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Veiligheid garanderen
met accommodatie en infrastructuur
Deze werkwinkel uit de praktijk beschrijft de bijzondere infrastructuur van de Observatie,
Oriëntatie- en BehandelAfdeling (OOBA) van De Heide vzw.

• De kookplaten zijn afgeschermd. Er is een bedieningspaneel dat centraal de stroom
op de stopcontacten en het kookfornuis regelt. De bewoners hebben toegang tot
alles, maar de begeleider kan snel ingrijpen als de veiligheid in het gedrang komt.

Slaapkamer

• Er zijn hoog-laagbedden. Deze zijn flexibel en bevorderen de rug-preventie voor
het personeel en de zelfredzaamheid van de bewoners.

• De deuren gaan open van buiten naar binnen en hebben een deurspion.
Met een aangepaste accommodatie en infrastructuur wil De Heide vzw de veiligheid en
het welbevinden van bewoners en begeleiders garanderen in de OOBA. Deze afdeling is
bedoeld voor vijf tijdelijke opnames van personen met een motorische handicap en bijzondere noden, waaronder ‘moeilijk verstaanbaar gedrag’.
De instroom van de bewoners verschilt sterk. Daarom is het noodzakelijk dat de leefruimte kan aangepast worden aan de behoeften van de aanwezige bewoners. Het is een
afdeling waar gezelligheid gecombineerd is met de mogelijkheid tot separeren.

•
•
•
•

De deuren zijn extra beveiligd: er staan (onzichtbare) sloten op meerdere punten,
geen schuifslotjes.
Elke kamer heeft een stoel.
De planken van de ingebouwde kasten zijn vast zodat er niet mee gegooid
kan worden.
De lichten met dempfunctie zijn verwerkt in het plafond.
Er is een oproepsysteem zonder verklikkerlampje. Je kan het systeem weghalen.

Tuin
De OOBA ziet er op het eerste zicht gewoon uit, maar is toch bijzonder.

Algemeen

•
•
•
•
•
•
•

Het gebruik van duurzaam en stevig materiaal is een vanzelfsprekende keuze.
Er is heel wat op slot maar er is maar 1 loper nodig. Dit zorgt voor eenduidigheid.
Er hangen kaders uit plexiglas in de gang.
Alle stopcontacten hebben een kinderbeveiliging.
De ruimtes blijven prikkelarm.
Bewoners kunnen, maar hoeven niet met elkaar in contact te komen.
Elke kamer kan individueel worden aangepast.

• De tuin is omheind en toegankelijk vanuit de leefruimte.
Badkamer

•
•
•
•

De wc is ingebouwd.
De lavabo zit verstevigd vast.
Er is een verluchtingssysteem.
Er is een vaste plank om materiaal op te plaatsen.

Living

• De living is een grote ruimte die je in compartimenten kan verdelen. Dit door middel
van gordijnen op een rail.

• Er staan kleine tafels die je kan ombouwen tot één tafel. Er kan in groep gegeten
worden, maar het kan ook aan aparte tafels.

• De stoelen zijn stevig en hebben een armleuning. Ze zijn zwaar om te heffen.
•
•
•
•

Ze geven voldoende ondersteuning voor de bewoners met de ziekte van Huntington.
Er is één tweezitzetel en één éénzitzetel. Samen zitten kan maar hoeft niet.
De televisie zit in een TV-kast die je kan afsluiten.
Er zijn ingebouwde kasten met een slot en een remsysteem.
Keukentoestellen zoals microgolfoven en ijskast zitten in een afgesloten kast.
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