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NAAR KRUISSNELHEID
In 2017 zijn we met PZ Onzelievevrouw op verschillende werven erg actief geweest. De ver-
maatschappelijking van de zorg en alle ontwikkelingen die ermee gepaard gaan, houden onze 
blik op de buitenwereld gericht. Wie mee wil gaan in de boeiende evoluties en de toekomst 
van de geestelijke gezondheidszorg mee vorm wil geven, moet tegelijk ook de eigen organi-
satie hierop afstemmen. Zowel het aanbod en de dienstverlening als de interne organisatie-
structuur zijn daarom belangrijke aandachtspunten in dit jaarverslag.

De blik op de buitenwereld betekent dat PZ Onzelievevrouw blijft inzetten op een betere inte-
gratie van de geestelijke gezondheidszorg in de samenleving. Onze deuren staan altijd open 
voor bezoekers en verenigingen. Op het ziekenhuisdomein zorgt een fiets- en wandelpad 
voor verbinding, niet alleen tussen stadsdelen, maar vooral tussen mensen. De volkstuintjes 
in onze tuin zijn een groot succes en brengen mensen samen. Het zijn maar enkele van de 
vele kleine voorbeelden, die samen een impact hebben op de beeldvorming rond geestelijke 
gezondheidszorg. Hoe minder taboes en hoe lager de drempels, hoe hoger de kwaliteit van 
de psychiatrie.

Daarnaast betekent de blik op de buitenwereld dat wij als ziekenhuis focussen op samenwer-
king. Met de patiënt en de familie, als partners in de zorg. Maar ook met de collega’s van de 
eerste en de tweede lijn, vertegenwoordigd in het Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen, dat 
ondertussen vlot draait. Al kan het uiteraard nog beter: alles staat klaar om samen met onze 
partners op kruissnelheid te komen, maar dan moet ook de overheid de volgende stappen 
durven te zetten.

In afwachting stellen we onze interne organisatie op punt. Het nieuwe model van zorg ver-
onderstelt immers ook aanpassingen in structuur, systemen en cultuur. Dat is geen gemakke-
lijke oefening, maar we moeten onszelf durven heruit te vinden. In 2017 zijn hiervoor enkele 
belangrijke stappen gezet, maar het is een proces van lange adem, waarvoor we, samen met 
onze artsen en medewerkers, de nodige tijd willen nemen.

Het aanbod van PZ Onzelievevrouw blijft ondertussen evolueren. We spelen zo wendbaar en 
flexibel mogelijk in op nieuwe noden en verwachtingen van patiënten en hun familie. Meer 
en meer programma’s bieden we ambulant, outreachend of in de thuissituatie aan. Hiermee 
scharen we ons achter de vermaatschappelijking. Maar we kijken ook verder, door nieuwe me-
thodieken op hun waarde te toetsen en waar mogelijk te integreren. De meest uitgesproken 
ontwikkeling op dat vlak is de keuze voor Open Dialoog, waarvan we de mogelijkheden ook 
in 2017 verder geëxploreerd hebben.

Marc Vermeire
Algemeen directeur



Het PZ Onzelievevrouw zet in op een 
positieve benadering van de pati-
enten, cliënten en familieleden. Pa-
tiënten worden in hun totale mens-
zijn, in al hun levensdomeinen, 
beschouwd.

In de behandeling focussen we 
ons op de krachten en competen-
ties van patiënten. Iedere patiënt 
is uniek en heeft een op maat ge-
maakte behandeling. Deze op maat 
gemaakte behandeling komt tot 
stand in samenspraak met de pati-
ent, het multidisciplinair team en 
andere actoren die betrokken zijn.  
Patiënten hebben inspraak en wor-
den gezien als hun eigen experten. 
De ervaringsdeskundigheid van  
patiënten en familie wordt ten volle 
aangewend.

Het PZ Onzelievevrouw besteedt 
veel aandacht aan de noden en ex-
pertise van familie. De familie en de  
context zijn het natuurlijke steun-
punt van de patiënt en zijn  daarom 

absoluut betrokken in de behande-
ling. 

Medewerkers zijn toegankelijk en 
aanspreekbaar voor patiënten en 
voor familie door de behandeling 
heen.

De medewerkers van het zieken-
huis zijn deskundig en beschikken 
over kennis die up-to-date is. De  
aangeboden behandelingen zijn 
specialistisch, onderbouwd en 
wetenschappelijk verantwoord. 
Er is daarnaast ook ruimte voor in-
novatie, good practices en voor 
het delen van expertise. De or-
ganisatie is flexibel en wendbaar 
t.a.v. maatschappelijke evoluties en  
veranderende noden. 

