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VROEGER, VANDAAG EN MORGEN
Tijdens het Erfgoedweekend, dat dit jaar in het teken stond van de zorg, kregen de meer dan 
700 bezoekers aan PZ Onzelievevrouw een beeld van de psychiatrische zorg van vroeger en 
nu. Er is de voorbije decennia een immense weg afgelegd. Van een gesloten ‘gesticht’ is PZ 
Onzelievevrouw in de loop der jaren geëvolueerd naar het open ziekenhuis dat het vandaag 
is.

Wat me echter vooral opvalt als ik hierover nadenk, is hoe snel de geestelijke gezondheidszorg 
vandaag blijft evolueren. De rol en de opdracht van een psychiatrisch ziekenhuis veranderen 
in een snel tempo, net zoals de context waarin we werken. De vermaatschappelijking van de 
zorg, met meer zorg in de thuiscontext en in de samenleving, is een goede zaak. We blijven 
daarom als ziekenhuis onder meer investeren in de mobiele teams. Ook als dat betekent dat 
we hiervoor bedden buiten gebruik moeten stellen. Wij nemen onze verantwoordelijkheid op.

Uiteraard blijven we de ervaring en expertise van onze artsen en medewerkers zo effi ciënt mo-
gelijk inzetten, ook in de nieuwe contexten. Hoe we dat in de toekomst het beste doen, maakt 
mee het voorwerp uit van een boeiend traject dat we samen met Flanders Synergy gaan. In 
dialoog met alle betrokken actoren willen we onze interne organisatie optimaal effi ciënt af-
stemmen op de noden van de patiënten én op de verwachtingen van onze gepassioneerde 
medewerkers.

Veranderingen extern gaan hand in hand met veranderingen intern. Zo hoort het. Maar door-
heen alle evoluties blijft de inspiratie van PZ Onzelievevrouw al 175 jaar dezelfde. Het is de 
inspiratie van de Zusters van de Bermhertigheid Jesu, waarvan PZ Onzelievevrouw deel uit-
maakt. Samen met de congregatie vieren we deze 175ste verjaardag. Niet zozeer met de 
focus op wat achter ons ligt, maar met een gezond zelfvertrouwen en een onverminderd stre-
ven om ‘barmhartigheid’ of ‘mededogen’ in de psychiatrie elke dag waar te maken. Vroeger, 
vandaag en morgen.

Marc Vermeire
Algemeen directeur
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Hoe kunnen we ook in de toekomst de beste zorg verlenen? 
Wat hebben we hiervoor nodig? Die vragen staan centraal in 

een ambitieus en integraal ontwikkelingstraject dat PZ Onzelievevrouw 
in dialoog met alle belanghebbenden aanvat. Het ziekenhuis werkt 

hiervoor samen met experten van Flanders Synergy. 
Algemeen directeur Marc Vermeire geeft toelichting.

Veranderen doe je als organisatie niet voor je plezier. Er moe-
ten goede redenen voor zijn. En die zijn er. Directeur Marc 
Vermeire somt de drie belangrijkste op. “Ten eerste gaan 
de ontwikkelingen in de zorgsector en in de geestelijke ge-
zondheidszorg razendsnel. Er is een enorme dynamiek. Al-
les is in beweging. Dat maakt de toekomst erg onvoorspel-
baar. Dat geldt overigens niet alleen voor de zorgsector. We 
leven in een VOCA-wereld: Volatiel (vluchtig, beweeglijk), 
Onzeker, Complex en Ambigu. Eén uitspraak van Trump 
of één onverwachte verkiezingsuitslag en de wereld ziet er 
plots helemaal anders uit. Ook de overheid, de bedrijven 
en de non-profi tsector werken in die context. In de zorg-
sector wil men bijvoorbeeld de eerstelijnsregio’s afbakenen, 
ontstaan er daarnaast de regio’s voor de ziekenhuisnetwer-
ken en hebben we al enkele jaren de GGZ-netwerken. Hoe 
stem je dit alles op elkaar af? Het klassieke management 
met een in steen gebeiteld strategisch beleidsplan voor 
vijf jaar, werkt niet meer.We moeten vandaag mee laveren 
op de golfbewegingen. Als de wind verandert, moeten we 
de zeilen bijzetten en van koers veranderen. Flexibiliteit en 
wendbaarheid zijn vandaag belangrijke troeven.”

Passie voor zorg

“Een tweede reden om ons grondig te bezinnen over de in-
tegrale organisatie, is ons streven naar meer effi ciëntie. De 
middelen zijn beperkt, de uitdagingen groot. De overheid 
verplicht ons om meer te doen met minder. Bovendien wil-
len we als organisatie nieuwe initiatieven blijven nemen. Dat 

vergt ook weer middelen. Daarom moeten we samen eens 
bekijken hoe we een en ander vlotter en effi ciënter kunnen 
organiseren. Er bestaat in de zorgsector een stevige over-
legcultuur. Dat heeft grote voordelen, maar ook nadelen. 
Hoe kunnen we hier een goed evenwicht vinden?”
“De derde reden heeft te maken met onze medewerkers. 
Die willen graag hun passie voor de zorg ten volle kunnen 
realiseren. De tijd dat ‘de baas’ vertelde wat ‘het personeel’ 
moest doen en de medewerkers louter uitvoerders waren, 
ligt gelukkig achter ons. Vandaag kiezen we voor actieve en 
aantrekkelijke jobs, waarin elke medewerker zijn of haar ta-
lenten kwijt kan. Als mensen zich goed voelen in hun werk 
en de nodige regelruimte en het vertrouwen krijgen, dan 
komt er veel positieve energie vrij. We willen evolueren naar 
teams met een hoge mate van autonomie en zeggenschap. 
Dat stimuleert het nemen van initiatief en het innovatief 
denken. Flanders Synergy heeft hier al veel ervaring mee, 
ook in de zorg- en welzijnssector, en met succes. Daarom is 
dit voor ons de geschikte partner om ons te begeleiden op 
dit traject.”

Samen op weg

“De voorbije weken hebben we intern verschillende infor-
matiesessies hierover gegeven voor de medewerkers. Som-
migen reageren bijzonder enthousiast, anderen zijn meer 
afwachtend. Het belangrijkste is dat we deze weg samen 
zullen afl eggen. In voortdurende dialoog. Met de mede-
werkers in de eerste plaats, maar ook met externe belang-
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Algemeen directeur Marc Vermeire: “Als mensen zich goed voelen in hun 
werk en de nodige regelruimte en het vertrouwen krijgen, dan komt er 

veel positieve energie vrij.”

hebbenden. Een veranderteam met zeven medewerkers 
en één directielid zal, begeleid door Flanders Synergy, het 
voortouw nemen. Daarnaast wordt een bredere forumgroep 
samengesteld, die als klankbord zal fungeren. In dialoog 
zoeken we naar een gedragen consensus. We zullen hier 
de nodige tijd voor nemen. De verandering moet gedragen 
zijn. Dat is de beste garantie op authentieke vernieuwing. 
Want nogmaals, de klassieke oplossingen werken niet lan-
ger. Als de directeur de strategie aan zijn bureau uitdenkt en 
die dan gaat verkondigen aan de medewerkers, dan knikt 
iedereen beleefd en doet gewoon voort zoals vanouds. Of 
elk pikt uit de plannen wat hem of haar het beste uitkomt. 
Dat is niet effectief. Daarom kiezen we ervoor om iedereen 
van bij de start mee aan tafel te vragen in het forum: onze 
medewerkers, een vertegenwoordiging van de patiënten 
en hun familie, maar ook de collega’s van het Netwerk GGZ. 
Ook de overheid is betrokken, want zij is zoekende naar de 
rol en de organisatie van een psychiatrisch ziekenhuis in de 
toekomst. Er is immers weinig wetenschappelijk onderzoek 
op dat gebied in Vlaanderen.”
“Het is trouwens geenszins de bedoeling om het hele sys-
teem op zijn kop te zetten. We vertrekken vanuit een visie 
op de toekomst en op de rol die wij als psychiatrisch zie-
kenhuis kunnen spelen. Vanuit dat perspectief gaan we na 
wat er dan nodig is en hoe we dat kunnen realiseren. Onze 

aanpak is tegelijk een keuze om knelpunten en obstakels 
niet fragmentair en ad hoc te benaderen, maar vanuit een 
globale en vooral gemeenschappelijke visie. Om een actu-
eel voorbeeld te nemen: er is een maatschappelijk debat 
over de afbouw van bedden in de psychiatrie. Dat debat 
voeren wij ook intern. Maar hoe kun je hierin stelling nemen 
zonder een globale visie op je plaats en je opdracht als psy-
chiatrisch ziekenhuis in de toekomst?”

