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Beste

Welkom op Portato. De afdeling Portato richt zich tot mensen met een 
ernstig psychiatrische aandoening.

Van in het begin van de opname zoeken we samen met jou en je omgeving 
(familie, andere belangrijke zorgpartners) hoe je opnieuw je vaardigheden 
en krachten kan aanspreken om je leven hierbuiten terug aan te vatten. 

Dit betekent dat we gaan voor een zo kort mogelijke opname om zo 
het contact met de maatschappij, belangrijke anderen en je eigen 
vaardigheden niet te verliezen. Dit gebeurt steeds in samenspraak met jou 
en het team. 
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Werking van het centrum

Visie

Op Portato baseren we ons op de principes van de herstelgerichte zorg 
waarbij men aandacht probeert te besteden aan jouw persoon, met focus 
op jouw krachten. Alles met de bedoeling om je leven zo snel mogelijk terug 
op te pakken. 
Als behandelend team willen we heel nabij en betrokken zijn bij je proces. 
We kijken samen met jou wat je nodig hebt om opnieuw een waardevol 
leven op te bouwen. 

Ons gezamenlijk streven is om jou een zinvol leven te laten leiden op 
verschillende levensdomeinen zoals werken, wonen, relaties, vrije tijd, 
medicatie, lichamelijke en psychische gezondheid, …

De afdeling

Onze afdeling biedt plaats aan 40 patiënten in dag- en nachtopname. 

Elke patiënt krijgt bij opname zijn of haar eigen individueel begeleider (IB) 
aangewezen. Op elk moment kan een een gesprek vragen met hem of haar 
worden aangevraagd.
Dit neemt niet weg dat je ook steeds een beroep kan doen op andere 
mensen van het team wanneer jouw IB niet aanwezig is. De aanwezigheden 
van de teamleden vind je terug op het blauwe bord aan de verpleegpost.

Het appartement

Het appartement is een apart deel van de afdeling met dezelfde 
afspraken. In dit ‘Appartement’ beschikken de bewoners over een eigen 
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living, keuken en badkamer. Mensen die hier verblijven, dragen meer 
verantwoordelijkheid voor de organisatie van hun wonen, werken en 
vrijetijdsbesteding. 

Voor de middagmaaltijden sluiten de appartement-bewoners aan bij het 
restaurant. Bewoners kunnen zelf het ontbijt en avondmaal in de keuken 
gaan afhalen. Zo gebeurt de organisatie van ontbijt en avondmaal op een 
zelfstandige manier. Ook bij het onderhoud van de kamers wordt de hulp 
van de bewoners ingeroepen.

Wekelijks gaat er een bewonersvergadering door in de woonkamer van het 
Appartement, waarop alle bewoners verwacht worden. Daar worden de 
vaste huishoudelijke taken besproken en geëvalueerd. Ook is er plaats om 
het samenleven bespreekbaar te stellen. 
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het behandelend team

Er is een multidisciplinair team voor je beschikbaar. Op de afdeling hangt 
een groot bord met foto’s en namen van alle medewerkers.

De dokters

Met je psychische klachten kan je terecht bij onze afdelingspsychiater dr. 
C. Vanderhenst. Zij is eindverantwoordelijke voor het medisch-therapeutisch 
beleid van je behandeling. 
Indien jij of je familie een afspraak wilt met de arts, meld je dit best bij een 
verpleegkundige zodat men de arts hiervan op de hoogte kan brengen. 
Dr. Vanderhenst doet wekelijks consultaties op vrijdagvoormiddag.

Indien je lichamelijke klachten hebt kan je steeds terecht bij de internist 
verbonden aan ons ziekenhuis. Dr. Lambrecht is drie maal per week te 
consulteren. Via de verpleegkundigen kan je bij hem een afspraak maken.

In de weekends of feestdagen is er steeds een dokter van wacht die 
geconsulteerd kan worden (enkel bij dringende problemen).