De zorg vanuit het PZ Onzelieve-
vrouw is laagdrempelig. Continuïteit 
van zorg staat voorop. Breuklijnen in 
het traject van de patiënt worden 
vermeden en er wordt sterk ingezet 
op de afstemming van zorg.

In het PZ Onzelievevrouw zetten we 
te allen tijde in op dialoog en tria-
loog. Daarom doen we verregaande  
inspanningen om dwangmaatrege-
len te vermijden.

In het PZ Onzelievevrouw dragen 
we samenwerking tussen de ver-
schillende diensten en medewerkers 
hoog in het vaandel. Er is respect 
voor elkaars werk en taken, over de-
partementen en over functies heen. 
De organisatie zorgt ervoor dat 
elke medewerker zo maximaal mo-
gelijk de eigen kernopdracht kan  
opnemen.

Medewerkers van het PZ Onzelie-
vevrouw hebben beslissingsrecht 
en regelruimte over die zaken die  
binnen hun teambevoegdheid val-
len. De leidinggevenden stimuleren 
de autonomie van de medewerkers 
en het nemen van initiatieven.

Binnen het PZ Onzelievevrouw in-
vesteren we in een cultuur van zorg-

IN 
GOEDE
HANDEN



Zorg is mensenwerk

PZ Onzelievevrouw telde in 
2017:

• 565 medewerkers 
(PVT-medewerkers  
inbegrepen)

• 421,39 voltijdse  
equivalenten.

• 468 (83 %) bedienden
• 96 (17 %) arbeiders.  

Eén medewerker heeft  
het statuut van erkende  
leerling.

• Twee derde deeltijdse 
(69 %) medewerkers

• 82,30 % vrouwelijke en 
17,70 % mannelijke  
medewerkers. 

In 2017 vonden 1.102 opnames plaats, waarvan 36 % eerste opnames waren. 

De gemiddelde verblijfsduur bedroeg 125,1 dagen, een opvallende daling  
tegenover 2016 (151,8 dagen). 

De bedbezetting haalde met 89,23 % hetzelfde niveau als de voorgaande jaren.

Er vonden in 2017 195 gedwongen opnames plaats. Dat is een stijging tegen-
over 2016 (184 gedwongen opnames).

Het aantal mensen dat heel lang in het ziekenhuis verblijft, daalt gestaag. In 2017 
waren er nog 93 patiënten die langer dan 5 jaar in het ziekenhuis verbleven. 
Het gaat om mensen met een zware, complexe, meervoudige en langdurige  
pathologie.

zaam omgaan met elkaar. Het  
ziekenhuis is een dynamische werk-
plek waar medewerkers uitgedaagd 
worden om hun volle potentie te 
ontplooien. Talenten en competen-
ties van medewerkers worden ge-
stimuleerd, gewaardeerd en komen 
op de werkvloer tot hun recht. Er is 
aandacht voor een goede werk-pri-
vébalans.  Er heerst een cultuur van 
rechtstreekse, transparante commu-
nicatie.

Het PZ Onzelievevrouw investeert in  
vermaatschappelijking en het 
doorbreken van taboes in de gees-
telijke gezondheidszorg.

Het ziekenhuis neemt een actieve 
rol op in het creëren van een samen-
hangend, complementair aanbod 
geestelijke gezondheidszorg in de 
regio samen met netwerkpartners. 

2017 in vogelvlucht
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partners slaan 
de handen in 
elkaar
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Het Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen ging in 2017 op zijn elan verder na de grote denkdag die 
uitmondde in een nieuwe visie eind 2016. Om goede geestelijke gezondheidszorg te realiseren voer-
de het netwerk enkele hervormingen door.  Zo wordt niet meer gewerkt met een vertegenwoordi-

ging, maar zijn alle partners lid van het netwerkcomité.  Het zorgaanbod wordt voortaan afgestemd 
in zorgprogramma’s:

• een zorgprogramma voor preventie en vroegdetectie;
• een zorgprogramma voor crisisopvang;
• een zorgprogramma voor behandeling en revalidatie;
• een zorgprogramma voor langdurige zorg.

Er werd ook een medisch comité geïnstalleerd en verschillende werkgroepen die overkoepelend een   
gezamenlijke visie vormen rond arbeid, zorgcontinuïteit en de trialoog met patiënten en hun  
familieleden.  Een en ander resulteerde in een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen alle  
 netwerkpartners.