Goed gevoel

“Ik besef dat veel mensen veranderingen dikwijls niet prettig 
vinden. Toch heb ik hier een goed gevoel bij. Wij willen de 
medewerkers de ruimte geven, niet hiërarchisch bepaald, 
maar in overleg. We willen betrokken, gepassioneerde en 
geëngageerde medewerkers, die vanuit een gedeelde visie 
de best mogelijke zorg voor patiënten verlenen. De over-
heid stimuleert het sociaal ondernemerschap. Vandaag al 
grijpen we de opportuniteiten die zich aandienen. Denk 
aan het campuswonen, de woonzorgprojecten of de her-
vorming van de langdurige zorg die we vandaag samen 
met onze netwerkpartners doorvoeren. Ook de technologie 
schept nieuwe mogelijkheden. Wij kijken met een open blik 
naar de toekomst en willen die mee vormgeven. Samen met 
al onze stakeholders.”
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‘Een oprecht dank-je-wel 
aan alle medewerkers.’ 

Die boodschap wilden de 
zusters graag laten weer-

klinken ter gelegenheid van 
175 jaar congregatie Zusters 
van de Bermhertigheid Jesu. 
En dus vond er in De Spil op 
5 mei een fantastisch dank-
feest plaats, met Het Zesde 
Metaal. Maar de zusters wil-
den graag ook de actualiteit 

van hun centrale waarde 
‘barmhartigheid’ in de verf 
zetten. Dat gebeurde met 
het boek ‘De onverschillig-
heid voorbij’. Stof genoeg 
dus voor een gesprek met 

zuster Mieke Kerckhof.

Zr. Mieke Kerckhof: 
“De dialoog om tot 
gedragenheid te komen, 
daar staat of valt heel 
veel mee.”
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interview met zr. MIEKE KERCKHOF

We ontmoeten Mieke Kerckhof op het 
domein van het Psychotherapeutisch 
Centrum Rustenburg in Brugge, in een 
prachtige ruimte van de zusters die er 
verblijven. Het is één van de eerste 
echt zonnige dagen en hoewel ze het 
erg druk heeft, straalt Mieke Kerckhof 
welgemutst en enthousiast, vol ener-
gie en warmte. We interviewen ‘zuster 
Mieke’ in haar dubbele hoedanigheid 
van algemeen overste van de congre-
gatie Zusters van de Bermhertigheid 
Jesu en voorzitter van de vzw Gezond-
heidszorg ‘Bermhertigheid Jesu’. Tot 
die vzw behoren onder meer PZ On-
zelievevrouw en het aanpalende PVT 
Sint-Augustinus.

Een stoute vraag om te beginnen: 
wat is eigenlijk nog de maatschap-
pelijke relevantie van een congrega-
tie vandaag?

Mieke Kerckhof: “De congregatie is 
misschien niet nuttig, maar wel bete-
kenisvol op verschillende domeinen. 
Niet zozeer wat we doen is belang-
rijk, maar wie we zijn. Onze identiteit 
is een getuigenis in de kracht van het 
geloof. Het geloof kan mensen geluk-
kig maken. Ook dat we een gemeen-
schap vormen, is een betekenisvolle 
boodschap. Natuurlijk is het ook bij 
ons niet allemaal rozengeur en ma-
neschijn. Maar de fi guur van Jezus 
zorgt voor verbinding. Onze waarden 
worden trouwens door veel mensen 
gedeeld. Ook door mensen die niet 
ons geloof delen. Barmhartigheid, 
onze centrale waarde, kan je vertalen 
als mededogen. Ten onrechte wordt 
barmhartigheid soms geassocieerd 
met betutteling of neerbuigendheid. 
Het tegendeel is waar: barmhartig-
heid betekent dat je de ander in zijn 

kracht zet. De Hebreeuwse stam van 
het woord betekent trouwens ‘moe-
derschoot’. Wij dragen de ander tot hij 
weer geboren kan worden. Dat is pre-
cies wat we betrachten in de geeste-
lijke gezondheidszorg. In 1842 koos de 
congregatie bij haar ontstaan voor de 
geestelijke gezondheidszorg als werk-
terrein. 175 jaar later is dat nog altijd 
zo. Als congregatie proberen we van-
daag betekenisvol te zijn zoals groot-
ouders dat zijn voor hun kleinkinderen. 
Wij zijn supporters van onze voorzie-
ningen.”

Het 175-jarig bestaan werd gevierd 
met een mooi feest in De Spil in Roe-
selare. Wat was het idee hierachter?

“De viering wilde in de eerste plaats 
een oprecht dank-je-welfeest voor alle 
medewerkers zijn. Het zijn immers de 
medewerkers in de voorzieningen die 
de werking van de congregatie met 
hart en ziel verderzetten. Daarom heb-
ben we alle personeelsleden van vzw 
Gezondheidszorg ‘Bermhertigheid 
Jesu’ uitgenodigd, maar ook de men-
sen van Beschut Wonen Brugge en Ie-
per, de school ZoWe Verpleegkunde, 
de medewerkers van Stuurkracht 2 en 
Trefpunt 4 in Ieper en de medewerkers 
van Kortenberg, die dezelfde wor-
tels delen. Mijn dankwoord in De Spil 
kwam uit de grond van mijn hart. En ik 
voelde de warmte en de wederzijdse 
genegenheid bijna tastbaar in de zaal 
hangen. Zo mooi was dat! 

Als geschenk voor de medewerkers 
hadden we Het Zesde Metaal uitge-
nodigd. Die muziek spreekt veel men-
sen aan en zanger Wannes Capelle 
engageert zich ook actief binnen Te 
Gek!? om het taboe op de geestelijke 

gezondheidszorg weg te werken. Wat 
hij in zijn liedjes verwoordt, staat trou-
wens erg dicht bij onze boodschap. Ik 
kan me helemaal vinden in zijn teksten. 
Het concert had gerust ‘De onverschil-
ligheid voorbij’ kunnen heten.”

‘De onverschilligheid voorbij’ was 
niet de titel van het concert, maar 
wel de titel van het boek dat u 
uitbracht ter gelegenheid van de 
175ste verjaardag.

“Het boek is het werk van velen. Het 
is een verzameling bijdragen van ver-
schillende auteurs. Samen sterk, luidt 
mijn devies. Met het boek wilden we 
een eigentijdse invulling geven aan het 
begrip barmhartigheid. Uiteindelijk 
hebben we allemaal onze kwetsbaar-
heid die om barmhartigheid vraagt.

Voelt u de onverschilligheid uit de 
titel rondom u?