Voor consultaties buiten het ziekenhuis (tandarts, specialist) kan je gebruik 
maken van de eigen vervoerdienst van ons ziekenhuis, maar dit enkel binnen 
regio Sint-Niklaas én binnen de kantooruren. Indien je buiten deze uren of 
buiten de regio Sint-Niklaas ergens dient te zijn, kan dit geregeld worden 
via een taxi. Beide diensten zijn betalend. 
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Hoofdverpleegkundige

Nico Tassent is de hoofdverpleegkundige. Hij leidt het verpleegkundige 
team en is eindverantwoordelijke voor het verpleegkundig beleid op de 
afdeling. 
Hij is aanspreekbaar voor allerhande vragen omtrent je behandeling en de 
afdeling zelf. 

Psycholoog

Luna Vermeylen is onze psychologe verbonden aan het centrum. Je kan met 
haar een afspraak maken indien je dat wenst. 

Je kan bij haar terecht voor:
• Individuele begeleiding van je problemen, d.m.v. individuele 

gesprekken.
• Groepsgebonden aanbod, in samenwerking met de vaktherapeutische 

dienst.
• Testafname(s) omtrent duidelijkheid van functioneren en diagnosestelling, 

dit gebeurt op vraag van de dokter. 
• Extra begeleiding voor familieleden of belangrijke derden indien 

nodig.

Sociale dienst

Voor je administratieve, financiële en sociale problemen kan je steeds 
terecht bij Leontien Van Handenhove, sociaal verpleegkundige. Wil je haar 
contacteren, maak dan een afspraak via de verpleging of spreek haar zelf 
aan.
Zij zal je advies en hulp verlenen in verband met sociale en familiale 
problemen, vervangingsinkomens, pensioen, tewerkstelling, eventuele 
financiële moeilijkheden, ...
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Verpleegkundigen

Bij opname krijg je een individueel begeleider (verpleegkundige) 
toegewezen. Deze zal je opvolgen en als centrale figuur optreden bij 
teamvergaderingen en andere beslissingen in jouw belang. 
Iedereen heeft één vaste individuele begeleider, op jouw vraag zal hij/zij 
een moment vrijmaken als je wil praten over wat je bezighoudt.
Dit neemt niet weg dat je ook een beroep kan doen op andere 
verpleegkundigen. Zij staan ook in voor de opvolging van persoonlijke 
hygiëne, medicatie, afspraken, dagstructuur (therapieprogramma), 
maaltijden, verzorgingen, gesprekken,…

Tijdens de nacht is er verpleegkundige permanentie voorzien door één 
nachtverpleegkundige.

De vaktherapeutische dienst

We zijn ervan overtuigd dat een betekenisvolle invulling van je dag 
noodzakelijk kan zijn voor jouw psychisch welzijn. Je ergens nuttig voelen en 
ook het gevoel hebben ergens bij te horen kan een stap zijn in de richting 
van je herstel. Het kan je ook helpen piekergedrag en negatieve gedachten 
te onderdrukken.

Vanuit dit idee is er een ruim activiteitenaanbod waaruit je een persoonlijke 
keuze kan maken. Naast de activiteiten die doorgaan op de afdeling, is er 
een uitgebreid overkoepelend therapeutisch aanbod, genaamd “Prisma”. 

Daarnaast kan je ook kiezen voor arbeidsmatige activiteiten op het AC (De 
Witte Hoeve), een activiteitencentrum dichtbij het centrum. Voor een volledig 
overzicht verwijzen we naar de “prismap”. 

Er wordt samen met jou een weekprogramma op maat gemaakt met 
je individueel begeleider en Ruth Coertjens of Marijke De Wilde, de 
vaktherapeuten van de afdeling. Dit kan op maandag en vrijdag van 10 tot 
12 uur in het bureeltje tussen de psycholoog en Dr. Lambrecht. 
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Hierbij wordt rekening gehouden met je interesses, mogelijkheden en 
beperkingen. We verwachten dat je dit weekprogramma volgt. 

Dienst zingeving

Tijdens je opname en verblijf op onze afdeling kan het gebeuren dat 
er allerlei levensbeschouwelijke vragen naar boven komen. Als je over 
deze vragen in gesprek wil gaan, kan je hiervoor terecht bij Mieke Van 
Steelandt, dienst zingeving, of bij Raf David, pastoor.
Beiden kan je zelf aanspreken of je kan een afspraak maken via de 
verpleging. 

Onderhoud en restauratieve dienst

Deze teams zorgen voor het onderhoud van onze afdeling en ondersteunen 
bij het middagmaal.
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Het afdelingsleven

Dagindeling

Het centrum volgt een vast dagritme van maaltijden, therapieën, ADL en 
medicatiebedelingen.