NIEUWE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

Afstemming en 
complementariteit

Het leeuwendeel van de medewerkers 
voor de mobiele teams wordt gereali-
seerd door de afbouw van residentië-
le bedden in PC Sint-Amandus en PZ 
Onzelievevrouw. Beide psychiatrische 
ziekenhuizen werken in de beste ver-
standhouding en zoeken ook voor het 
residentiële aanbod naar een optimale 
afstemming en complementariteit.

Lieven Lust 
coördineert

Het Netwerk GGZ Noord-West-Vlaan-
deren selecteerde Lieven Lust eind 
2017 als nieuwe netwerkcoördinator. 
Hij volgde begin 2018 Elise Pattyn op, 
die als docent aan de slag ging in de 
Arteveldehogeschool Gent.

2017: STERKE SAMENWERKING OP HET TERREIN

Actor langdurige 
zorg in ontwikkeling

In 2017 werd achter de schermen hard 
gewerkt aan een geïntegreerde zorg-
actor voor langdurige zorg in de regio 
Brugge-Oostkust-Houtland. Het doel 
is om met een aantal regionale teams 
alle cliënten te bereiken die begelei-
ding en behandeling thuis nodig heb-
ben. Ook een voldoende activerings-
aanbod hoort hierbij.

Doorstart 
Mobiel Crisisteam

Het Mobiel Crisisteam (MCT) maak-
te een doorstart in 2017. De nieuwe 
beleidsstructuur wordt vooral gedra-
gen door de psychiatrische en de al-
gemene ziekenhuizen in het netwerk. 
Het MCT kreeg een nieuwe leiding en 
vond onderdak in de lokalen van PZ 
Onzelievevrouw, dat het meest cen-
traal gelegen is om cliënten in crisis 
snel te bereiken.

Concreet gaat het om een versmelting 
van het Mobiele Behandelteam (MBT), 
de drie initiatieven beschut wonen en 
een aantal activeringsprojecten. Part-
ners in het samenwerkingsverband 
zijn PZ Onzelievevrouw, PC Sint-Aman-
dus, Beschut Wonen Brugge, 4Veld, 
Beschut Wonen Oostkust en CGG 
Noord-West-Vlaanderen.

Prof. Geert Van Hootegem en Prepa-
red Mind werken het concept mee uit. 
Allicht wordt de zorgactor begin 2019 
operationeel.
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PZ Onzelievevrouw zet zich in voor een  
correcte beeldvorming en het wegnemen van het  
stigma op de psychiatrie. Het ziekenhuis nam 
ook in 2017 tal van kleine en grote initiatieven 
om de buitenwereld binnen te brengen.   Een 
kleine greep.

DE HAND  UITSTEKEN 
        NAAR   DE 
      SAMEN LEVING

Volkstuintjes voor 
groene vingers

2017: STERKE SAMENWERKING OP HET TERREIN

Op het ziekenhuisdomein 
werden in 2017 16 volks-
tuintjes in gebruik geno-
men. De belangstelling van 
omwonenden hiervoor was 
erg groot. De volkstuintjes 
verstevigen de band tussen 
het ziekenhuis, de patiën-
ten en de medewerkers met 
de buurt en haar inwoners. 

Buurtbewoners leren pa-
tiënten en het ziekenhuis 
kennen en omgekeerd ge-
nieten de patiënten ervan 
om de tuinders aan het werk 
te zien en een praatje te 
kunnen maken.

443 
bezoekers van verenigingen of scholen 
kregen in 2017 een rondleiding in het 
ziekenhuis.

483 
mensen maakten gebruik van onze 
infrastructuur voor diverse 
evenementen.

Verdere ontwikkeling mobiele 
teams in de steigers

De mobiele teams in de regio Oostende-Veurne worden 
versterkt. Om medewerkers hiervoor vrij te maken, zal PZ 
Onzelievevrouw 30 bedden rehabilitatie sluiten. In 2017 wer-
den hiervoor alle nodige voorbereidingen getroffen, zowel 
intern met de medewerkers als extern met alle betrokken 
partners. Door een vertraging van de verdere uitrol van de 
tweede fase van de vermaatschappelijking van de zorg (art. 
107) bij de overheid, is de voorziene uitrol noodgedwongen 
uitgesteld tot 2018.

vervolg p. 7
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Meer dan 700 bezoekers op 
Erfgoeddag

DE HAND  UITSTEKEN 
        NAAR   DE 
      SAMEN LEVING

Psychose in virtual reality

Hoe ervaren mensen een psychose? Professionals konden 
het aan den lijve ondervinden op 21 november 2017.
Een wearable met virtual reality technologie liet hulpver-
leners en andere professionals die in contact komen met 
mensen met een psychose ervaren hoe dat voelt. Huisart-
sen, zorgverleners, de politie en beleidsmakers toonden 
veel interesse en waren achteraf sterk onder de indruk. Nu 
ze een beter beeld hebben van wat een psychose precies 
met iemand doet, kunnen ze met nog meer begrip en ken-
nis de dialoog met cliënten aangaan. Gezien het succes zijn 
ook in 2018 al virtual reality sessies georganiseerd.

