
         

 

PROFIEL OPEN PLAATS  INTENSIEVE WOONONDERSTEUNING - NURSINGZORGCENTRUM 
H.HART – VZW PAMELE 

Beschrijving algemeen zorgaanbod vzw Pamele 
Wij zijn een erkende zorgaanbieder die gelegen is in het centrum van Kortrijk en biedt hierdoor 
tal van mogelijkheden op vlak van inclusie. 
Naast dagondersteuning bieden we ook intensieve woonondersteuning aan.  
 
Onze aanbod richt zich voornamelijk naar personen met een motorische beperking en/of een 
niet-aangeboren hersenletsel al dan niet in combinatie met een lichte cognitieve stoornissen. 
Deze laatste mogen niet primair aanwezig zijn. 
 
We begeleiden de gebruiker vanuit ons multidisciplinair team (zorgkundigen, verpleegkundigen, 
kinesisten, logopedisten, sociale dienst, orthopedagoge, opvoeders, pastorale dienst, 
ergotherapeut) 
We garanderen een verpleegkundige permanentie (24/24). 
 
We bieden onze gebruikers ook een zinvolle dagbesteding met ruimte voor groepsmomenten.  
Het gaat vooral om vrijetijdsgerichte activiteiten en deze zijn steeds vrijblijvend.  Uiteraard zijn 
deze activiteiten aangepast aan de mogelijkheden en de interesses van de gebruiker.  
Deze activiteiten worden mede ondersteund door professionals maar ook vrijwilligers sluiten 
aan. 
 
Er zijn 2 leefgroepen en worden gevormd op basis van de noden van de gebruikers: homogene 
leefgroepen.  Het accent ligt niet enkel op de graad van zorg, maar ook op de cognitieve 
mogelijkheden.   

De gebruiker wordt beschouwd deel uit te maken van een ruimer netwerk. Het netwerk wordt 
dan ook maximale betrokken bij de werking. 

Gezien de kleinschaligheid en het open karakter van de infrastructuur kunnen we momenteel 
geen gebruikers huisvestigen met sterk agressief, storend of wegloopgedrag.  
 
Elke gebruiker stelt een huisarts naar keuze aan.  
 
 

Beschrijving van de leefgroep waar de open plaats gesitueerd is: 
Binnen deze leefgroep staat een meervoudige beperking (motorisch en cognitief) centraal. 
Combinatie van motorische en cognitieve stoornissen dragen de voorkeur binnen deze 
leefgroep. 



Hierdoor zijn we aangewezen op verblijf in een woongroep waarbij men naast de 
ondersteuning, assistentie en verzorging de noodzakelijke medische, verpleegkundige en 
paramedische ondersteuning garandeert. 
De dagbesteding bestaat uit diverse recreatieve en therapeutische momenten die zoveel 
mogelijk aangepast zijn aan de gebruiker. 
Binnen de huidige leefgroep is het onmogelijk om personen met een gedrags- en emotionele 
stoornissen te begeleiden, dit om de continuïteit en rust die er heerst te bewaren. 
Een afzonderingsruimte of time – out ruimte kan niet aangeboden worden, bijgevolg zijn zware 
psychiatrische GES++, ASS en zware mentale problematieken tegenindicaties. 

 

Beschrijving van de accomodatie: 
De leefgroep bestaat uit 16 individuele studio's en een aantal gemeenschappelijke ruimtes 
(leefruimte, badkamer, kiné, dagbestedingsruimte). 

De studio's hebben een standaarduitrusting van een hoog-laagbed, sanitaire cel met lavabo en 
toilet, tafel en 2 stoelen.   
Verder kan de studio naar eigen smaak ingericht worden mits rekening houden dat het 
werkbaar moet blijven voor de verzorging. 
 
Zo dient iedere gebruiker een individueel abonnement af te sluiten voor TV, internet, telefonie, 
met een dienst naar eigen keuze. 
 
Opname criteria 
-  beschikken over een gunstige PEC-beslissing voor nursing, motorisch B 

-  beschikken over een PVB minimum budget categorie 5 

-  Voorkeurregio: West-Vlaanderen omwille van onderhouden van contacten met sociaal 
netwerk. 

 

Contactgegevens 
Tavernier Joke – 056/321.297 of joke.tavernier@h-hart.be 
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