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PC Sint-Amandus Beernem:  
Afdelingen Wegwijs 1 & 2 

5 bedden voor geïnterneerde personen met NAH/Korsakov 

 
BEWEGINGSVRIJHEID VOOR DE PATIËNT 

In het gebouw en op de campus   

 Wegwijs 1 is een opname-, observatie- en behandelafdeling met 48 bedden, deze splitst zich op in 3 
leefgroepen.  

 Wegwijs 1A heeft 12 gesloten opname- en behandelbedden met de nadruk op verwardheid en 
desoriëntatie.  

 Wegwijs 1B heeft 18 opname- en behandelbedden met de nadruk op therapeutische 
behandeling en structurering.  

 Wegwijs 1C heeft 18 opname- en behandelbedden met de nadruk op zelfstandigheid 
terugwinnen, functietraining en begeleide ontslagrealisatie. 
 

 Wegwijs 2 is een opname- en behandelafdeling voor mensen met het syndroom van Korsakov en is 
volledig open. 

 

Lichamelijke problemen of beperkingen  

Infrastructuur 

 Per leefgroep zijn er 2 aangepaste kamers voor rolstoelgebruikers (6 in totaal). Deze kamers zijn net 
een beetje ruimer, anders bemeubeld, een verstelbaar ziekenhuisbed, ander nachtkastje, groter 
sanitair, lavabo om makkelijk aan vast te houden, etc...  

 Er zijn liften.  

 

Somatische zorgnood 

 Er zijn limieten wat betreft zorg voor fysieke noden.  

 Alle kamers bevinden zich op de eerste verdieping, terwijl het leven zich beneden op het gelijkvloers 
afspeelt. Als iemand bijvoorbeeld bedlegerig is voor korte duur vormt dat geen probleem, maar op 
lange termijn kan dat wel. Alle zorgverstrekking moet haalbaar blijven binnen de minimumbezetting 
van personeel. Basiszorg is zeker mogelijk aangezien dit onlosmakelijk verbonden is aan de doelgroep.  

Leefklimaat van de afdeling, voorziening  en persoonlijke verblijfsruimte 

 Van de 48 bedden zijn er 40 eenpersoonskamers en 4 tweepersoonskamers. Wie welk soort kamer 
krijgt hangt af van verschillende factoren (bv. financiële mogelijkheden of mensen die liever niet alleen 
op kamer liggen).  

 Het statuut van geïnterneerde is niet bepalend om al dan niet een eenpersoonskamer te krijgen.  

 De patiënt kan niet worden opgesloten op de eigen kamer. 

 Controle op de kamer is beperkt: er is toezicht op hygiëne. Verder is er een huisreglement dat bepaalt 
wat kan en niet kan. 
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 Patiënten kunnen tot op zeker niveau hun eigen kamer inrichten. De kamer is al bemeubeld met bed, 
kleerkast, nachtkast, prikbord etc. Patiënten kunnen zelf plantjes, playstation, radio etc meenemen. 
Dekbedden zijn van het ziekenhuis.  

 Qua gemeenschappelijke ruimtes is er een eet- en leefruimte met tv/computers/frigo (enkel voor 
patiënten). Daarnaast is er een overdekt rookterras en tuin.  

 Huisdieren zijn niet toegelaten. Bezoek kan bijvoorbeeld wel eens de hond meenemen om samen te 
wandelen op het domein. Op het domein zelf zijn er paarden, geiten, kippen.  

Beperkingen bewegingsvrijheid binnen het centrum 

 Er zijn geen afzonderlijke ruimtes voor mannen en vrouwen; de afdeling is gemengd. 

 Er is een ziekenkamer aanwezig indien iemand verhoogd toezicht nodig heeft. Daarnaast zijn er 2 
afzonderingskamers. Deze hebben een sanitaire cel en zijn voor de rest helemaal conform de wettelijke 
regels.  

Fasering van de vrijheden 

 De patiënt dient in principe geen bepaald vrijhedenpakket te hebben verworven. 

 Bij iedere nieuwe patiënt is er een observatieperiode van 6-8 weken. Men kan wel al starten met 
therapie. Er wordt op maat van het individu gewerkt. Zo wordt het starttraject aangepast aan elk 
individu. 

 Het toekennen van vrijheden wordt individueel bekeken. Er gebeurt een progressieve toekenning van 
vrijheden naargelang mogelijkheden en correcte omgang hiervan door de patiënt.  

Er is sprake van verschillende codes:  

o Code 0 is buiten het domein 

o Code 1 is op het domein 

o Code 2 is op het domein met voorwaarden (bv. enkel voor therapie of bepaalde tijdstippen) 

o Code 3 met begeleiding (familie of personeel) 

o Code 4 is op de afdeling blijven.  

