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Anderlecht, 17 Februari 2017  

 
 
                     INFORMATIEBROCHURE 
 
 
Situering van het psychiatrisch opvangtehuis “De Welkom” 
 
Het psychiatrisch opvangtehuis « De Welkom » is gelegen op de hoek van de 
Bergensesteenweg met de Democratiestraat, meerbepaald aan de Bergensesteenweg 
nr.651 in  Anderlecht.  
 
In 1984 werd dit opvangtehuis opgericht aan de Boulevard Louis Schmidt te Etterbeek en 
is er blijven bestaan tot in 2003. 
Omwille van het niet meer verlengen van de huurovereenkomst moest er noodgedwongen 
gezocht worden naar een andere locatie om de residentiële begeleiding van de bewoners 
verder te zetten. 
 
 
Structuur en werking van het opvangtehuis 
 
 
Het psychiatrisch opvangtehuis « De Welkom » was een persoonlijk initiatief van twee 
verpleegkundigen die reeds jaren (25 jaar) vertrouwd zijn met de opvang en begeleiding 
van multiraciale bewoners  

 
 
 
• met een chronische psychiatrische ziektebeeld 
• met een gestabiliseerde verslavingsproblematiek 
• met een juridisch verleden 
• welke zich niet meer zelfstandig  kunnen handhaven binnen de maatschappij 
• welke een aangepaste structuur nodig hebben in functie van hun resterende 

mogelijkheden.  
• met leefdtijd tussen de 21 en de 60 jaar 
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Opdrachtsverklaring 
 
1. Het verstrekken van begeleiding op maat van de bewoner vanuit een ‘thuis’ milieu en in 

een multidisciplinair samenwerkingsverband met andere bestaande structuren. 
2. Het doorbreken van het isolement en eenzaamheid  door het creêren van een familiale 

opvang waar één ieder zich zelf kan en mag zijn. 
3. Het verzekeren van een eigenwaarde voor elke bewoner 
 
4. Een professionele onderbouwde structuur met aandacht voor kwaliteitsbevorderende 

eigenschappen waar een gezond evenwicht gezocht wordt  tussen autonomie, 
verzorging en begeleiding.  

 
Om deze opdracht te realiseren engageert het opvangtehuis ‘ Welkom’ zich om een 
vernieuwend en kwaliteitsvol beleid te voeren in samenwerking met een multidisciplinair 
team. 
 
Het multidisciplinair team 
 
Hiervoor word er samen gewerkt met verschillende psychiatrische ziekenhuizen uit het 
Brusselse en omstreken zoals : 
Sans Souci -Titeca -  Sanatia - St. Alexius Grimbergen – U.C. St. Jozef  Kortenberg  Fond’roy 
– Pacheco – St Bernard  Manage  e.a. 
 
Voor de bewoners met een juridische verleden word er samengewerkt met de 
verschillende diensten voor sociale verdediging 
 
Voor de bewoners die omwille van famlliale reden thuis niet meer kunnen verblijven wordt 
er nagegaan in hoeverre deze familale band nog kan behouden worden  
 
Andere samenwerkingsverbanden werden opgezet met dagcentra’s, beschutte 
werkplaatsen en vrijwilligers organisaties.  
 
Naast het creêren van een « thuis » milieu, word er in de mate van het mogelijke gewerkt 
aan een verbetering van de relatie met de familie voor zover deze nog bestaande is of zich 
daarvoor nog wil engageren. 
 
Door een dergelijke manier van werken, voorkomen wij dat  bewoners regelmatig terug 
worden opgenomen in psychiatrische instellingen of teruggesteerd worden naar de 
psychiatrische afdelingen van de gevangenis. 
 
Dat personen met een handicap een ‘thuis’ terug krijgen en zich volledig kunnen integreren 
in één grote familie waardoor ze hun eigen waarde terug winnen.   
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Dat ze gevrijwaard blijven van een sociaal en financiëel isolement  
 
In het verleden werden er kontakten gelegd met de « c.o.c.o.m. » en de « c.o.c.o.f. » en werd 
dit initiatief positief onthaalt met de erkenning van de noodzaak van dergelijke initiatieven. 
Andere kontakten werden er gelegd met de toenmalige Minister Van Hengel. 
 
Personeelsomkadering 
 
1 FTe Gegradueerd ziekenhuis en psychiatrisch verpleegkundige met als bijkomende   

kwalificaties « kaderopleiding, ziekenhuishygiêne  en ZH Kwaliteitscoôrdinator  
1 Fte polyvalente verzorgende  
6 Fte polyvalent personeel (keuken – onderhoud) 
2 Fte inslapende nachtwachten. 
 
