Campuscoördinator
Joke Wens
joke.wens@multiversum.broedersvanliefde.be
Zorginhoudelijk coördinator
An Peeters
an.peeters@multiversum.broedersvanliefde.be
Psychiater
Dr. Luc Lancelot
luc.lancelot@multiversum.broedersvanliefde.be
Maatschappelijk werker
T 014 40 44 44
Katrien Priëels
katrien.prieels@multiversum.broedersvanliefde.be
Wooneenheid De Lier

T 014 40 44 44
Coördinator: Joke Wens

joke.wens@multiversum.broedersvanliefde.be

WEGBESCHRIJVING
PVT De Liereman ligt aan de rand van het
natuurlandschap De Liereman
Openbaar vervoer
TREIN
•
Je kan aan het station van Turnhout een taxi
nemen of Blue-Bike fiets huren.
BUS
•
Lijn 470: Oud-Turnhout centrum, wandelafstand 1,5 km.

Met de fiets (6 km)
Neem de Merodelei rechts voor het station - links
Patersstraat - vervolg je weg op de Steenweg naar
Oosthoven en de Schuurhovenberg.
Met de auto
•
E34 afrit nr 25 Retie/Oud-Turnhout
•
via kerk, volg de pijlen PVT De Liereman

Wooneenheid De Luit
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CONTACT & INFO

PVT De Liereman
VOOR WIE
PVT De Liereman biedt een warme thuis aan mensen
met een blijvende psychische kwetsbaarheid die geen
nood meer hebben aan ononderbroken psychiatrisch
toezicht.
De Luit biedt een open en stimulerende woonomgeving aan vanuit de principes van herstelgericht
denken. Er is plaats voor 30 mensen met een complexe
en langdurige psychische kwetsbaarheid met een
zekere graad van zelfstandigheid. De focus ligt vooral
op het samenleven in groep.
In wooneenheid De Lier kunnen 30 mensen wonen
met een hogere graad van zelfredzaamheid. De focus
ligt op individuele trajecten. De bewoners worden
gestimuleerd om de regie over hun eigen leven zoveel
mogelijk zelf in handen te nemen.
Het verblijf in het PVT is langdurig maar niet
noodzakelijk definitief. Wanneer de psychiatrische
problematiek naar de achtergrond verdwijnt, gaan we
samen met de bewoner en zijn familie op zoek naar
een meer aangepaste setting.

HERSTELVISIE
In PVT De Liereman willen we de bewoners een
warme en veilige thuis bieden in een sfeer van respect,
vertrouwen en aandacht voor het individu, waar ieder
naar eigen mogelijkheden zijn verantwoordelijkheid
opneemt.
Met aandacht voor een totaalbenadering, trachten
we een zo zinvol mogelijk bestaan uit te bouwen
waarin aangepaste activiteiten voorzien worden op
verschillende vlakken. Aandacht voor optimale relaties
met familie en vrienden vinden we essentieel.
Centraal in de zorg staat de bewoner met zijn
verlangens, wensen en interesses maar ook met zijn
beperkingen. Door hier rekening mee te houden,
streven we naar een optimale kwaliteit van leven met
respect voor ieders persoonlijk herstelverhaal.
Bewoners worden aangespoord om hun leven zoveel
mogelijk zelf in te richten. In de praktijk betekent
dit een voortdurende evenwichtsoefening tussen
de bewoner autonoom laten functioneren en hem
begeleiden bij bepaalde zorgfuncties, tussen de
bewoner zijn eigen leven laten inrichten en hem
met de realiteit van het ‘samenleven’ confronteren.
We spreken dus niet meer over ‘behandeling’ maar
wel over ‘begeleiding-op-maat’. Therapeutische
behandelprogramma’s hebben plaats gemaakt voor
een uitnodiging om elkaar te ontmoeten doorheen
dagdagelijkse contacten en activiteiten.

NETWERK
PVT De Liereman maakt deel uit van het Netwerk
GGZ Kempen. Samen met Beschut Wonen Kempen,
Gezinsverpleging OPZ Geel en PVT Salto staan zij
in voor het aanbod voor specifieke woonvormen
waarin zorg kan worden aangeboden als het
thuismilieu of het thuisvervangend milieu dat niet
(meer) kan.
Voor meer informatie over deze woonvormen kan je
terecht bij het Netwerk GGZ Kempen:
www.ggzkempen.be
OPNAMEVRAAG
Opnamevragen kunnen telefonisch gesteld worden
aan het Woonzorgloket:
T 0499 77 30 08
Voor meer informatie kan je contact opnemen met
de opnamecoördinator Katrien Priëels,
katrien.prieels@multiversum.broedersvanliefde.be.