 Iedereen die hiervoor toestemming heeft en die ertoe in staat is zowel psychisch (bv. desoriëntatie) als 
fysisch (bv. rollator) mag de afdeling in principe verlaten. 

 Toekenning van vrijheden gebeurt in dialoog met het behandelend team. Alle vrijheden worden 
gevisualiseerd in het elektronisch patiëntendossier. 

 Elke patiënt heeft een kamersleutel met chip. De chip wordt persoonlijk geprogrammeerd om bv de lift 
of de deur te openen. Patiënten van open afdeling B en C kunnen zichzelf uitlaten. Iedereen moet zich 
wel registreren in functie van o.a. veiligheid bij brand.  

 Bewegingen van de patiënt op de campus worden niet begeleid. Uitzonderlijk, als er twijfel of 
wantrouwen is, houdt men een extra oogje in het zeil.  

 Het toekennen van deze vrijheden is afhankelijk van het individu en wordt progressief uitgebouwd. Bij 
mensen met een interneringsstatuut is men doorgaans iets voorzichtiger.   

 Uitgangen kunnen in het kader van diverse redenen. Dit kan gaan van hobby’s over werk tot bezoek. 

 Uitgangen buiten de campus zijn alweer afhankelijk per persoon, bv. rekening houdend met een 
regioverbod. Het behandelend team verwacht dat de cliënt steeds open communiceert over de 
bestemming en de terugkomst.  

 Externe uitgangen gebeuren in de regel niet onder begeleiding, maar dit kan als men bijvoorbeeld hulp 
nodig heeft van een maatschappelijk medewerker. 
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Begeleide uitgangen buiten de campus 

 Mogelijkheden voor begeleide uitgangen buiten de campus zijn heel divers bv. therapie, bezoek onder 
toezicht, etc.   

 Als iemand voldoende zelfredzaam blijkt om dat zelf op te nemen, kunnen zelfstandige uitgangen 
toegestaan worden. Dit wordt gecontroleerd.  

 

CONTROLE OP TOEGANG EN INFRASTRUCTUUR 

Algemene beveiliging en persoonlijke alarmen 

 In het kader van de algemene beveiliging zijn volgende zaken aanwezig: 

o Op alle kamers en ter hoogte van alle verpleegposten is een oproepsysteem aanwezig.  

o Het personeel beschikt over een persoonlijke alarmknop. 

o Tijdens de nachtdienst is er camerastreaming op het verdiep van de kamers en in de 
afzonderingskamer. Deze beelden kunnen niet worden opgenomen. De dagdienst beschikt 
enkel over livebeelden van de afzonderingskamer (indien nodig). 

o Cameratoezicht op de campus: Op de centrale parking staat een camera. 

 Er is een persoonlijk alarmsysteem. Het domein is hierbij verdeeld in een linker- en rechter helft. Als er 
een alarm is, wordt door die helft in bijstand voorzien. 

 Aan de lift bevindt zich een SAS-systeem. Dit is vooral bedoeld voor ronddolers eerder dan voor 
weglopers. 

Ontwerp van het gebouw om ontvluchting te voorkomen   

 Rond de tuin van de gesloten afdeling staat een verhoogde omheining. 

 De ramen kunnen maar deels open ter verluchting.  

 Om 23u30 sluiten alle deuren.  

 Er zijn geen beveiligde gespreksruimtes; “slechtnieuwsboodschappen” worden steeds met 2 
personeelsleden gebracht.  

 Bij mogelijks ontvluchtingsgevaar wordt de patiënt soms naar de gesloten kant overgebracht. 

 Bij ontvluchting wordt geprobeerd de patiënt te contacteren, het netwerk wordt gecontacteerd en er 
wordt overlegd met de arts van wacht.  

 Indien nodig wordt de patiënt geseind. Als het een onrustwekkende verdwijning betreft wordt er actief 
gezocht.  

 
 

THERAPIE- EN ACTIVITEITENPROGRAMMA 

Daginvulling en/of weekinvulling 

 Twee therapeutische basispijlers zijn structureren en activeren. Deze dragen bij tot een gezond dag- en 
nachtritme; verder worden therapieën individueel ingevuld. 

 Op Wegwijs 1C dienen patiënten zelfstandig op te staan, gewassen te zijn, aan de maaltijden te 
verschijnen en therapieën te volgen.  