“Ja, toch wel. In wat ik zie, wat ik hoor 
en wat ik lees, schuilt heel veel onver-
schilligheid. We leven in een tijdperk 
van het individu. Het is vaak elk voor 
zich. Dat merk je ook in het over-be-
nadrukken van de waarde autonomie. 
Ik pleit ook voor autonomie, maar dan 
voor autonomie in verbondenheid. Je 
wordt pas mens dankzij andere men-
sen. Zelfs in de meest letterlijke zin, 
op het moment van onze geboorte. 
Iedereen heeft het recht op autono-
mie en zelfstandig keuzes maken in 
het leven. Maar als mensen kunnen we 
niet zonder andere mensen. Het rela-
tionele is zo wezenlijk. We hebben die 
verbondenheid nodig. Wie zich gedra-
gen voelt, krijgt vleugels. Augustinus 
bracht het zo mooi onder woorden 
toen hij zei: ‘Loop, ik zal je dragen.’ De 

"AUTONOMIE IN VERBONDENHEID. LAAT ONS 
DIE VERBONDENHEID KOESTEREN"
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boodschap is duidelijk: doe wat je kan 
en ik zal er voor jou zijn. Zoals ouders 
hun kinderen loslaten maar er tegelijk 
altijd voor hen blijven.”

Uw achtergrond als ethica heeft u 
mee gevormd tot wie u bent.

“Inderdaad. De opleiding bio-ethiek, 
een Europese manama-opleiding, 
heeft mijn denken over waarden en de 
prioritisering ervan aangescherpt en 
me ook genuanceerder leren denken. 
Ik ben blij dat ik van de congregatie 
deze kans gekregen heb. Vóór mijn 
intrede in het klooster had ik in Leu-
ven godsdienstwetenschappen gestu-
deerd, waarin een aantal vakken ethiek 
opgenomen waren. Na mijn noviciaat 
ging ik opnieuw naar Leuven voor de 
opleiding ziekenhuiswetenschappen. 
Daar maakte ik mijn thesis over een 
thema met een ethische dimensie: 
suïcide.”

U werd gevraagd om ziekenhuiswe-
tenschappen te studeren?
“Ja, maar dat was wel een vraag in 
dialoog, niet zoals vroeger, toen din-

gen werden opgelegd. Ik heb de stu-
dies ziekenhuiswetenschappen met 
volle goesting gedaan. Ik studeer 
heel graag. En ik mocht bovendien op 
kot in Leuven. Dat was wel grappig. 
Ik droeg toen nog een sluiertje en ik 
kwam dus als zuster in die groep stu-
denten terecht. Mensen reageren dik-
wijls verrast en onwennig in het begin. 
Ook vandaag nog. Als we op reis gaan 
met een groep en die mensen hebben 
plots in de gaten dat er zusters in het 
gezelschap zitten, zie je ze altijd den-
ken ‘Oeioeioei, nonnen!’ Altijd dat cli-
ché hé. Mensen moeten eens door het 
kapje dat we niet meer dragen heen 
leren kijken. Wij zijn ook maar dood-
gewone mensen met een ongewone 
levenskeuze. Maar toch vooral dat eer-
ste: doodgewone mensen.”

U bent ondertussen bijna 7 jaar 
voorzitter van vzw Gezondheidszorg 
Bermhertigheid Jesu. Het hoort bij 
uw roeping?

“Om eerlijk te zijn, ik stond in het be-
gin niet te springen om voorzitter te 
worden. Maar hoe langer ik het doe, 

de onverschilligheid voorbij

De zusters van de Bermhertigheid Jesu 
geven al 175 jaar een centrale plaats 
aan barmhartigheid in hun activiteiten 
en hun manier van leven. De zeven 
geestelijke werken van barmhartigheid 
staan dan ook centraal in het gelegen-
heidsboek ‘De onverschilligheid voor-
bij’, dat eind april werd voorgesteld. 
Deze zeven werken zijn:
• onwetenden onderrichten;
• twijfelenden goede raad geven;
• bedroefden troosten;
• zondaars vermanen;
• lastige mensen geduldig 

verdragen;
• wie ons beledigt van harte 

vergeven;
• bidden voor levenden en doden.

Naast bijdragen van de hoofdauteurs Mieke Kerckhof, Roger Burggraeve en 
Ilse Van Halst bevat het boek bijdragen en getuigenissen van Dirk De Wach-
ter, Marijke Deconinck, Veerle Defl oor, Evelien Deketele, Siska Deknudt, Den-
nis Jacques, Valérie Mouton, Ann Tousseyn en Manu Van Hecke.
De onverschilligheid voorbij, Tielt, Lannoo, 2017, ook te koop aan het onthaal 
in de verschillende voorzieningen.

hoe beter ik me voel. En ik weet nog 
precies waar het keerpunt lag. Ik heb 
een tijd geleden een intensieve op-
leiding ‘Leading meaningful change’ 
gevolgd. Vier keer een volle week met 
een internationaal gezelschap. Met 
veel oefeningen, rollenspellen en per-
soonlijke feedback. Ik heb daar veel 
over mezelf geleerd. En over groeps-
dynamieken. Het heeft van mij een rus-
tiger persoon gemaakt. Ik lig ’s nachts 
minder vaak wakker van beleidskwes-
ties. Mede dankzij de sterke raad van 
bestuur waarop ik kan rekenen. Het 
wederzijdse vertrouwen is groot. Ik 
voel me verantwoordelijk, maar ik zie 
vooral oprecht graag de mensen. Dat 
klinkt raar hé, om dat zo te zeggen. 
Ik ben graag nabij. Als voorzitter ben 
ik onder meer een klankbord voor de 
directies van de verschillende voor-
zieningen. Zelf ben ik niet zo’n groot 
strategisch denker, maar dat talent zit 
bij andere bestuursleden. We vullen 
elkaar prima aan.”

De opleiding ‘Leading meaningful 
change’ komt u vandaag allicht erg 
goed van pas. De veranderingen 



Congregatie Zusters Bermhertigheid Jesu

De congregatie van de Zusters Bermhertigheid Jesu telt vandaag 28 zusters. 
“De gemiddelde leeftijd is 81 jaar, maar we zijn jong van hart”, lacht zuster 
Mieke. De zusters wonen in 5 verschillende gemeenschappen: 2 in Ieper, 2 in 
Brugge en 1 in Kortenberg. Het hoofdhuis ligt sinds het prille ontstaan van 
de congregatie in een vleugel van het PZ Onzelievevrouw in Brugge. Daar 
verblijven vandaag 9 zusters. In september sluiten evenwel de 2 huizen in 
Ieper en komen 7 zusters over naar het hoofdhuis. In PZ Onzelievevrouw zul-
len dan 16 zusters van de congregatie wonen. Eén van hen, zuster Catharina, 
werkt trouwens als maatschappelijk werker  in het PVT. Met haar 52 jaar is zij 
de jongste van de zusters. Enkele andere zusters werken als vrijwilliger in PZ 
Onzelievevrouw. De band tussen de voorzieningen en de congregatie is nog 
altijd levendig, zij het anders dan vroeger.

vzw Gezondheidszorg ‘Bermhertigheid jesu’

Vandaag maken 7 voorzieningen deel uit van de vzw Gezondheidszorg ‘Berm-
hertigheid Jesu’:
• Psychiatrisch Ziekenhuis Onzelievevrouw in Brugge
• Psychiatrisch Ziekenhuis H. Hart in Ieper
• Psychotherapeutisch Centrum Rustenburg in Brugge
• Psychiatrisch Verzorgingstehuis Sint-Augustinus in Brugge
• Psychiatrisch Verzorgingstehuis ‘Het Tempelhof’ in Ieper
• Centrum voor Psychische Revalidatie Inghelburch in Brugge
• Centrum voor Psychische Revalidatie Hedera in Ieper

volgen elkaar op in de geestelijke 
gezondheidszorg. Hoe staat u daar-
tegenover?

