
                    Familie als partner

Samenwerking met familie en 
naastbetrokkenen vormt binnen 
ons centrum een belangrijk 
onderdeel van elk behandeltraject. 
Immers, wanneer een familielid 
worstelt met psychische problemen 
raakt dit de hele omgeving en raakt 
de hele omgeving hierbij betrokken. 

Een cliënt is, naast iemand met 
psychische klachten, ook dochter 
of zoon van, en vaak ouder van 
kinderen.

Onze visie en aanbod voor 
familieleden werken we uit 
in samenwerking met het 
Familieplatform en Similes.  

Ervaringswerkers zijn essentieel om 
de herstelvisie te ontwikkelen en 
uit te dragen.

De Werkgroep Ervaringsinzet en 
Participatie (WEP) bestaat uit 
enthousiaste mensen met ervaring 
rond psychisch lijden en herstel.  
Zij zijn allemaal verbonden met ons 
PC of ons netwerk. 

De WEP is een autonome 
groep met een eigen lokaal en 
overlegstructuur op de campus. 

Ze werkt rond drie pijlers: 
• werken aan stigma
• cliënten ondersteunen
• cliëntparticipatie verstevigen
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Herstelvisie

Ons PC kiest voor herstelgerichte zorg, waarbij 
welzijn en levenskwaliteit centraal staan. 

Mensen met een psychische aandoening 
herstellen vlotter als ze:

• zelf de controle kunnen  
nemen over hun leven 

• hun leven opnieuw zin en  
inhoud kunnen geven

• inzien dat ze meer zijn dan 
een psychiatrische patiënt

Herstelgerichte zorg ondersteunt en faciliteert 
deze processen door te focussen op:

• het vergroten van zelfcontrole
• de mogelijkheden en kwaliteiten van cliënten
• het maken van verbinding met belangrijke 

derden en de maatschappij 

Contactgegevens:
Familieplafform in de GGZ
E: info@familieplatform.be
W: www.familieplatform.be 

Similes Waas en Dender
E: simileswaasendender@skynet.be
W: www.similes.org

Contactgegevens:
WEP
E: wep@hieronymus.be
W: www.hieronymus.be/wep 

Ervaringswerkers



Zorgprogramma’s bij opname

Tijdens de kantooruren krijg je de 
opnamecoördinator aan de lijn. 
Buiten de kantooruren bereik je 
de wachtdienst van het centrum. 
 
Voor aanmeldingen en aanvragen 
bel je naar 03 780 38 76. 

Onze polikliniek is er 
voor iedereen met 
een psychiatrische 
hulpvraag.

Polikliniek

Je kan 24 op 24 uur 
een opname aanvragen 
in het psychiatrisch 
centrum. 

Ook familie of 
doorverwijzers kunnen 
een opname aanvragen.

Opnameaanvraag

Je kan hier terecht voor:
• algemene psychiatrische hulp
• kortdurende psychotherapie
• nazorg voor wie al opgenomen 

is geweest
• samen verkennen van 

opnamemogelijkheid of 
andere alternatieven

Verslavings- en/of persoonlijkheids-
stoornissen
Afdelingen: Da Capo (dag en nacht) en Moderato (dag)

Dit zorgprogramma is voor mensen die al langere tijd 
kampen met moeilijkheden op verschillende terreinen 
(relationele spanningen, slaapproblemen, zelfbeschadigend 
gedrag, ...) en/of problematisch middelenmisbruik.  

Het behandelmodel steunt op de principes van de 
Dialectische Gedragstherapie (DGT). Het gaat uit van de 
zelfsturende kracht tot persoonlijke groei, die bij iedereen 
aanwezig is. 

Dit groeivermogen kan verstoord worden door interne en 
externe invloeden. Samen zoeken we hindernissen die deze 
groei belemmeren en leren we gepast om te gaan met de 
problemen.  

Psychosezorg
Afdelingen: Legato (dag en nacht) en Largo (dag)

Het zorgprogramma psychosezorg ondersteunt en 
stimuleert mensen met psychosegevoeligheid in hun 
zoektocht naar een waardevol leven.

De zorgverleners doorlopen dit proces samen met de cliënt 
en zijn/haar omgeving. 

We baseren ons daarbij op 2 belangrijke pijlers:
• Herstelondersteunende Zorg
• Acceptance & Commitment Therapy (ACT)

 

Ernstige en langdurige zorg
Afdelingen: Portato (dag en nacht) en Largo (dag)

Het zorgprogramma voor EPA (Ernstige Psychiatrische 
Aandoening) werkt herstel- en rehabilitatiegericht.

Samen met andere zorgpartners helpen we onze cliënten 
hun leven in de maatschappij te hervatten.  
 
Dit kan residentieel of in dagbehandeling.

 

Psycho-organische stoornissen
Afdeling: A Tempo (dag en nacht)

Op A Tempo behandelen we volwassenen met psycho-
organische stoornissen, het syndroom van Korsakov in  
het bijzonder. 
 
Door herstelondersteunende zorg vanuit een empathisch-
directieve benadering, streven we naar een zo groot 
mogelijke zelfredzaamheid.  
 
We leren cliënten hulpmiddelen te gebruiken (bv. een 
agenda), om cognitieve beperkingen te compenseren.

De Witte Hoeve is een 
arbeidscentrum voor 
mensen met een psychische 
kwetsbaarheid. 

Samen kijken we naar de 
toekomst op de arbeidsmarkt of 
in het vrijwilligerswerk. 

Afhankelijk van de eigen 
keuze en de fase van herstel, 
starten we via de individuele 
trajectbegeleidingsdienst Echo 
of één van de elf werkateliers.

Zigzag is een huis waar 
volwassenen met psychosociale 
problemen elkaar ontmoeten 
in een gezellige en alcoholvrije 
omgeving (praatcafé). 

Er worden, samen met 
de cliënten, vrijetijds- en 
vormingsactiviteiten 
georganiseerd en mogelijkheden 
geboden om op vrijwillige basis 
een handje toe te steken binnen 
het ontmoetingshuis.

Contactgegevens:
Arbeidscentrum De Witte Hoeve
Valk 39
9100 Sint-Niklaas
T: 03 776 50 99 
E: witte.hoeve@hieronymus.be
W: www.hieronymus.be/wittehoeve

Contactgegevens:
Zigzag, ontmoetingshuis in de GGZ
Hazewindstraat 7
9100 Sint-Niklaas
T: 03 778 25 53
E: zigzag@hieronymus.be
W: www.ontmoetingshuiszigzag.be

Ontmoetingshuis Zigzag

Arbeidscentrum De Witte Hoeve

Meer info over de zorgprogramma’s van ons psych iatrisch centrum vind je op www.hieronymus.be.