• 07.15 - 07.30 uur: wekken van de bewoners
• 07.30 - 08.00 uur: medicatie
• 07.30 - 08.30 uur: ontbijt
• 09.00 - 9.45 uur: therapie
• 09.45 - 10.00 uur: koffiepauze
• 10.00 - 11.45 uur: therapie
• 11.45 - 12.30 uur: medicatie + aansluitend middagmaal
• 13.00 - 14.40 uur: therapie
• 14.40 - 15.00 uur: koffiepauze
• 15.00 - 15.45 uur: therapie
• 17.15 - 18.00 uur: medicatie + aansluitend avondmaal
• 20.00 - 20.30 uur: koffiepauze
• 20.30 uur: sluiten van de deuren - avondmedicatie
• 23.00 uur: nachtrust

Afdelingsgebonden therapie

De patiëntenraad is een vergadering waar iedereen de kans krijgt om zijn 
stem te laten horen over het afdelingsleven en het behandelaanbod. De 
voorzitter van deze raad wordt gekozen uit de patiëntengroep. Je inbreng 
is meer dan welkom! 

De koffieklets is een bewonersvergadering die om de veertien dagen 
doorgaat. Patiënten en personeel zitten samen om afdelingsgebonden 
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informatie met elkaar te delen. De aanwezigheid is verplicht, tenzij je op 
andere therapie verwacht wordt.

Tweewekelijks gaat er ook een gespreksgroep op de afdeling door. Hier 
worden verschillende herstelgerichte thema’s besproken. Dit wordt geleid 
door een ervaringsdeskundige. Dit is iemand die hier vroeger ook op 
Portato verbleef en nu zijn expertise kan delen.

Vanuit de afdeling stimuleren wij een actieve levensstijl met voldoende 
beweging. 

Afdelingsafspraken

Bezoekuren 

Bezoekuren lopen in de week van 16 uur tot 21 uur, in ‘t weekend: van 9 tot 
21 uur, indien er geen tegenadvies is. Uitzonderingen zijn steeds mogelijk 
maar dienen eerst besproken te worden met je begeleiding.
Het is mogelijk jouw bezoek in het restaurant te ontvangen. Bezoek in de 
leefruimten, cafetaria en op de afdeling is geen probleem. 
Er wordt vriendelijk aan jouw bezoekers (familie, vrienden) gevraagd 
respect op te brengen voor de patiënten van onze afdeling. Je familie kan 
steeds bij het team terecht. Bij vragen over je behandeling willen we hen 
daarover graag inlichten.

Uitgangsuren 

Uitgangsuren zijn steeds bespreekbaar en op maat van iedere bewoner. 
Individuele aanpassingen zijn steeds mogelijk, maar dienen eerst met je 
begeleider besproken te worden.
De algemene regel is dat de therapie-uren gerespecteerd blijven, dus 
tussen 16 en 17 uur en tussen 18 en 21 uur kan je uitgang nemen.

De weekenduitgang is te bespreken met je begeleider en de dokter.
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KOPP(Kinderen van Ouders met Psychische Problemen)

Binnen ons ziekenhuis willen we aandacht besteden aan de mens in zijn 
totaliteit. Vanuit deze visie bieden we ondersteuning aan bij het uitoefenen 
van andere rollen dan die van patiënt. Daarom geven we u de mogelijkheid 
om een gesprek te hebben over uw kinderen met als doel u waar nodig te 
ondersteunen in uw ouderrol. 

Alcohol, drugs

Het gebruik van drugs is absoluut verboden in ons ziekenhuis. Beperkt 
gebruik van alcohol is uitzonderlijk toegestaan buiten het ziekenhuis, maar 
dit wordt per patiënt op de teamvergadering met de arts bekeken.

Controles d.m.v. een ademtest of urinetest kunnen altijd door verpleging 
worden opgelegd. Weigering van controle staat gelijk met een positieve 
test. Indien je middelen gebruikt, tegen de afspraken in, wordt een 
uitgangsverbod ingesteld.

Bij overmatig gebruik kan de patiënt verzocht worden zijn roes uit te slapen 
op zijn kamer, of indien nodig op een andere afdeling, met een gesloten 
gedeelte.