“Ik zie de veranderingen met vertrou-
wen tegemoet. Het is een uitdaging 
om verder te groeien in wat we doen. 
Twee sporen moeten we bewandelen. 
Enerzijds het pad van de vermaatschap-
pelijking, waar ik erg in geloof. Ander-
zijds moeten we durven erkennen dat 
er altijd mensen zullen blijven die het 
niet zelfstandig aankunnen. Herstel-
gericht werken is prachtig, maar lukt 
niet bij iedereen. Het concept van de 
crustatieve zorg vind ik daarom enorm 
waardevol. Er zal altijd ruimte moeten 
zijn, ook residentieel, om mensen op 
te vangen voor wie beschut wonen 
en de vermaatschappelijking te hoog 
gegrepen zijn. Wij mogen die mensen 
niet aan hun lot overlaten. Zij hebben 
ons mededogen nodig.”

PZ Onzelievevrouw begint rond 
deze tijd aan een organisatieontwik-
kelingstraject, waarbij ook over de 
visie en de missie nagedacht zal wor-
den. Wat is hierbij essentieel voor u?

“De dialoog om tot gedragenheid te 
komen – daar staat of valt heel veel 
mee. Op alle niveaus, trouwens. De 
dialoog tussen de directie, de artsen 
en de staf. De dialoog met de mede-
werkers en in de teams en de afdelin-
gen. De dialoog in het Netwerk GGZ 
en tussen de voorzieningen van de 
vzw. En uiteraard ook de dialoog met 
de patiënten en hun familie. Voeling 
houden met wat er leeft bij de men-
sen, is cruciaal. Dialoog impliceert ook 
waarden als respect en openheid. Een 
ziekenhuis is geen eiland. Ook hier 
pleit ik voor autonomie in verbonden-
heid.

Zult u als voorzitter dit traject met 
Flanders Synergy mee aansturen?

De raad van bestuur voelt zich in elk 
geval sterk betrokken, maar ik ben er 
nog niet uit of het een goed idee is 
om daar als voorzitter zelf aan deel te 
nemen. Als persoon, als Mieke, ben ik 
heel open en geef ik graag de ruimte. 
Maar veel mensen zien me niet los 
van mijn functie. Hoezeer ik ook pro-
beer om dat tegen te gaan, als ik iets 

inbreng, is dat voor veel mensen ‘de 
voorzitter’ die spreekt. Dat krijgt dan 
precies een ander gewicht. Terwijl ik 
gewoon als Mieke iets wil zeggen. Je 
valt als mens meer met je functie sa-
men dan je soms zou willen.”

Kunt u zelf gemakkelijk naar de 
mensen kijken, zonder hun functie 
te zien?

“Oh ja hoor. Voor mij telt de persoon. 
Ik hou ook niet van protocol en zo. Op 
het feest in De Spil zaten alle zusters 
op één rij, omdat we samen een ap-
plaus zouden geven aan de mede-
werkers. Maar voor de rest waren er 
geen voorbehouden plaatsen, voor 
niemand. Natuurlijk, soms kun je niet 
om de etiquette heen. Bij de boek-
voorstelling zat ik naast bisschop Lode 
op de eerste rij. Ook Lode – hij staat 
erop dat we hem zo noemen – door-
breekt overigens de hiërarchie. Ik ben 
dus in goed gezelschap. Geef mij maar 
het spontane, authentieke contact tus-
sen mensen, los van titels of functies. Ik 
ben en ik blijf Mieke, ook als voorzitter 
of als overste.”
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interview met zr. MIEKE KERCKHOF



"JE MAG JE ZORGEN 
NIET OPKROPPEN"
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“Ik ben een selfmade man. Ik ben zon-
der ouders opgevoed. Mijn kindertijd 
heb ik afwisselend in vier verschillende 
gezinnen bij ooms en tantes doorge-
bracht. Maar ik ben er sterk uitgeko-
men: ik heb van elk gezin het goede 
meegenomen. Ik heb in Mechelen 
voor ingenieur gestudeerd, gevolgd 
door studies Economie. Met die diplo-
ma’s op zak ben ik in de textielsector 
terechtgekomen. Op korte tijd heb ik 
me opgewerkt tot een succesrijk za-
kenman. Op een bepaald ogenblik was 
ik verantwoordelijke voor 46 winkels. Ik 
heb ook verschillende fabrieken opge-
start in het buitenland. Ja, ik nam iets 
te veel hooi op mijn vork… Mijn eer-
ste relatie is eraan kapot gegaan. Mijn 
zoon Bono*  komt uit die eerste relatie.

(*Omwille van privacyredenen 
gebruiken we een fi ctieve naam).

In elk nummer van Afrit 8 hebben we een 
gesprek bij een kop koffi e. Deze keer ontmoeten 

we Piet Borms, 57 jaar.



Op de koffie
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Maar ik heb me herpakt. Ik herbegon 
in de decoratiewereld. Ik heb een tijdje 
voor een werkgever gewerkt als mana-
ger, maar het bloed kruipt waar het 
niet gaan kan. Heel snel werd ik weer 
zelfstandige. Sinds 1993 heb ik een be-
drijf in totaalinrichting. De zaken gaan 
goed. Maar met mijn zoon Bono gaat 
het minder.”

Ontsporen

“Bono is altijd bij mij geweest. Ik had 
ondertussen een nieuwe relatie. Mijn 
vriendin had al twee zonen en samen 
vormen we een nieuw samengesteld 
gezin. Bono heeft het al sinds zijn kin-
dertijd moeilijk. Thuis, maar ook op 
school. Nooit een goede leerling ge-
weest, altijd veel problemen gekend. 
Op zijn zestiende is hij op internaat ge-
gaan, omdat het thuis niet meer ging. 
Maar op school werd hij geschorst. Hij 
ontspoorde helemaal, nam drugs en 
gaf de school op zonder diploma. Op 
zijn achttiende ging hij alleen wonen 
in een sociale woning. Een mooie, ge-
riefl ijke woning, die echter binnen de 
kortste keren helemaal uitgeleefd was. 
Het ging echt van kwaad naar erger. 
Uiteindelijk kon ik Bono overtuigen om 
een psychiater te raadplegen. Die psy-
chiater noemde mijn zoon een ‘junkie’, 
maar sprak ook over een ‘psychose’. 
Een psychose? Ik had dat woord nog 
nooit gehoord.

Een periode van zoeken brak aan. Dat 
was bijzonder moeilijk. Ik zocht op 
Google, las boeken over psychose en 
zocht manieren om Bono te helpen. Ik 
woon in de Westhoek en het zorgaan-
bod daar is niet erg uitgebreid. Dat 
maakte het extra moeilijk om de juis-
te hulp te vinden. Een klant van mij 
heeft me uiteindelijk een arts in AZ 
Augustinus in Veurne aangeraden. Hij 
bevestigde de diagnose van een ‘zui-
vere psychose’ en verwees ons naar PZ 
Onzelievevrouw. Sindsdien heb ik het 
gevoel op het juiste spoor te zitten. Al 
zijn nog lang niet alle problemen van 
de baan.”

Praten

“In mijn omgeving ken ik ondertussen 
vrij veel personen in een gelijkaardige 

situatie. Alleen praten veel mensen 
daar niet graag over. Het taboe is 
groot. Niemand vertelt graag over zijn 
kind waar geen huis mee te houden is 
of dat van geen hout pijlen weet te ma-
ken. Maar door erover te zwijgen, los-
sen we het probleem niet op. Integen-
deel. Daarom heb ik ervoor gekozen 
om er wel over te praten.  En het ver-
rassende is: als ik mijn verhaal doe, dan 
komen zij ook plots met hun verhaal 
op de proppen. Ach, elke familie heeft 
wel iemand met een psychose, besef ik 
ondertussen. Vergelijk het met kanker 
vroeger: toen werd daar ook niet over 
gepraat. Ik hoop dat we het taboe op 
psychose ook kunnen doorbreken.

