INZOOMEN OP

Een nieuw perspectief
als alles vastloopt
Wanneer je het helemaal niet meer ziet zitten, je overal vastloopt, je door de bomen het bos niet meer
ziet, dan kan ODB jouw zorgpartner zijn. ODB staat voor Observatie-, diagnose en behandelingsunit voor
personen met een verstandelijke handicap en gedrags- en emotionele stoornissen. In Vlaanderen zijn er
momenteel 19 plaatsen voor ODB, verspreid over vier organisaties: De Lovie vzw, St.-Oda (Overpelt), O.C.
Broeder Ebergiste (Gent) en 't Zwart Goor (Merksplas).
Met ODB bieden wij ondersteuning op maat. Een
multidisciplinair team van medewerkers zal je met
plezier ondersteunen om opnieuw je weg te vinden
naar een lonkend perspectief. Na een kennismakingsbezoek of vraagverduidelijkingsbezoek bespreken wij
jouw zorgnoden. Afhankelijk van de vraag kunnen wij
ambulante, mobiele en residentiële begeleiding aanbieden.
Ambulante begeleiding wil zeggen dat je naar een
locatie van De Lovie vzw komt op afgesproken
momenten, maar je blijft hier niet slapen.
• Alex heeft veel creatieve talenten, maar kan
moeilijk tot een eindproduct komen. Via ODB
kwam hij in contact met Artîlerie, ons kunstatelier.
Ervaren begeleiders hebben hem op de goede
weg gezet.
• Jan is en werkt graag buiten. Een atelier vindt
hij claustrofobisch. Via ODB brengen we hem in
contact met de hoeve, de natuurclub en de visclub.
Op die manier helpen we hem om zijn week zinvol
in te vullen.
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Mobiele begeleiding wil zeggen dat iemand bij jou
aan huis komt. Samen gaan we op weg of op zoek
naar een antwoord op jouw vraag. Is dat makkelijk?
Vaak niet, maar moeilijk gaat ook. Problemen delen
met anderen zorgt voor oplossingen. Om elkaar beter
te leren kennen, voeren we gesprekken, doen we
samen activiteiten (wandelen, tandem rijden, naar de
cinema gaan, boodschappen doen …). Afhankelijk van
jouw vraag, kunnen wij ondersteuning bieden op het
vlak van: verzorging, vrije tijd, werk, relaties, wonen,
budgettering, doktersbezoek …
• Marcel had heel wat problemen om zijn dagen
te structureren. Dat zorgde voor moeilijkheden in
het samenleven met zijn ouders. Iemand van het
mobiel team ging om de 14 dagen langs om met
hem te praten, zijn voorbije week te overlopen en de
komende weken samen met hem te structureren
in zijn agenda. Ook zijn angsten en moeilijkheden
kon hij met de begeleider bespreken.
Residentiële begeleiding betekent dat je voor drie tot
zes maanden in een locatie van De Lovie vzw komt
wonen. Voor het ogenblik zijn er drie woonunits:
Laubia 1&2, Laubia 3&4 en Diepezele. Hierin reserveren

wij telkens één kamer voor een ODB-resident. Op
die manier kunnen we vrij flexibel inspelen op de
zorgvragen. Indien alle plaatsen voor tijdelijk verblijf
volzet zijn, kunnen we in afwachting mobiele of
ambulante ondersteuning bieden.
• George woonde thuis bij zijn mama en nog wat
andere familieleden. De vraag naar opname
in ODB residentieel was dringend, omdat het
samenleven onhoudbaar werd. Probleem: alle
plaatsen waren volzet. In afwachting van de
residentiële ondersteuning, hebben we mobiele
ondersteuning aangeboden in combinatie met
korte momenten residentieel verblijf. George kon
regelmatig voor een week komen en het mobiele
team ging bij het gezin langs om activiteiten te
doen met George. Op die manier kon mama af en
toe op adem komen.
Nu verblijft George in ODB. We brengen zijn noden
en vragen in kaart, we verruimen zijn leefwereld
(er is meer in het leven dan gamen), we zetten
zijn lichaamshygiëne op punt en zijn op zoek
naar welke woonvorm voor hem het beste zou
zijn in de toekomst. Voor het ogenblik zien we
een opgewekte George die naast gamer ook een

goede visser is geworden. George voelt zich goed
en ziet het leven opnieuw zitten. Met mama is een
haalbare regeling uitgewerkt voor de weekends
thuis. Resultaat: voor het ogenblik is iedereen
tevreden. George, mama en wij.
Door intensieve observatie, door het verfijnen van de
diagnose en samen te zoeken naar de woonvorm en
daginvulling die best bij je past, helpen we je terug
op de weg die leidt naar je lonkend perspectief.
Opnieuw kunnen dromen, maakt het leven nog eens
zo aangenaam.
Wil je meer info over ODB?
Contacteer Martine Brysbaert op 057 344 245
of via mail naar martine.brysbaert@delovie.be.
Ook als zorgorganisatie of doorverwijzer kun je bij
ons terecht voor vragen of advies!

Piet Buyse
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