WAAR VIND JE DE DIENST HERSTEL?
In het gebouw van het TAC (Therapeutisch ActiviteitenCentrum), derde lokaal in de gang.

CONTACTGEGEVENS
Coördinator
katrien.marinus@kamillus.broedersvanliefde.be
016 45 26 35

MEDEWERKERS
Tom Van den Abeele (ervaringswerker) en Katrien
Marinus (coördinator) leiden het herstelteam.
Samen met vrijwillige ervaringswerkers staan zij in voor
alles wat te maken heeft met herstel.

Ervaringswerker
tom.vandenabeele@kamillus.broedersvanliefde.be
016 45 26 37

WAT IS HERSTEL?
Als je in Sint-Kamillus terechtkomt, betekent dit dat je op
bepaalde vlakken in je leven problemen ondervindt.
Herstel houdt in dat je op je eigen manier opnieuw een
kwaliteitsvol leven kan uitbouwen, ook als die
problemen niet helemaal weg te werken zijn. Herstel is
dus leren wat je zelf kan doen en leren uit te spreken wat
jij nodig hebt.
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Dienst Herstel

INFOSESSIES

MODULE HERSTEL

We nodigen maandelijks een organisatie uit die patiënten
en bewoners informeert over haar werking. Dit zijn steeds
zorgvuldig uitgekozen organisaties die een meerwaarde
kunnen bieden op vlak van lotgenotencontact zowel
tijdens als na de opname.

Elke woensdagvoormiddag van 10.30 uur tot 11.45 uur
komen we samen met patiënten, bewoners en ervaringswerkers om onze kennis rond het begrip herstel te delen.
Samen gaan we na wat je zelf kan ondernemen om je
herstel te bevorderen.

ACTIVITEITEN
Woensdag
Module herstel
Van 10.30 uur tot 11.45 uur
Donderdag
Ontmoeting
Van 10.30 uur tot 11.45 uur

CLIËNTENRAAD

INLOOPHUIS

Om de twee maanden brengen we patiënten en bewoners
van alle afdelingen samen om te luisteren naar hun opmerkingen en ideeën over de zorg en dienstverlening van
Sint-Kamillus. Tijdens de cliëntenraad is er altijd iemand
van de directie aanwezig. Alle afdelingen ontvangen het
verslag en we communiceren dit ook via het intranet.

Op donderdag kan je vanaf 14.00 uur vrij langskomen voor
informatie over herstel, een babbel, een moment van rust,
… En elke vrijdag van 13.30 uur tot 16.30 uur spelen we
gezelschapsspelletjes en kijken we naar leuke humoristische films.

Gespreksplek
Van 10.00 uur tot 14.00 uur

Twee keer per jaar organiseren we ook een Voedingsraad.
Patiënten en bewoners krijgen dan een rondleiding in de
keuken en kunnen suggesties doen voor het menu.

ONTMOETING

Vrijdag
Inloophuis: gezelschapsspelletjes en films
Van 13.30 uur tot 16.30 uur

GESPREKSPLEK 57
We willen ontmoetingen van mens tot mens op gang
brengen. Het is een plek waar iedereen welkom is en
anders zijn een troef is. Er zijn een ervaringswerker, toogfilosoof, huisarts, psycholoog & buurtbewoner aanwezig.

Elke donderdag van 10.30 uur tot 11.45 uur zijn patiënten,
bewoners en hulpverleners welkom om met elkaar in
gesprek te gaan over wat hen bezighoudt, wat ze willen
delen of over een aangereikt thema.

BUITENSHUIS
We bezoeken organisaties in het Leuvense waar onze
patiënten en bewoners tijdens en na hun opname
terechtkunnen voor sociale contacten, een maaltijd, vrijwilligerswerk, enz.

Inloophuis
Van 14.00 uur tot 16.30 uur