In maart 2017 nam PZ On-
zelievevrouw deel aan een 
heel geslaagde Erfgoed-
dag. Meer dan 700 belang-
stellenden maakten kennis 
met de historiek van het 
ziekenhuis. Achter de 19de 
eeuwse neogotische gevel 
ontdekten ze de heden-
daagse infrastructuur van 
een modern psychiatrisch 
ziekenhuis.

Medewerkers van de Psy-
chosekliniek gaven bezoe-
kers tevens tekst en uitleg 
bij tal van aspecten van 
de behandeling van men-
sen met een psychotische 
kwetsbaarheid. Patiënten en 
medewerkers presenteer-
den op Erfgoeddag ook het 
dansproject ‘Dans in Crea-
tie. Creatie in Dans.’

Fietspad zorgt voor 
verbinding

Een extra fietspad dwars over het domein van het zieken-
huis verbindt de fietsbruggen aan de Boeveriepoort met 
de Barrièrestraat of de Hoog-Brabantlaan. Een mooi pro-
ject, dat mensen op een andere manier uitnodigt om kennis 
te maken met het psychiatrisch ziekenhuis. We willen een 
open campus zijn waar ook wandelaars kunnen genieten 
van de groene zone en het dierenpark.

Met beide voeten in de 
samenleving

Waar de kans zich voordoet, legt PZ Onzelievevrouw verbin-
ding met de samenleving. Nog enkele sprekende voorbeel-
den op een rij. 

• Sinds 2017 werkt het ziekenhuis samen met het Justitie-
huis voor de uitvoering van werkstraffen. 

• De nieuwe bewegingscoaches van de stad Brugge, die 
het Bewegen op Voorschrift introduceren, hebben een 
standplaats in het PZ Onzelievevrouw. 

• De jaarlijkse verkoop van bloemen en planten die  
patiënten kweken, blijft veel volk lokken. 

• Het ziekenhuis stelt zijn gastenkamers ter beschikking 
van  het crisisnetwerk van de stad Brugge.  Mensen  die 
onverwacht dakloos worden, kunnen er voor een korte 
opvang terecht. 

• Ook scholen en verenigingen maken geregeld gebruik 
van onze infrastructuur voor bezoeken, voorstellingen, 
concerten, een kerstmarkt, Buren bij Kunstenaars, Boe-
ren & Buren enzovoort.

Week van de geestelijke 
gezondheid

Net als elk jaar werkte PZ 
Onzelievevrouw ook in okto-
ber 2017 samen met tal van 
partners aan een boeiende 
Week van de geestelijke 
gezondheid. Het brede aan-
bod van tentoonstellingen, 

lezingen, filmvoorstellingen, 
wandelingen en rondleidin-
gen kon een groot publiek 
bekoren. Het programma 
werd creatief afgetrapt met 
een heerlijk flashmob op de 
Brug in Brugge.
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HAND IN HAND 
OP WEG NAAR 
HERSTEL
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Appartementen voor 
zelfstandig wonen 
in alle veiligheid

In de Abdijbekestraat, in de nabijheid 
van PZ Onzelievevrouw, bouwt het 
ziekenhuis op termijn 20 appartemen-
ten voor mensen met een psychische 
kwetsbaarheid die blijvend ondersteu-
ning nodig hebben. In 2017 maakten 
we hiervoor de eerste plannen.

Het concept leunt dicht aan bij het 
Brugwonen, een project waarmee we 
samen met andere partners pionieren 
met zelfstandig wonen voor mensen 
met een ernstige psychiatrische aan-
doening. Ook in het nieuwe project zal 
er dagelijks zorgpersoneel aanwezig 
zijn. Het doel is om de woningen heel 
betaalbaar te houden. Diverse moge-
lijkheden worden onderzocht. Eind 
2018 of begin 2019 volgt de eerste 
spadesteek.

