Zorgaanbod PVT Salto 2

PVT Salto
Het Psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT) Salto
bestaat uit 2 afdelingen:
PVT Salto 1 biedt plaats aan 30 volwassenen met
een gestabiliseerde, psychiatrische problematiek
en een aangeboren verstandelijke beperking.
PVT Salto 2 biedt plaats aan 45 volwassenen met
een gestabiliseerde, psychiatrische problematiek.
In PVT Salto wonen mensen die, op welke manier
dan ook, vastgelopen zijn in hun leven. Wij helpen
hen om de regie over hun leven terug in eigen
handen te nemen en hun weerbaarheid terug op
te bouwen.

In PVT Salto staat behandeling niet langer centraal,
maar wel het alledaagse leven in al zijn facetten.
Een verblijf in PVT hoeft niet definitief te zijn, maar
kan ook een tussenstap zijn naar een andere
woonvorm. De kwaliteit van leven die de bewoner
ervaart, staat centraal. Er wordt tijd genomen om
(zelf)vertrouwen op te bouwen, het zelfbeeld te
versterken en om rollen terug op te nemen.
Er is voor de bewoners dag en nacht (24u op 24u en
7 dagen op 7) begeleiding aanwezig.
De begeleidende teams bestaan uit een psychiater,
orthopedagoog, verpleegkundigen, opvoeders,
zorgkundigen en een maatschappelijk assistent.
Er wordt herstelondersteunende zorg geboden.
Herstel staat hier niet synoniem voor ´genezing´,
maar betekent dat bewoners, ondanks hun
beperkingen, voldoening en hoop vinden in het
leven.

In PVT Salto 2 zijn er 4 woongroepen met eigen
begeleidingsaccenten.
In PVT Salto 2A proberen we vooral duidelijkheid
te bieden door middel van individuele begeleiding
(bijvoorbeeld een individueel weekschema).
Hiernaast blijft de groepsdynamiek erg belangrijk.
In PVT Salto 2B krijgen bewoners de ruimte om op
eigen tempo binnen een veilige omgeving op weg
te gaan. Deze groep typeert zich door een grote
betrokkenheid van bewoners naar elkaar.
In PVT 2C zijn de bewoners gesteld op hun
privacy en zelfstandigheid, maar is nabijheid van
begeleiding toch belangrijk.
In PVT 2D zijn er 6 studio’s. Hier kunnen bewoners
enkel terecht via een verblijf in één van de andere
woongroepen. Hier wonen mensen die meer
zelfstandigheid, rust en privacy zoeken en waarbij
begeleiding van op iets meer afstand volstaat.
Overkoepelend is er een vrijblijvend aanbod van
activiteiten waaraan elke bewoner kan deelnemen.
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Contactgegevens

Opnameprocedure
Verwijzers of kandidaat-bewoners kunnen voor
een aanmelding terecht bij de sociale dienst van
het PVT Salto. Dit kan tijdens de kantooruren op
het nummer 0499-51 31 59.

PVT Salto

We plannen een kennismakingsgesprek bij voorkeur in PVT Salto. Zo krijgen mensen een duidelijker beeld van de werking.

Sara Houbregs, coördinator PVT Salto

Het team onderzoekt de aanvraag en brengt de
verwijzer zo snel mogelijk op de hoogte.

PVT Salto 2

Dr. Tom Geuens, hoofdgeneesheer, psychiater

tel: 014-57 91 11

tel: 014-57 91 11
e-mail: sara.houbregs@opzgeel.be

Wendy Aerts,

teamcoördinator PVT Salto 2
tel: 014-57 92 67
e-mail: wendy.aerts@opzgeel.be

Mieke Vos,

maatschappelijk assistent
tel: 0499-51 31 59
e-mail: mieke.vos@opzgeel.be

Woonzorgloket
Aanmeldingen zijn ook mogelijk via het woonzorgloket van het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg
(GGZ) Kempen.
U kunt het woonzorgloket contacteren voor
informatie over de verschillende woonvormen die
het Netwerk GGZ Kempen aanbiedt wanneer het
thuismilieu of het thuisvervangende milieu de
nodige zorg niet kan voorzien. Partners zijn: PVT
Salto in Geel, PVT De Liereman in Oud-Turnhout,
de psychiatrische gezinsverpleging van Geel en
Beschut Wonen Kempen in Geel en in Turnhout.

Meer informatie over het PVT Salto en een routebeschrijving vindt u op www.opzgeel.be.
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