Een aanwezigheid dag en nacht van personeel is gegarandeerd 
 
De medische begeleiding en opvolging van de bewoners word 1x/week waargenomen door 
een huisarts en 3x/jaar door een geneesheer-psychiater 
  
De bewoner is vrij in de keuze van zijn geneesheer-psychiater. 
 
Voor kinesitherapeutische behandelingen doen wij een beroep op een zelfstandige kinesiste. 
Het verpleegkundig departement werkt met een individueel patiëntendossier 
Een  bijkomende specifieke opleiding gekoppeld aan permanente vorming voor het 
personeel gebeurt in het psychiatrisch opvangtehuis met de nadruk op :  

• de communicatie met de bewoners in functie van hun ziektebeeld. 
• het wederzijds respect  
• hoe zich gedragen in bepaalde situaties 

 
De taak van het personeel is multifunctioneel, enerzijds worden de bewoners gestimuleerd 
in het behoud van hun overgebleven sociale capaciteiten. 
de A.D.L.funkties (persoonlijke hygiëne, bed opmaken, kamer opruimen,....)worden dagelijks 
opgevolgd, anderzijds is het personeel dikwijls hun enige toeverlaat, hun familie aan wie ze 
hun problemen en grieven kwijt kunnen. 
 
Belangrijk is dat de bewoners hun ‘anders zijn’ of ‘onomkeerbaar isolement’ anders kunnen 
beleven.  
 
De aktiviteiten 
 
* Speciale aandacht  gaat uit naar de verjaardag van elke bewoner. 
* De bewoners worden gestimuleerd om een therapeutisch dagcentrum te bezoeken  
* Dagelijkse activiteiten worden door het personeel georganiseerd  
* In samenwerking met andere organisaties “FNPH” worden er uitstappen georganiseerd 

waarvan deelname wordt aangemoedigd doch niet verplicht is. 
* Feestdagen krijgen een speciaal tintje qua maaltijd en omkadering. 
* Maandelijks is er een bewonersvergadering met aandacht voor de interne en externe 

gebeurtenissen. 
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* Ergotherapie wordt in overweging genomen, indien de bewoners hiervoor blijvende 

interesse tonen.   
 
De architectuur en de veiligheid 
 
Het gebouw is ingedeeld in een grote leefruimte en een eetgedeelte. De keuken bevindt zich 
naast de deze leefruimte. 
Via een trap begeeft men zich naar de verdiepingen. 
 
Het opvangtehuis beschikt over één, – twee en drie persoonskamers. 
 
Alle kamers beschikken over warm en koud water.   
Per verdiep (vier in totaal) is er een toilet, douche en handwasbak voorzien. 
De mogelijkheid van een televisie per kamer is voorzien.  
 
Het opvang tehuis ‘Welkom’ beantwoordt aan de stengste voorzorgsmaatregeling op 
gebied van brand- en electrische beveiliging.  
Deze beveiliging is per verdiep en per kamer controleerbaar. 
 
De sanitaire installatie kan in geval van problemen per verdiep afgesloten worden.  
 
Onderhoudskontrakten met verscheidene firma’s  waaronder brandbeveiliging – 
electriciteitskontroles – ongedierte e.a. werden afgesloten. 
 
Algemeenheden 
 
Wij werken op basis van een ligdagprijs, die momenteel 45 euro bedraagt, waarin . 
de dagelijkse verzorging en begeleiding van de bewoner zijn begrepen. 
 
Voor een tweepersoonskamers bedraagt de ligdagprijs 47euro 
Voor een éénpersoonskamers bedraagt de ligdagprijs 49 euro. 
 
De sociale begeleiding is voorzien.in de ligdagprijs. 
 
De opname gebeurt aan de hand van een kandidatuurstelling,  een medische verslag en 
een voorafgaandelijk bezoek van de toekomstige bewoner.  
De mogelijkheid om op regelmatige tijdstippen, binnen de in-take procedure, overdag  in het 
opvangcentrum te verblijven en mee te doen aan de aktiviteiten is aangeraden. 
 
Het maximaal aantal beschikbare plaatsen is 32  
 
Een samenwerking met de hoedebeheerder van de bewoner of het aanvaarden van het 
dossier met betrekking tot een terugbetalingsbewijs van het O.C.M.W. is een absolute 
noodzaak.  
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Sinds verscheidene jaren moeten wij vaststellen dat de bewoners zich vrij snel integreren, 
zodat hun psychische toestand verbeterd of stabiel blijft, waardoor een gedwongen 
doorverwijzing naar een andere structuur zelden voorkomt 
 
 
 
 
De Direktie 
 
Mijnheer Theys Rudy 
Mevrouw Ben Haddou Amal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


