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 Gratis ambulante dienstverlening 

 Plaats voor inspuiting 

 Plaats voor ontmoeting 

 Aandacht voor zorgcontinuïteit 

Centrum voor psychosenzorg 

Puente 

Organisatie: 

 

PC Sint-Hiëronymus 

PC Sint-Hiëronymus 

VU: Koen Verbelen—coördinatie Puente— jversie juni 2013 



Het project Puente, 

dat sinds 2006 in 

Sint-Niklaas bestaat 

heeft als doelstelling 

een brug te vormen 

tussen het verblijf op 

een afdeling en het 

verblijf thuis.   

Op deze manier kan 

de zorgcontinuïteit 

beter verlopen en 

gefaciliteerd wor-

den.  Wetenschap-

pelijk onderzoek toonde in het verleden 

reeds het nut van dit initiatief. 

 

Omdat Puente voor meer wil staan dan 

enkel het toedienen van depotmedicatie 

werd beslist deze mogelijkheden ook te 

creëren. U komt hierover meer te weten 

onder rubriek werkwijze in deze brochure. 

Puente project Sint-Niklaas 

Aanmelding Puente 

 

De aanmelding kan gebeuren door je behan-

delend arts, team of jezelf.  

Voor een aanmelding dient er contact te wor-

den genomen met afdeling Legato (zie prakti-

sche info) die op dit moment de organisatie 

doet. Jouw gegevens komen in een databank 

zodat de opvolging eenvoudiger wordt. 

 

Werkwijze Puente 

 voor de inspuiting 

Indien nodig zal er op één van de dagen voor 

de toediening van de inspuiting een herinne-

ringscontact zijn. 

 de dag van de inspuiting 

Vanaf 1 juli 2013 zullen de inspuitingen 

steeds op vrijdag tussen 13u en 13u30 wor-

den gegeven. Aansluitend wordt tot ongeveer 

16u een extra aanbod voorzien. Een aanbod 

dat divers is uitgewerkt in overleg met WEP 

(werkgroep ervaringsdeskundigen en patiën-

ten participatie). Voorbeelden van thema’s 

zijn onder meer het herstelverhaal van ex-

cliënt, film, psycho-educatie, ontspanning, 

internet, …. De begeleiding gebeurt door een 

verpleegkundige waardoor er tot 16 uur toe-

zicht is voorzien. 

Natuurlijk ben je vrij hieraan te participeren. 

We kunnen dit enkel ten zeerste adviseren.  

Waar vindt dit alles plaats? 

 

Zoals het altijd al is geweest behouden we 

het ontmoetingshuis Zig Zag 

als plaats waar de inspuiting én 

nu ook het extra aanbod wordt 

georganiseerd.  

Sinds 1 mei is Zig Zag gelegen 

in de Hazewindstraat 7 te Sint-Niklaas. 

Het aantal parkeerplaatsen in de straat is 

beperkt. Er kan gebruik worden gemaakt van 

de parking van het ziekenhuis. Zig Zag is op 

wandelafstand gelegen. 
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bouwen aan een 

brug  

Zig Zag 

Praktische informatie: 

 

PC Sint-Hiëronymus 

 Hazewindstraat 7 

 9100 Sint-Niklaas 

 Telefoon: 03/778.25.53 
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