Wie zelf op zoek gaat naar informatie 
over psychose, wordt niet meteen ge-
rustgesteld. Wat je allemaal niet vindt 
online! In het ziekenhuis werden we 
wel goed begeleid door de arts en de 
psycholoog. Ik heb informatiesessies 
over psychose gevolgd, zodat ik er nu 
iets meer over afweet. Ik ben ook naar 
infoavonden van Kompas geweest. Zo 
leer je ook andere mensen kennen. 
Dat lucht op. Je weet dan dat je niet 
de enige bent met dat soort proble-
men.”

Machteloos

“Met mijn zoon gaat het ondertussen 
niet goed. Hij is enkele keren opge-
nomen geweest, waaronder ook ver-
plichte opnamen of collocaties. De 
laatste opname dateert van zes maan-
den geleden. Hij is toen gestopt met 
zijn medicatie en heeft alle bruggen 
opgeblazen. Hij verzorgt zich niet en 
laat niemand meer toe. Een gesprek is 
op dit moment niet mogelijk. Ik vrees 
dat er eerst iets moet gebeuren. Dat 
is wreed. Je staat machteloos. Ook het 
ziekenhuis kan niets doen. Bono is een 
vrije burger. Ik ben naar de rechtbank 
geweest, tot bij de vrederechter. Maar 
er is geen oplossing. Eerst moet er iets 
gebeuren. Hij moet een gevaar voor 
zichzelf vormen. Maar met elke nieu-
we psychose verergert zijn toestand. 
Medicatie weigert hij nog te nemen. 
Het is zo vreemd: ik ben goed verze-
kerd, ik heb de fi nanciële middelen, ik 
wil graag helpen, maar ik sta voor het 
blok. Ja, ik lig er wakker van.

Ik heb me ondertussen geëngageerd 
in de familieraad van PZ Onzelieve-
vrouw. Van lotgenoten hoor je dat goe-
de en slechte momenten elkaar vaak 
afwisselen. Als het goed gaat, moet 
je mensen kansen geven. Dat hebben 
we met Bono gedaan. Als hij gecollo-
queerd was, geraakte hij van de drugs 
af en voelde hij zich beter en beter. Hij 
mocht het ziekenhuis verlaten. Even 
leek het goed te gaan. Hij deed vrijwil-
ligerswerk en wou werk zoeken. Tot hij 
dacht dat het zonder medicatie ook 
wel zou lukken. En toen liep het weer 
helemaal verkeerd.”

Lotgenoten

“Veel mensen zitten met vragen. Met 
de familieraad willen we hierbij helpen. 
Ik heb zelf veel steun aan het lotgeno-
tencontact. Het helpt me om positief 
te blijven. We steunen elkaar.

Bono heb ik de jongste drie maan-
den niet meer gezien. Hij geeft mij de 
schuld, omdat ik hem op een bepaald 
moment letterlijk van de straat gehaald 
heb en hem heb laten opnemen in de 
psychiatrie. Op dat moment woog hij 
nog 40 kilogram. Ik neem het hem niet 
kwalijk dat hij kwaad is op mij. Erger 
is dat hij er nu alleen voor staat. Zijn 
vrienden is hij kwijt. Hij heeft geen so-
ciale contacten. Ik vermoed dat hij op-
nieuw aan de drugs zit. De hele situatie 
weegt op alles: op mijn gezin, op de 
andere kinderen, op mijn hele leven.

Erover praten is zo belangrijk. Je mag 
al die zorgen niet opkroppen, anders 
ga je er zelf aan ten onder. Het praat-
café De Stem is een mooi initiatief. Het 
is telkens weer een opluchting om lot-
genoten te ontmoeten en ervaringen 
te kunnen delen. Natuurlijk hoop ik 
dat mijn kind ooit geneest. Dat is mijn 
grootste droom. Hij is ondertussen 26 
jaar. Drugs hebben mijn zoon verder in 
de problemen gebracht. De samenle-
ving zou moeten kiezen voor nultole-
rantie, maar doet dat niet. Daarover 
kan ik me echt kwaad maken. Maar ik 
probeer me vooral te richten op de 
mooie dingen in het leven. Die helpen 
me vooruit.”



Met meer dan 700 bezoekers was 
PZ Onzelievevrouw een ware 
trekpleister in Brugge op het 

Erfgoedweekend met als centrale thema 
‘Zorg’ op 22 en 23 april. Tegelijkertijd or-

ganiseerden de afdelingen psychosenzorg 
een onder de noemer ‘Psychose Ontwikkeld’ 

workshops en voorstellingen dans, beel-
dende kunst en muziektherapie. Ook de 
dankreceptie van de organisatoren  van 

Erfgoedweekend von plaats in 
PZ Onzelievevrouw. Een terugblik in 

beelden.

Bij de foto’s van het Erfgoedweekend
(Gepensioneerde) medewerkers, vrijwilligers en zusters van 
PZ  Onzelievevrouw hadden het Erfgoedweekend tot in de 
puntjes voorbereid en waren ook in het weekend zelf pre-
sent voor een hartelijke ontvangst en een woordje uitleg. 
De bezoekers toonden veel interesse voor deze blik achter 
de schermen.  Bezoekers kregen in het PZ Onzelievevrouw 
een rondleiding met het verhaal over psychische zorg vroe-
ger en nu. Een kamer werd helemaal als vroeger ingericht, 
met enkele attributen die voor veel bezoekers verre herin-
neringen opriepen.
Op zondag vond in de kapel ook een optreden plaats van 
een Nepalese dansgroep.

SUCCESVOL ERFGOEDWEEKEND 
EN EVENEMTENTEN 'PSYCHOSE 

ONTWIKKELD'



Bij de foto’s van Psychose Ontwikkeld
“Ontroerend, beklijvend, kippenvel, energiek” waren enke-
le van de reacties op de dansvoorstelling ‘Dans in Creatie’.  
De workshop muziektherapie was dan weer voor veel men-
sen een eerste kennismaking met het bespelen van instru-
menten.  De helende kracht van kunst en creativiteit werd 
tijdens de workshop beeldende kunst in de praktijk beleefd.  

“Elke gelegenheid is goed om mensen 
de geestelijke gezondheidszorg beter 
te leren kennen”

Algemeen directeur Marc Vermeire gaf tijdens de dankre-
ceptie na het Erfgoedweekend een speech voor de orga-
nisatoren en de genodigden. Hij legde ook uit waarom PZ 
Onzelievevrouw het belangrijk vindt om deel te nemen aan 
dit soort evenementen.

“Wij nemen graag iedere gelegenheid te baat om mensen 
de binnenkant van de psychiatrie te tonen. Vaak hebben 
mensen een verkeerd beeld van de psychiatrie. Een verou-
derd en vertekend beeld”, aldus Marc Vermeire.

Hij wees in zijn toespraak ook op het dubbele gevoel bij het 
gebouw van PZ Onzelievevrouw. Enerzijds is het prachtige 
en geklasseerde neogotische gebouw uit het begin van de 
20ste eeuw iets om fi er op te zijn. Anderzijds is het geen 
cadeau als het gaat over de beeldvorming van de heden-
daagse psychiatrie. “Daarom nemen we graag initiatieven 
om mensen te tonen wat er achter de neogotische gevel 
gebeurt. Daarom ook brengen wij zo veel mogelijk de bui-
tenwereld binnen, bijvoorbeeld door de aanleg van volks-
tuintjes en door het toelaten van een veilige fi etsdoorsteek 
over het domein van het ziekenhuis.”