Actievelink.be

De website www.actievelink.be helpt 
mensen met een psychische kwets-
baarheid wegwijs in het aanbod van 
activiteiten op hun maat. In 2017 werd 
de website sterk gepromoot.

WONEN
EN 
ACTIVERING

Huis met Vele Kamers

PZ Onzelievevrouw is een actieve part-
ner in het Huis met Vele Kamers. Het 
doel is om in een breed samenwer-
kingsverband een aantal functies on-
der één dak te brengen: ontmoeting, 

5 studio’s bieden oplossing

Sommige patiënten hebben het moeilijk om na een ziekenhuisverblijf meteen 
de overstap te maken naar zelfstandig wonen of beschut wonen. Voor deze 
doelgroep richtte PZ Onzelievevrouw 5 studio’s in op zijn campus. De bewo-
ners ervan leven zelfstandig en zijn niet meer opgenomen. Ze kunnen wel nog 
een beroep doen op het team van de afdeling waar ze opgenomen waren. Bo-
vendien krijgen ze begeleiding bij het zoeken naar een definitieve woonst. Het 
verblijf in een studio is tijdelijk. Om tegemoet te komen aan de grote vraag, 
neemt PZ Onzelievevrouw in 2018 nog 2 bijkomende studio’s in gebruik.

de ontwikkeling van ervaringsdeskun-
digen, de herstelacademie, initiatieven 
voor een positieve beeldvorming, het 
wegnemen van stigma’s en kwartier-
maken. Al deze functies zijn gericht op 
het maatschappelijk herstel van men-
sen met een psychische kwetsbaar-
heid. De doelgroep wordt sterk be-
trokken en neemt ook zelf initiatieven. 
De stad Brugge heeft voor dit project 
een mooi gelegen pand in de binnen-
stad in erfpacht gegeven. Het gebouw 
wordt in 2018 gerenoveerd en gaat in 
het voorjaar 2019 open.

2017: FOCUS OP ZORG



Open Dialoog verandert 
psychosezorg

Open Dialoog is een recente methodiek die een volge-
houden dialoog met de patiënt en zijn context centraal 
stelt. De nadruk ligt op het gezamenlijk begrijpen van 
de situatie, eerder dan op het veranderen ervan. Zo ont-
wikkelen we een gemeenschappelijke taal voor ervarin-
gen die tot dan geen woorden kregen.
Het concept van de Open Dialoog werd de voorbije 25 
jaar ontwikkeld door de Finse professor Jaakko Seikkula. 
In 2017 was hij voor de 2de keer de centrale gast op een 
2-daags congres van het Psychosenzorgcircuit. Andere 
sprekers waren prof. Stijn Vanheule, Jim Wilson, Nina 
Saarin, Wilma Boevink, Helle Vase Sorenson en Dorte 
Elleby. Er vonden ook workshops plaats met beleidsver-
antwoordelijken en met psychiaters uit de regio.
PZ Onzelievevrouw neemt mee het voortouw bij de intro-
ductie van Open Dialoog in de regio Noord-West-Vlaan-
deren. Deze nieuwe benadering zal zorgen voor een 
cultuurverandering in de psychosezorg.

NIEUWE  
ONTWIKKELINGEN 
IN HET  
BEHANDELAANBOD

Met ABA naar geheelonthouding

Wie zijn alcoholgebruik als problematisch ervaart en graag 
geheelonthouder wordt, krijgt met ABA ondersteuning op 
maat. ABA staat voor Ambulant Behandelprogramma voor 
Alcohol. Het concept werd ontwikkeld in PZ Sint-Camillus. 
Het programma loopt over 7 weken. De eerste 2 weken ko-

Loslaten en versterken

Soms verloopt de overgang van een residentiële opname 
of een dagprogramma naar de thuiscontext moeilijk. Voor 
deze doelgroep ontwikkelde de afdeling Persoonlijkheids-
stoornissen een intensief nabehandelingstraject.
In de thuiscontext vallen patiënten gemakkelijk terug op 
oude gewoonten. Ze hebben het vaak lastig om de aan-
geleerde vaardigheden te blijven toepassen. Het nabe-
handelingsprogramma staat in het teken van ‘loslaten en 
versterken’. Het wil mensen sterker maken, zodat ze op ei-
gen benen kunnen staan. De patiënten volgen minstens 3 
maand 2 keer per week een programma op maat. 

Op welke stoel zit jij?

De vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheids-
zorg wil het aantal residentiële opnamen beperken ten 
voordele van thuisondersteuning, ambulante hulp en dag-
behandeling. Koepelorganisatie Zorgnet-Icuro nam in dat 
kader het initiatief voor een Contactgroep Deeltijdbehan-
deling. PZ Onzelievevrouw engageerde zich actief bij het 
ontwikkelen van een visietekst over de nieuwe rol van deel-
tijdbehandeling in het globale aanbod. De visienota werd 
voorgesteld op het symposium ‘Op welke stoel zit jij’, dat 
plaatsvond op 23 november 2017 in PZ Onzelievevrouw.

Dierenplezier

Contact met dieren werkt soms helend voor patiënten. Zo 
organiseert het ziekenhuis equitherapie met paarden voor 
mensen met ernstige psychische stoornissen. Van een to-
taal andere orde is het bezoek van Barbie en Baron, 2 hond-
jes van vzw Clinidogs, die geregeld de bewoners van het 
Psychiatrisch Verzorgingstehuis (PVT) komen verblijden met 
hun aanwezigheid en hun fratsen.

men deelnemers een volledige dag, daarna een voormid-
dag per week. ABA richt zich op mensen die geen nood 
hebben aan een volledig programma in dagkliniek, laat 
staan aan een residentiële opname, maar toch een intensie-
ve ondersteuning kunnen gebruiken.

2017: FOCUS OP ZORG
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Op inspiratiebezoek in Eindhoven

Een groep ervaringsdeskundigen, afdelingscoördinatoren 
en directieleden van PZ Onzelievevrouw trok naar Eindho-
ven voor een 2-daags studiebezoek aan de GGzE, een groot 
multifunctioneel psychiatrisch centrum. De GGzE heeft een 
sterk uitgebouwde werking met ervaringsdeskundigen en 
gaf heel wat inspiratie. Naar het voorbeeld van Eindhoven 
zijn enkele ervaringsdeskundigen ondertussen ook in PZ 
Onzelievevrouw van start gegaan met een cliëntenbureau. 
Patiënten kunnen er langskomen voor een gesprek met lot-
genoten of voor advies.

Grote respons 
tevredenheidsmeting

Voor het eerst vond in 2017 een tevredenheidsmeting bij 
familieleden van patiënten plaats. De meting verliep in sa-
menwerking met het Familieplatform Geestelijke Gezond-
heid vzw. Vooraf was er een beperkt vooronderzoek om de 
vragenlijst en het afnameprotocol te testen. Eind 2017 ging 
de ziekenhuisbrede bevraging van start, die tot in het voor-
jaar 2018 voortduurde. De respons was groot. De resultaten 
worden binnenkort verwacht.

PATIËNTEN EN 
FAMILIE 
BETROKKEN

Beroepsgeheim en communicatie

Betrokkenheid van de familie is doorgaans een heel goede 
zaak voor alle partijen: voor de familie zelf, voor de pati-
ent en voor de hulpverleners. Hoe sterker de context be-
trokken is, hoe beter. Toch kan dat streven op gespannen 
voet komen te staan met de privacy van de patiënt en het 
beroepsgeheim waar zorgverstrekkers aan gebonden zijn. 
De reflectiegroep Ethiek van de vzw Gezondheidszorg 
‘Bermhertigheid Jesu’, waar PZ Onzelievevrouw deel van 
uitmaakt, boog zich over deze thematiek en maakte een 
visietekst ‘Beroepsgeheim en communicatie met naastbe-
trokkenen in de GGZ’. De visietekst biedt zorgverleners het 
nodige houvast bij mogelijke dilemma’s.

1313

Patiënten en familie betrokken

PZ Onzelievevrouw blijft inzetten op een actieve betrok-
kenheid van zowel patiënten als hun familie en context. 
Ook in 2017 ontwikkelde het hiervoor nieuwe initiatieven.

38
patiënten namen deel aan 5 ABA-reeksen.

402
professionals en andere geïnteresseerden uit heel Vlaanderen namen

 deel aan het Open Dialogue congres en de randactiviteiten.

