zelf in een risico-analyse en het verkrijgen van
medische attesten.
Een ondertekende kopie van het stagecontract dat door de school is voorzien.

Uurrooster
Op de campussen en de afdelingen onderling kunnen de uurroosters verschillen. Spreek daarom met
uw stagebegeleider goed af wanneer u verwacht wordt. Diensten en uren kunnen met de
stagebegeleider overeengekomen worden. Besef echter wel dat om de operationaliteit van de
afdeling en het samenwerken met uw persoonlijke stagebegeleider te bevorderen, het niet steeds zal
mogelijk zijn om uw uren aan te passen.

Sleutels
Bij aanvang van de stage krijgt u, via het afdelingshoofd van uw stageplaats, de sleutels u nodig hebt.
Hiervoor wordt een waarborg van € 20 gevraagd. U krijgt deze waarborg terug bij het inleveren van
de sleutels op het einde van de stage.

Maaltijd
In het (personeels)restaurant van beide campussen kunt u een warme maaltijd bekomen voor € 1,50
(soep, hoofdgerecht, dessert). Afhankelijk van de afdeling waar u stage loopt neemt u uw maaltijd op
de afdeling, in het restaurant of de cafetaria. U volgt hiervoor de uren en gewoontes van uw afdeling.
Tevens zijn er broodjes, koffie, frisdrank of versnaperingen te verkrijgen.
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Intranet
Het intranet is een interne website en kan vrij geraadpleegd worden binnen het ziekenhuis. Het kan
voor u een belangrijke bron zijn van informatie die u nodig kan hebben tijdens uw stage. Uw
stagementor zal u hierover verdere informatie verschaffen.

Kledij
Er wordt geen specifieke werkkledij (vb. schort) gevraagd. (Aan)gepaste, neutrale kledij is wel
wenselijk.

Roken
Er geldt een rookverbod in het gehele ziekenhuis. Roken kan enkel buiten en in de daartoe voorziene
rookruimtes.

Ziekte en afwezigheid
Bij afwezigheid, om welke reden dan ook, dient u de afdeling hiervan zo vlug als mogelijk op de
hoogte te brengen.

Vervoer patiënten
Om problemen i.v.m. verantwoordelijkheid en verzekerbaarheid te vermijden voor u, ons en de
patiënten, is het niet toegelaten om tijdens de stage patiënten te vervoeren. Noch met uw eigen
voertuig, noch met een voertuig van het ziekenhuis.

Parkeergelegenheid
Op campus Sleidinge is er voorzien in parkeergelegenheid voor studenten, op campus Gent is dit
wegens plaatsgebrek niet mogelijk. Let er dus op dat u uw auto niet zal kwijt kunnen op het domein
van Campus Gent.
Voor personen die met de fiets komen is er op beide campussen voorzien in een fietsenstalling.
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S

olliciteren

Indien u na of tijdens uw stage beslist om in het psychiatrisch centrum Gent-Sleidinge te willen
werken, aarzel dan niet om onze website www.pcgs.be te consulteren onder ‘werken en leren’. Daar
kunt u een online sollicitatiedocument invullen.

C

ontact

Verantwoordelijke stages
Dhr. Filip Meersschaut
Tel:
09/358.04.11
@: filip.meersschaut@pcgs.be

Campus Gent
Fratersplein 9
9000 Gent
09/225.82.96

Campus Sleidinge
Weststraat 135
9940 Sleidinge-Evergem
09/358.04.11

www.pcgs.be
www.facebook.com/pcgsvzw
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