TERUGBLIK
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DIENST IN DE KIJKER 

Het Mobiel Behandelteam en het Mobiel Crisisteam zijn belangrijke instrumenten om de 
vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg te realiseren. De teams gaan 
aan huis bij patiënten en voorkomen en/of verkorten op die manier ziekenhuisopnames. 
Om dit te kunnen realiseren moeten ziekenhuisbedden afgebouwd worden. In dat kader 
sluit de afdeling Herstelgericht behandelaanbod in de nabije toekomst de deuren. De 
rehabilitatiefunctie blijft uiteraard bestaan. De opgebouwde expertise wordt gedeeld 
met alle andere behandelafdelingen.



"MENSEN VOELEN ZICH GEDRAGEN 
DOOR HUN NETWERK"

AFDELING Herstelgericht behandelaanbod
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“De ‘Rehabilitatieafdeling’ is in november 2011 opgericht in 
het kader van de vermaatschappelijking van de zorg”, ver-
telt psycholoog Kim Claes. “Vandaag spreken we liever in 
termen van het ‘Herstelgericht behandelaanbod’. Herstel-
gericht duidt op het brede perspectief waaruit we werken, 
gebaseerd op algemene herstelprincipes. Herstel, zowel 
individueel als sociaal herstel, duidt op het eigen proces 
van de patiënt in het opbouwen van een zinvol leven. We 
focussen niet zozeer op de ziekte of beperkingen, maar op 
de persoon als geheel. Elk individu heeft zijn eigen noden, 
verwachtingen, krachten, dromen en beperkingen. Elk indi-
vidu heeft ook zijn eigen kijk op wat kwaliteit van leven voor 
hem of haar inhoudt. Dat is de centrale visie in de herstel-
gerichte benadering. Wij willen hoop creëren bij de mensen 
en hen een positieve identiteit en voldoende zelfvertrou-
wen bieden na een moeilijke periode. We halen de patiënt 
uit zijn traditioneel eerder passieve rol en maken van hem 
een actieve partner. We empoweren de patiënt, respecte-
ren zijn autonomie en zijn keuzes en geven hem inspraak. 
We nemen zo weinig mogelijk over, maar activeren de pati-
ent in zijn krachten. Voor ons als hulpverleners vergt werken 
volgens de herstelvisie een cultuuromslag. Het vraagt durf 
om patiënten het roer in handen te geven bij beslissingen.”

“Onze aandacht richt zich daarbij naar de buitenwereld”, 
zegt afdelingscoördinator Greet De Groote. “Veel patiën-
ten hebben een lange opname achter de rug als ze hier 
terechtkomen. Onze opdracht is om die mensen zo goed 
mogelijk voor te bereiden op hun terugkeer naar een ver-
trouwde of nieuwe thuissituatie. Vaak moeten ze terug een 
plaats verwerven in de maatschappij. Dat is niet alleen men-
taal een uitdaging, maar ook praktisch. Een woning vinden, 
werk of zinvolle vrijetijdsbesteding, noem maar op. Wat ook 
de voorgeschiedenis of het traject van de patiënt is, onze 
focus ligt extern, buiten het ziekenhuis.”

“De patiënten hier komen van verschillende afdelingen”, 
verduidelijkt dr. Kim Vanderhaeghen. “We werken patholo-
gieoverstijgend en op maat van het individu. We luisteren 
naar de wensen en de noden van de patiënt en proberen 
om elke persoon op maat te ondersteunen. We doen dat op 
alle persoonlijke en levensdomeinen: psychisch welbevin-
den, werk, vrije tijd, welzijn, zingeving, wonen enzovoort.”

Vermaatschappelijking van 
de zorg zet zich door

De afdeling Herstelgericht behandelaanbod verdwijnt 
over enige tijd als afdeling, maar blijft uiteraard wel be-
staan als functie en als opdracht. De sluiting van de afde-
ling hangt samen met een verschuiving van de investerin-
gen richting de mobiele teams.

In het kader van de vermaatschappelijking van de zorg wil 
de overheid de mobiele teams overal verder versterken. 
In principe moeten per 100.000 inwoners acht voltijdse 
medewerkers beschikbaar zijn in de mobiele teams. In de 
regio Brugge is dat al het geval, maar in de kustregio’s 
Oostende en Veurne moet nog een tandje bijgestoken 
worden. Om die mobiele teams te fi nancieren, wil de 
overheid dat de ziekenhuizen bedden afbouwen. Dat is 
de directe reden voor het sluiten van Afdeling 63. Ook PC 
Sint-Amandus bouwt bedden af om de mobiele teams in 
Oostende en Veurne beter te bestaffen.

In de eigen thuiscontext
Een van de voordelen van de mobiele teams is dat zij het 
mogelijk maken dat patiënten vroeger uit het ziekenhuis 
ontslagen worden en meer in de eigen thuiscontext op-
gevolgd kunnen worden. Dat sluit dus perfect aan bij de 
herstelgerichte visie.  Voortaan zullen alle patiënten dus 
op de eigen behandelafdeling herstelgericht voorbereid 
worden. En de versterkte mobiele teams kunnen hun rol in 
de thuiscontext nog beter opnemen.
De grote expertise die de jongste jaren werd opgebouwd 
op de afdeling Herstelgericht behandelaanbod wordt ac-
tief gedeeld met alle afdelingen. Verschillende hulpverle-
ners volgden al een bijkomende opleiding herstelgericht 
handelen.

“Dat is de kracht van onze benadering. Van dag één wordt 
er gewerkt aan een re-integratie in de maatschappij en het 
opbouwen van een zinvol leven. We bestrijken een groot 
werkterrein, maar met die ene focus: de noden en verwach-
tingen van de patiënt”, zegt Greet De Groote.
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brengt stress met zich mee en nog meer angst en onzeker-
heid. Het is niet altijd eenvoudig om via immokantoren een 
woonst te huren. Waar mogelijk helpen we hen de eerste 
stappen te zetten en contact te leggen. We versterken de 
mensen ook in hun sociale vaardigheden.”

“Onze sterkte is onze disciplineoverstijgende samenwer-
king”, meent Saïra Delvael. “We vormen een kleine equipe, 
maar inhoudelijk gaan we heel breed. We vertrekken elk 
vanuit onze eigen expertise, maar wie welke begeleidings-
opdrachten opneemt, wordt onderling afgesproken, samen 
met de patiënt. Zelf heb ik als ergotherapeut vooral oog 
voor de praktische vaardigheden en de leefomgeving van 
de patiënt. Zo vormen we samen een hecht begeleidend 
team voor elke patiënt.”

Sterk netwerk

“We werken met een langetermijnperspectief door sterk 
in te zetten op de netwerken van mensen en de context 
waarin ze wonen en leven”, zegt dr. Kim Vanderhaeghen. 
Een opname is vaak maar een korte episode in het leven 
van een persoon. Dat mogen we niet uit het oog verliezen. 
“Een netwerk van hulpverleners, familie en vrienden is cruci-
aal om overeind te blijven in de samenleving. Mensen voe-
len zich gedragen door hun netwerk. Daarom werken we 
nauw samen met de familie van de patiënt, maar evengoed 
met Beschut Wonen, de thuiszorg, thuisverpleegkundigen, 
de mobiele teams enzovoort. Allemaal zijn we partners in 
de vermaatschappelijking van de zorg. Samen proberen we 
ook om drempels en stigmata in de samenleving weg te 
werken. Daarvoor dienen initiatieven als De Ontmoeting en 
Mis-Verstand (zie Afrit 8 december 2016).”