19
patiënten namen deel aan het intensief 

nabehandelingstraject.
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HANDEN 
UIT DE 
MOUWEN!
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Gezonde balans in het vizier

Uit de jongste tevredenheidsenquête bij medewerkers 
blijkt het vrij goed te zitten met de stress op de werkvloer. 
Dat hoort ook zo! Een goed evenwicht tussen draaglast en 
draagkracht is voor zorgverleners en andere medewerkers 
van het grootste belang. Daarom zet PZ Onzelievevrouw 
hier volop op in.
Een belangrijke bron van stress is de afwezigheid van col-
lega’s door ziekte. Wie ziek is, moet uiteraard thuisblijven. 
Maar in elke organisatie of bedrijf is er ook een ‘grijze zone’ 
van niet-collegiaal gedrag. Daarom maakt PZ Onzelieve-
vrouw sinds 2017 werk van een betere opvolging van me-
dewerkers die (veel) meer dan gemiddeld afwezig zijn door 
ziekte. Leidinggevenden gaan gesprekken aan met deze 
medewerkers om eventuele negatieve factoren in de wer-
komgeving (die leiden tot het ziekteverzuim) op te sporen 
en weg te werken. Tegelijk worden deze medewerkers ge-
responsabiliseerd om hun afwezigheid zo beperkt mogelijk 
te houden.
Dit beleid heeft meteen zijn vruchten afgeworpen.

Naast het verzuimbeleid hebben we in 2017 ook werk ge-
maakt van een vormingsaanbod om medewerkers op een 
goede en gezonde manier te leren omgaan met stress. Het 
aanbod is vrijblijvend, maar slaat goed aan. Ook in 2018 
wordt het programma aangeboden.

18%
is het ziekteverzuim afgenomen in 1 jaar tijd. 

Kortdurende afwezigheden daalden zelfs met 
22%, het equivalent van  3,2 voltijdse medewerkers. 

Het aantal  medewerkers met een hoge 
afwezigheidsgraad verminderde met 43%.

38%
van de medewerkers kiest de fiets voor het 

woon-werkverkeer. Tel  daar nog eens de gebruikers  
van het openbaar vervoer bij en je komt aan 52%. 

De autogebruikers zijn met 48% voor 
het eerst in de minderheid.

Veilig, gezond 
en duurzaam 
woon-werkverkeer

De Testkaravaan van de provincie West-Vlaanderen is niet 
onopgemerkt voorbijgegaan in PZ Onzelievevrouw. Voor-
al de elektrische fiets is aan een sterke opmars bezig. En 
terecht: bewegen is gezond, milieuvriendelijk, je vermijdt 
filestress, het gaat snel én je krijgt er nog een mooie fiets-
vergoeding bovenop!
In PZ Onzelievevrouw kunnen medewerkers bovendien 
voordelig een fiets leasen voor woon-werkverkeer.

Het ziekenhuis blijft het fietsgebruik stimuleren. Het stelt 
fietshesjes en regenkledij ter beschikking, voorziet douche-
faciliteiten en heeft enkele elektrische fietsen op proef voor 
wie even wil proberen of het iets voor hem of haar is. Deze 
projecten worden mee mogelijk gemaakt door het Pendel- 
fonds.

Vorming en 
opleiding: het 
roer in eigen handen

In overleg met de leidinggevenden en 
de medewerkers hebben we in 2017 
een volledig nieuw vormings- en op-
leidingsbeleid ontwikkeld. Voortaan 
kunnen de direct leidinggevenden 
zelf de vormingsaanvragen van hun 
medewerkers goedkeuren. Deze een-
voudige procedure is snel en garan-
deert een goede afstemming op de 
noden en behoeften in het team. Ook 
het budgettaire plafond is afgeschaft. 
Elke vorming of opleiding die nuttig is 
voor een goede werking van het team, 
wordt toegestaan. ‘Er is geen budget 
meer’ kan dus nooit een argument zijn. 
Ook het bestellen van vakliteratuur is 
eenvoudiger gemaakt. Deze nieuwe 
afspraken passen beter bij de visie van 
PZ Onzelievevrouw die veel belang 
hecht aan deskundigheid en levens-
lang leren.

2017: FOCUS OP INTERNE ORGANISATIE



Integrale organisatie-
ontwikkeling uit startblokken

Onder de naam OLV.ANDERS BEKEKEN is half 2017 de af-
trap gegeven van een ambitieus organisatieontwikkelings-
project. Aanleiding hiervoor zijn de belangrijke evoluties in 
de geestelijke gezondheidszorg en de rol van het PZ Onze-
lievevrouw in het nieuwe zorglandschap.

De vermaatschappelijking van de zorg en andere ontwikke-
lingen nopen ons ertoe onze eigen opdracht, doelstellin-
gen, missie en strategie grondig te herdenken. Ook onze 
structuren, onze systemen en onze cultuur moeten we af-
stemmen op de nieuwe uitdagingen. Hiervoor is een ver-
anderteam samengesteld, met medewerkers uit alle hoe-
ken van de organisatie. Het veranderteam trekt het proces 
en verzamelt alle nuttige input om hiermee aan de slag te 
gaan voor het vormgeven van de nieuwe organisatie. De 
voorstellen van het veranderteam worden getoetst in het 
bredere veranderforum met interne én externe actoren: 
medewerkers, bestuurders, artsen, patiënten, familieleden, 
netwerkpartners enzovoort.