 In het weekend is er geen therapeutisch aanbod. 
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Wegwijs 1A (WWA) 

7u   opstaan  

8u15   ontbijt  

9u   persoonlijke verzorging en rookgerief 

9u - 11u30  therapie  

11u30   soep  

12u   middagmaal  

12u30 - 13u30  rust 

13u30 - 14u15  therapie  

14u45   koffie  

15u - 16u  therapie  

17u30   avondmaal  

20u30   slaapmedicatie  

22u30   nachtrust (in het weekend tot 23u30 of tot einde van een film)  

 

Wegwijs 1B (WWB) 

7u   opstaan 

8u30   ontbijt 

9u - 11u30  therapie  

11u45   soep  

12u   middagmaal  

12u30 - 13u30  rust  

13u30 - 16u  therapie met koffiepauze 

17u45   avondmaal  

20u30   slaapmedicatie  

22u30   nachtrust (in het weekend tot 23u30 of tot einde van een film)  

 

Wegwijs 1C (WWC) 

7u   opstaan  

8u   ontbijt  

9u - 11u30  therapie  

12u   middagmaal  

12u30 - 13u30  rust  

13u30 - 16u  therapie  

17u45   avondmaal  

20u30   slaapmedicatie  

22u30   nachtrust (in het weekend tot 23u30 of tot einde van een film)  
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Therapieën 

 Er is een heel ruim aanbod van individuele- als groepstherapie: houtatelier, kaarsenatelier, koken, 
fitness, kiné, ...  

 Buiten de afdeling is er eveneens een aanbod, bv. tuintherapie. 

 Buiten de voorziening zijn er ook verschillende mogelijkheden, bv. een wandelgroep, zorgboerderij, 
etc. 

 Afhankelijk van het individuele schema worden bepaalde verwachtingen gekoesterd. 

 Alle therapeutische sessies zijn gemengd.  

Activiteiten 

 Er kan op de campus via interne jobwerking gewerkt worden (in de keuken, groendienst, etc.). 

 Het sportaanbod is zeer divers: er is een sporthal, basketbalveld, volleybalveld, fitness, minigolf, 
fietsenuitleendienst,…  

 De patiënt heeft toegang tot opleidingen georganiseerd door externe organisaties. Zo bestaat er een 
samenwerking met Brugge herstelacademie waar een groot aantal opleidingen wordt aangeboden. Bv. 
er is een patiënt die de opleiding “gids bij natuur en bos” heeft gevolgd.   

 Deze mogelijkheid is natuurlijk afhankelijk van de individuele situatie. 

 

CONTACTEN MET DE BUITENWERELD 

Bezoek 

 Bezoek wordt niet op voorhand gescreend, al is men bij geïnterneerden wel iets voorzichtiger. In 
principe wordt gewoon naar de betrouwbaarheid van de persoon gekeken en maakt men een 
inschatting voor/na het bezoek.  

 Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen familie, naastbetrokkenen,…, 

 In principe wordt ook geen onderscheid gemaakt tussen bezoek van meerder- en minderjarigen. In heel 
specifieke gevallen (bv. bij geïnterneerden met seksuele delicten) kan er begeleiding voorzien worden 
wanneer er kinderen bij zijn of het bezoek zou doorgaan in een lokaal met ramen. 

 Bezoek kan ontvangen worden buiten de afdeling, op de individuele (of gemeenschappelijke) kamer, 
maar ook in specifieke bezoekruimtes, cafetaria,… 

 Mogelijkheden tot bezoek worden casus specifiek bekeken. 

 Er is in principe geen beperking op het aantal bezoekers die mogen ontvangen worden. 

 Bezoek kan op weekdagen van 16u tot 20u en tijdens het weekend doorlopend van 10u tot 20u.  

 Soms kan daar van afgeweken worden. 

Telefoon en GSM 

 Er zijn vaste dects voor de patiënt. Dit wordt verrekend via de individuele factuur.  

 Gesprekken worden niet gesuperviseerd, behoudens wat betreft tijd. Als iemand bv. 4u lang belt dan 
worden er voor de toekomst afspraken gemaakt. 

 Er is in principe geen beperking op het aantal bezoekers die mogen ontvangen worden. 

 Bezoek kan op weekdagen van 16u tot 20u en tijdens het weekend doorlopend van 10u tot 20u.  
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 In theorie mogen patiënten een eigen GSM gebruiken, maar in praktijk is dit omwille van praktische 
consequenties niet altijd haalbaar (bv. omdat men er niet mee kan werken, verlies, indien opgenomen 
in de individuele voorwaarden,...)   

 GSM-gebruik is niet toegestaan tijdens de maaltijd of therapie.  Er mogen ook geen foto’s genomen 
worden omwille van privacy. 

Briefwisseling  

 Briefwisseling wordt niet gecontroleerd. We proberen de privacy maximaal te respecteren. 

o Uitzonderlijk, bv. bij verdachte pakketten wordt gevraagd de post samen open te doen.  