“Waar het kan, organiseren we het netwerkoverleg bij de 
patiënt thuis. En altijd met de patiënt erbij, dat spreekt voor 
zich. Empowerment en transparantie zijn sleutelbegrippen 
in onze aanpak. We werken niet over het hoofd van de pati-
ent heen, maar samen met de patiënt”, zegt Saïra Delvael.
“Zo maken we ook samen een signaleringsplan op. Op die 
manier krijgt de patiënt inzicht in zichzelf en zijn problema-
tiek, leert hij signalen herkennen en hoe hierop te reageren. 
Het signaleringsplan biedt de patiënt concrete handvatten 
om met zelfvertrouwen in het leven te staan. Het werkinstru-
ment wordt vaak actief gebruikt in gesprek met de patiënt 
door familie en externe zorgpartners. Als we erin slagen ie-
mand te ondersteunen zodat hij op een zo zelfstandig mo-
gelijke manier een voor hem zinvol leven kan opbouwen, is 
onze missie volbracht”, besluit Greet De Groote.

Positieve dynamiek

Ergotherapeut Saïra Delvael vindt de diversiteit aan patiën-
ten een troef. “Die diversiteit creëert een positieve dyna-
miek die erg stimulerend werkt. Je ziet vaak hoe patiënten 
elkaar versterken in hun toekomstperspectief. Lang niet elke 
patiënt komt overigens op deze afdeling terecht, alleen zij 
die daar nood aan hebben. Veel patiënten hebben tijd no-
dig om terug de stap naar de samenleving te zetten. Wij 
geven hen die tijd en werken stap per stap op het tempo 
van de persoon. Er is tijd nodig om stabiliteit te bekomen. 
Denk aan het nodige zelfvertrouwen of de relationele vaar-
digheden, maar ook aan meer praktische dingen, zoals het 
kunnen terugvallen op een netwerk in de eigen context.”
“Soms begeleiden we mensen zelfs nog even als ze het 
ziekenhuis al verlaten hebben. Om ze sterker te maken en 
om bruggen te slaan. We geven niet alleen informatie, maar 
zetten samen de eerste stappen. Tegelijk waken we erover 
dat we de mensen ook voldoende loslaten. Ze mogen zich 
niet te zeer aan ons hechten, ze moeten uiteindelijk weer op 
eigen benen kunnen staan”, vertelt Greet De Groote.

“Ook als ergotherapeut ga ik soms met patiënten mee naar 
hun woning”, beaamt Saïra Delvael. “Zo kan ik ter plaatse 
checken of er nog drempels of problemen zijn. Want in the-
orie is veel mogelijk, maar uiteindelijk is het de toets van 
de praktijk die telt. Hoe beter we patiënten voorbereiden 
en begeleiden naar de thuissituatie, hoe beter we herval en 
heropname kunnen voorkomen. Ook de dagkliniek kan na 
het ontslag van een patiënt uit het ziekenhuis nog een rol 
spelen en de overgang vlotter laten verlopen.”

TERUG DE DRAAD OPNEMEN

“Een opname in het ziekenhuis brengt voor veel mensen 
structuur en houvast”, stelt Kim Claes. “Wie het ziekenhuis 
verlaat, dreigt ook die structuur en die veiligheid te verlie-
zen. De buitenwereld is niet altijd even ontvankelijk voor 
mensen met een psychische kwetsbaarheid. Sommige men-
sen moeten we echt motiveren om de draad van hun leven 
in de eigen context terug op te nemen, andere mensen zijn 
uit zichzelf al erg gemotiveerd, maar botsen op praktische 
bezwaren of drempels, zoals het vinden van een geschikte 
woning.”

“Ook fi nanciële beperkingen kunnen de terugkeer naar de 
samenleving bemoeilijken”, zegt Greet De Groote. “Veel 
patiënten leven van een invaliditeitsuitkering of een leef-
loon. Zij moeten rondkomen met heel weinig middelen. Dat 

Dr. Kim Vanderhaeghen, Greet De Groote, Kim Claes, en Saïra Delvael: 
“Het team van de afdeling Herstelgericht Behandelaanbod heeft een 
grote expertise opgedaan.  Deze expertise wordt nu gedeeld met en 

overgedragen naar alle afdelingen.”

DIENST IN DE KIJKER 
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Onlangs is in de afdelingstuin voor mensen met 
persoonlijkheids- en stemmingsstoornissen een 
labyrint in hagen met een voelpad in gebruik ge-
nomen.  Met de wedstrijd ‘Colour Your Hospital’ 
steunt de Belfi us Foundation vernieuwende pro-
jecten in ziekenhuizen. “Het Beleefde Labyrint”, 
zoals het project werd gedoopt, richt zich tot pa-
tiënten, patiënten met kinderen en  patiënten en 
hun omgeving.

MEtafoor

Anders dan in een doolhof raak je in een labyrint de weg 
niet kwijt, maar heb je de zekerheid dat als je de weg gaat, 
je er terug uitkomt. Een labyrint biedt veiligheid: er is maar 
één weg, maar steeds in combinatie met een factor ‘on-
voorspelbaarheid’. De uitgang is pas zichtbaar eenmaal hij 
bereikt wordt. En onderweg zijn er hindernissen en ontdek-
kingen. Er moet bewust gekozen worden om het labyrint te 
betreden. De hoge massieve groene muren van het labyrint 
dragen beide aspecten in zich: men kan er enerzijds niet 
overheen kijken, maar anderzijds zorgen ze voor guidance: 
ze gidsen zonder enige verwarring naar het einddoel, ook al 
weet men niet wat er volgt. 

Voor de doelgroep van mensen met persoonlijkheidsstoor-
nissen en stemmingsstoornissen is het labyrint dan ook een 
krachtig symbool voor hun ingrijpende verandertrajecten. 
Patiënten moeten kernvaardigheden verwerven: het lijfe-
lijk ervaren en affectief beleven van elke nieuwe stap is een 
‘conditio sine qua non’ om structureel in de manier van zijn 
te veranderen. Hoe massief de muren van het labyrint wel 
zijn, hoe goed de therapeuten ook opgeleid, de weg moet 
nog steeds bewandeld worden, zowel door de therapeut, 
de patiënt en zijn of haar omgeving. Het labyrint bekrach-
tigt ook het belang om allerlei rollen, ook als ouder of part-
ner, (opnieuw) op te nemen ondanks het ziek-zijn.    

ONTMOETING CREËREN

De doelstelling van “Het Beleefde Labyrint”  is om op een  
zowel groene  als creatieve  manier  aandacht en ruimte 
te creëren voor ontmoeting tussen patiënt, omgeving  en 
hulpverlener.  Daarbij staat het labyrint symbool voor de 
unieke weg die je als patiënt  afl egt met hulpverleners, ei-
gen gezin en familie doorheen de behandeling. Hierbij is 
het samen op weg zijn belangrijker dan het gericht zijn op 
het bereiken van een bepaald doel. 

HET BELEEFDE LABYRINT

Het voelpad houdt het speelse element in maar verbindt  
ook  in het moment om samen te  blijven (werken)  en het 
contact ten volle te beleven. Dit via diverse zintuiglijke 
waarnemingen zoals geluid, geur, tactiele gewaarwordin-
gen, visuele stimuli,...  Centraal en halverwege ligt de grillig 
gevormde  vijver met stepstones, verwijzend naar de span-
nende momenten in een verandertraject waarbij durf en on-
zekerheid hand in hand gaan om de overkant te bereiken en 
de weg verder te zetten. 

In die zin is “Het beleefde labyrint” een betekenisvolle wa-
ke-up call voor iedereen.
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“Dr. Ann De Buysscher: “Het is onze betrachting 
dat deelnemers aan het ABA-programma na zeven weken 

sterk genoeg staan om op een goede 
manier met hun alcoholgebruik om te gaan.”