Energiedrankjes zijn niet toegelaten op de afdeling. 

Medicatie

Medicatie in eigen beheer en niet voorgeschreven door onze afdelingsarts 
is niet toegestaan op de afdeling. Deze zal in beslag genomen worden.

Fysieke – verbale agressie naar medepatiënten en/of personeel

Agressie tegen medecliënten en personeel zien wij als absoluut uit den 
boze. Als dit toch gebeurt, zullen we genoodzaakt zijn onszelf of jouw 
medepatiënten in bescherming te nemen.
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Handel en leningen

Handeltjes drijven, boodschappen doen voor anderen en geld (uit)lenen zijn 
verboden.

Persoonlijke bezittingen – waardevolle voorwerpen

Het is best jouw persoonlijke bezittingen achter slot in jouw kast op te 
bergen. Rondslingerende persoonlijke voorwerpen kunnen steeds gestolen of 
weggegooid worden. 

Roken

Roken is toegestaan buiten op de voorziene rookplekken. Weet dat nicotine 
een sterke invloed heeft op je medicatie. Je kan binnen het ziekenhuis steeds 
een tabakoloog raadplegen als je wilt stoppen.

Telefoon en internet

Wie geen gsm heeft, kan gebruik maken van het toestel aan onze 
verzorgingsruimte. Hiervoor dien je een telefoonkaart af te halen aan de 
receptie. Deze kost 5 euro (ook per herlaadbeurt).
Er is gratis wifi in de leefruimtes van de afdeling, het wachtwoord kan je 
ook aan de receptie bekomen. Dit is 60 dagen geldig.

Ombudsdienst

De ombudsfunctie in ons ziekenhuis wordt opgenomen door Anne-Leen 
Denolf, onafhankelijk klachtenbemiddelaar verbonden aan Popov GGZ. 
Anne-Leen is elke maandagochtend van 9.00 tot 12.30 uur in ons centrum. 
Ze heeft ook bureelpermanentie aan de receptie om 11.00 uur. Ze is steeds 
telefonisch bereikbaar op het nummer 0491 39 39 18 en is bereikbaar op 
het e-mailadres anne-leen.denolf@ombudsfunctieggz.be.
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Privacy

Opname en/of verzending van beeldmateriaal

Ons ziekenhuis heeft op basis van de wet van 8 december 1992 de plicht 
om de persoonlijke levenssfeer van patiënten en personeel te garanderen.

Op basis van deze wetgeving is het verboden beeldmateriaal (foto’s of 
film- en geluidsopnames) van patiënten of personeelsleden te maken en/of 
te verspreiden.

Het vaststellen van een overtreding kan aanleiding geven tot 
strafrechterlijke vervolging en ontslag uit het ziekenhuis.
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Belangrijke gegevens

Hier volgt een overzicht van alle belangrijke telefoonnummers en e-mailadressen 
van het team van Portato. Zo weet je steeds hoe je bij een bepaald persoon terecht 
kan komen.

Algemene telefoonnummers centrum

• Tel. 03 776 00 41
• Fax 03 776 44 99
Via dit telefoonnummer kan je je laten doorverbinden naar de afdeling of een 
bepaald teamlid. Voor de afdelingsarts, hoofdverpleegkundige, ergotherapeutische 
en psychologische dienst dien je naar het algemeen nummer te bellen en te vragen 
om je door te verbinden met de desbetreffende persoon. Sociale dienst en de 
afdeling zelf hebben een eigen nummer (zie volgende).

Rechtstreekse telefoonnummers

• Afdeling Portato: 03 780 38 36
• Leontien Van Handenhove (sociale dienst): 03 780 38 95

E-mailadressen:

• Hoofdverpleegkundige: Nico Tassent 
nico.tassent@hieronymus.be

• Psychologische dienst: Luna Vermeylen 
luna.vermeylen@hieronymus.be

• Sociale dienst: Leontien Van Handenhove 
leontien.vanhandenhove@hieronymus.be

• Ergotherapeutische dienst: Marijke De Wilde en Ruth Coertjens 
bezeljee@hieronymus.be

• Afdeling: verpleegkundige equipe (individuele begeleiders) 
portato@hieronymus.be
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