 Controle op uitgaande brieven gebeurt zeer uitzonderlijk bv. bij een contactverbod. 

Mail en internet  

 Er is toegang tot internet via gemeenschappelijke computers op de afdeling. 

 Internet gebruik op de individuele kamer met een eigen laptop kan enkel als de patiënt een individueel 
abonnement afsluit.  

 Er is beperkt sprake van supervisie: op de gesloten afdeling zijn er een aantal websites geblokkeerd.   

 Er is geen supervisie op mailverkeer. 

 

 

CONTROLERENDE MAATREGELEN 

Onderzoek aan het lichaam of aan de kledij  

 Fouilleren van de patiënt gebeurt niet. Men kan enkel vragen om op vrijwillige basis de inhoud van de 
zakken te laten zien, maar er is nooit lichamelijke controle. 

Controle op materiaal in gemeenschappelijke ruimtes, activiteiten en therapieën 

 Tijdens de maaltijden is altijd personeel aanwezig 

 Tijdens en na therapiesessies is er toezicht op (het gebruik van) materiaal als dit risicovol kan zijn. 

 Scherpe voorwerpen worden in een afzonderlijke ruimte bewaard. 

Toegang en controle tot bezittingen en geld 

 Medicatie, roesmiddelen, scherpe voorwerpen en andere gevaarlijke producten moeten bij aankomst 
op de afdeling afgegeven worden. 

 Bezittingen worden bij aankomst samen met de patiënt gecontroleerd. 

 Aanstekers mogen zelf bijgehouden worden op basis van het voordeel van de twijfel. Als dit misbruikt 
wordt, wordt alles door het personeel bewaard. 

 Andere persoonlijke bezittingen mogen worden bijgehouden op eigen verantwoordelijkheid en volgens 
de veiligheidsvoorschriften van het ziekenhuis. 

 Het bezitten van cash geld is op eigen verantwoordelijkheid. De patiënt kan vragen dat alles achter slot 
en grendel veilig bijhouden wordt. 



 

7 

 De manier van financiële uitgaven doen heeft veel gradaties. In principe gebeurt dit zo zelfstandig 
mogelijk (maw zonder inmenging van de begeleiding), maar uitzonderingen zijn uiteraard mogelijk (bv. 
wekelijks zakgeld gaan afhalen aan het secretariaat of elke dag een bedrag krijgen). 

Controle op medicatie 

 In de lijn van het persoonlijk traject wordt medicatie vaak persoonlijk beheerd. Dit betreft steeds een 
individuele inschatting. Hier kunnen ook gradaties in bestaan (Bv. via een weekdoos of dagdoos). 

Controle op alcohol, drugs en niet-voorgeschreven medicatie 

 Middelenmisbruik of aandoening soa’s worden gescreend. Er gebeurt steeds een nulmeting bij 
opname. Ook bij vermoeden wordt gescreend. 

 Alcoholgebruik is niet toegestaan tijdens uitgangen. Bij vermoedens kan alcoholgebruik getest 
worden via een blaastoestel. 

 Er kan tevens gebruik worden gemaakt van een bloedname ikv een CDT bepaling. Op die manier kan 
men zien of iemand in het weekend bijvoorbeeld zwaar is doorgezakt. 

Toegang en controle tot pornografische materiaal en materiaal waarin geweld wordt gesteld   

 Het gebruik van pornografisch materiaal is toegelaten. Dit dient echter in de persoonlijke sfeer te 
gebeuren en m.a.w.  nooit publiekelijk.  

 Op de gesloten afdeling zijn pornowebsites geblokkeerd.  

 Gebruik tot materiaal waarin geweld wordt gesteld is eveneens toegelaten. Bij eventuele problemen 
wordt hier in de groep over gepraat.  

ROKEN 

Toegang tot roken en screening   

 Roken is enkel toegestaan buiten het gebouw (tuin, terras, patio,…) 

 Enkel wanneer iemand bv over weinig middelen beschikt worden afspraken gemaakt betreffende 
toegelaten hoeveelheid sigaretten per dag.  

 
 

UITZONDERLIJKE UITGANGEN 

Uitzonderlijke uitgangen 

 In geval van zittingen op de rechtbank gaat er altijd begeleiding mee. Dit kan een maatschappelijk 
werker, begeleider,… zijn. Verplaatsing gebeurt desgevallend met dienstvoertuigen van de voorziening 
zelf. 

 

AGRESSIEBELEID 

Beleid 

 In de voorziening bestaat er een visietekst rond veilige zorg. 

 Agressiebeleid op afdelingsniveau verschilt tussen de afdelingen onderling.  
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Planning voor onverwachte situaties 

 Er is een procedure voor noodsituaties; “ernstig veiligheidsincidenten” 

 