Het ‘Ambulant Behandelprogramma Alcohol’ (ABA) is er voor mensen die problemen ervaren in 
hun alcoholgebruik en gemotiveerd zijn om naar geheelonthouding te streven. Het is bedoeld 
voor mensen die een zekere garantie op nuchterheid kunnen geven, bij wie de sociale onder-
steuning matig tot goed is en die nog een stabiele structuur hebben in hun leven. Ze hebben 
vaak werk, een goede sociale context, een gezin en nemen hun maatschappelijke verantwoor-
delijkheden op. Deze mensen hebben geen nood aan een voltijds programma op de dagafde-
ling, laat staan aan een residentiële behandeling. Een intensieve, kortdurende behandeling kan 
echter wel een antwoord bieden om beter met hun gebruik om te gaan. 

V.l.n.r.: dr. Ann De Buysscher, psychiater,  Dominique 
Coopman en Annelies Vekeman, psychologen 
Behandelaanbod voor mensen met een verslaving.
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Ambulant Behandelprogramma alcohol (aba)

“Het behandelaanbod voor mensen 
met een verslaving is weliswaar al vrij 
groot met een gespecialiseerd aan-
bod van dagbehandeling en residenti-
ele behandeling, evenals poliklinische 
opvolging. Maar voor mensen die zich 
niet kunnen of hoeven te engageren 
voor een voltijds programma, kan een 
ambulant programma een oplossing 
bieden. Met ABA komen we dan ook 
tegemoet aan een reële nood”, zegt 
dr. Ann De Buysscher.

Stepped care

“ABA respecteert het stepped care 
principe dat gepaste zorg op het juiste 
niveau aanbiedt. Met dit intensieve 
maar kortdurende programma kunnen 
we met andere woorden bij een spe-
cifi eke doelgroep residentiële opna-
mes vermijden. Voorwaarde om deel 
te nemen is dat men beschikt over 
een steunend sociaal netwerk, gemoti-
veerd is om te stoppen met drinken en 
voldoende controle heeft over zijn of 
haar verslaving, zonder al te veel ‘cra-
ving’ of hunkering. Tijdens een intake-
gesprek wordt daarvan een inschatting 
gemaakt en bespreken we de moge-
lijkheid om in ABA te stappen.” 

“De inspiratie voor ABA haalden we 
bij de collega’s van PC Sint-Camillus, 
die het groepsprogramma al enkele 
jaren met succes aanbieden. Huisart-
sen en specialisten kunnen patiënten 
specifi ek voor dit programma ver-
wijzen. Het ABA-programma brengt 
maximum tien mensen samen en loopt 
over zeven weken, telkens op vrijdag. 
De eerste twee samenkomsten lopen 
van 8.30 tot 15.30 uur, vanaf de derde 
week is dat enkel in de voormiddag. 

De begeleiding gebeurt door een 
psycholoog en een verpleegkundige. 
We werken met een gesloten groep 
met telkens dezelfde deelnemers. Om 
de twee maanden starten we met een 
nieuwe groep.

De training is gebaseerd op de cog-
nitieve gedragstherapie. Het pro-
gramma omvat een psycho-educatief 
luik. Goede informatie vormt namelijk 
de basis voor duurzame verandering. 
Thema’s als motivatie, zelfcontrole en 
hervalpreventie komen er uitgebreid 
aan bod. Deelnemers leren risicositu-
aties bij zichzelf herkennen en trainen 
op hoe ze die kunnen vermijden of hoe 
ze er beter mee kunnen omgaan. We 
leren de mensen om hulp en steun te 
vragen waar dat nodig is. Na elke ses-
sie krijgen de deelnemers een huis-
werkopdracht mee, zodat ze ook tij-
dens de week bewust kunnen stilstaan 
bij hun gebruik. 

Elke bijeenkomst opent met een rond-
je ‘interactie’: ervaringen uitwisselen, 
moeilijke momenten uit de voorbije 
week delen. Het groepsgebeuren is 
erg belangrijk, de groep draagt als het 
ware de deelnemers. Die interactie is 
zinvol en stimuleert herkenbaarheid bij 
elkaar, mensen leren van elkaar en ha-
len hier kracht uit. Dit alles maakt van 
ABA een erg intensief programma.

Waar het aangewezen is, bieden we 
bijkomend ook individuele begelei-
ding aan. Voorts stimuleren we de 
deelnemers om met hun partner of 
steunfi guur aan te sluiten bij de be-
staande familiewerking. Ook zij zijn 
onmisbare sleutelfi guren in het veran-
deringsproces. Daaropvolgend is een 

degelijk uitgebouwde nazorg essen-
tieel. In overleg met de deelnemers 
wordt gezocht naar een gepaste na-
zorg, individueel of in groep.”

Uitzicht op succes

“Niet elke persoon met een alcohol-
verslaving komt in aanmerking voor 
ABA”, verduidelijkt dr. De Buysscher. 
“De kandidaten moeten cognitief 
sterk genoeg zijn voor dit programma 
en moeten er ook in slagen om met 
deze ondersteuning op eigen kracht 
nuchter te blijven. Er moet een zeker 
uitzicht zijn op succes. Herval is wel-
iswaar nooit volledig uit te sluiten en 
wordt dan ook aangewend als een 
leermoment.

De voorgeschiedenis van de deelne-
mers kan heel uiteenlopend zijn. Som-
migen kampen al jaren met hun versla-
ving of zijn al eerder in behandeling 
geweest. Anderen komen omdat ze 
niet willen dat hun gebruik uit de hand 
loopt.

Het is de betrachting dat deelnemers 
aan het ABA-programma na zeven 
weken sterk genoeg staan om op een 
goede manier om te gaan met de ri-
sico’s op herval. Indien het programma 
ontoereikend blijkt te zijn, kan het zin-
vol zijn om alsnog de overstap te ma-
ken naar dagtherapie of een residen-
tiële behandeling. Ook dit wordt in 
overleg besproken.

Dit nieuwe programma geeft ons de 
kans om zoveel mogelijk op maat te 
werken. Met dit gevarieerd aanbod 
garanderen we een snelle hulpverle-
ning”, besluit dr. Ann De Buysscher. 

INTENSIEF KORTDUREND PROGRAMMA 
KAN OPNAME VOORKOMEN



MENSEN.ANDERS BEKEKEN

“IK MAAK GRAAG 
TIJD OM TE 
LUISTEREN 
NAAR PATIENTEN”
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“Vroeger werkte ik in een 
woonzorgcentrum als zorg-
kundige. Maar zeven jaar 
geleden was ik aan een 
nieuwe uitdaging toe. Sinds-
dien werk ik als logistiek me-
dewerker in PZ Onzelieve-
vrouw. Ik voel me hier prima. 
Mijn werk is heel gevarieerd 
en ik heb veel contact met 
de mensen. Ik maak graag 
tijd om te luisteren naar de 
patiënten. Soms vertellen 
ze me hele verhalen terwijl 
ik op de afdeling de afwas 
doe.
De band met de patiënten 
en de collega’s is super-
goed. Op de afdeling heb ik 
vooral contact met collega’s 
van andere disciplines, maar 
twee keer per jaar gaan we 
op stap met de groep van 
logistieke medewerkers. 
Ook dat is heel fi jn.
Naast mijn werk in het zie-
kenhuis ben ik vooral actief 
in de parochie Sint-Donatia-
nus. Op het ogenblik geef ik 
er catechese aan een groep 
vormelingen, samen met 
collega Hannelore van het 
medisch secretariaat. En 
elke laatste zondag van de 
maand helpen Hannelore en 
ik een ontbijt voor kansarme 
en kwetsbare mensen in de 
parochie organiseren. Daar 
ontmoet ik telkens ook een 
aantal patiënten van het zie-
kenhuis. Engagement is be-
langrijk voor mij. Er zijn zo-
veel mensen die het moeilijk 
hebben, ook in een stad als 
Brugge.”

Lieve Van Houcke, 
logistiek medewerker