Dit project wordt begeleid door Flanders Synergy en krijgt 
de steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Het project 
loopt verder in 2018 en 2019.

3 jaar
Wie de ambitie uitspreekt voor een  
NIAZ-accreditatie heeft 3 jaar om zich  
voor te bereiden. PZ Onzelievevrouw  
mikt daarmee op een accreditatie in 2020. 
Die voorbereidingstijd lijkt lang, maar 
de normen van NIAZ gaan zo breed en 
zo diep, dat de impact op de organisatie 
enorm is.

Werk maken van kwaliteit en 
patiëntveiligheid: 
hand in hand voor accreditatie

PZ Onzelievevrouw legt de lat hoog als het op kwaliteit en 
patiëntveiligheid aankomt. We willen dan ook voluit gaan 
voor een accreditatie. In 2017 is hiervoor een contract ge-
sloten met NIAZ, het Nederlandse internationale en onaf-
hankelijke accreditatieorganisme. De gebruikte standaar-
den zijn de normenset Qmentum Global van Accreditation 
Canada.

Kwaliteit staat al jaren hoog in het vaandel van het zieken-
huis. We hoeven dan ook niet van nul te beginnen. Maar 
een NIAZ-accreditatie kan een mooie hefboom zijn om naar 
een nog hoger niveau van kwaliteit van zorg te streven. Een 
accreditatietraject dwingt ons om alle aspecten van kwali-
teit en patiëntveiligheid tiptop in orde te hebben. Alle dien-
sten, afdelingen en medewerkers zijn dan ook erg nauw be-
trokken bij het accrediteringsproces.

In 2017 zijn de eerste voorbereidingen getroffen om in 2018 
volop van start te gaan. Artsen en bestuur scharen zich eens-
gezind achter de uitgesproken ambitie. Er is een accredita-
tiecoördinator aangesteld en een stuurgroep geïnstalleerd. 
Ondertussen zijn de accreditatienormen grondig bestu-
deerd en is werk gemaakt van gemotiveerde verbeterteams. 
Twee directieleden trokken op studiereis naar Canada om 
verschillende psychiatrische ziekenhuizen te bezoeken die 
al werken met de geaccrediteerde standaarden. De lat ligt 
hoog, maar een sterke motivatie en betrokkenheid kunnen 
wonderen doen.

Interne communicatie 
onder handen genomen

Interne communicatie is cruciaal voor een goede werking 
van de organisatie en voor tevreden medewerkers. Leiding-
gevenden en het middenkader spelen hierin een belang-
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Smiley

Het keukenteam van PZ Onze-
lievevrouw behaalde in 2017 
het kwaliteitskeurmerk, de 
zogenaamde Smiley. Dit keur-
merk garandeert dat de keuken 
strikt en continu de strengste 
normen op het gebied van 
voedselveiligheid naleeft.

Stimulerende en aangename 
omgeving

Een uitnodigende, rustgevende én stimulerende infrastruc-
tuur voor patiënten en een aangename, gezonde en veili-
ge werkomgeving voor medewerkers en artsen: het is een 
voortdurend aandachtspunt in PZ Onzelievevrouw en PVT 
Sint-Augustinus.

2017 begon met de ingebruikname van de gerenoveerde 
afdeling 41 (residentiële afdeling voor mensen met een de-
pressie en/of persoonlijkheidsstoornis), het sluitstuk van de 
herinrichting van de residentiële afdelingen van de kliniek 
voor stemmingsstoornissen en persoonlijkheidsstoornissen.
De plannen voor een grondige opfrissing van afdeling 11 
(residentiële behandeling voor mensen met een verslaving) 
zijn in 2017 uitgetekend voor realisatie in 2018. De afdeling 
bevindt zich in het oude, neogotische gebouw en is aan een 
grondige opknapbeurt toe.

Ook de vergaderinfrastructuur werd grondig vernieuwd. 
Drie vergaderzalen kregen een restyling. Een vierde, com-
pleet nieuwe vergaderzaal (in de voormalige klaslokalen 
van het vroegere HBOV) werd op de planning gezet.

Nog in 2017 werd de hele campus voorzien van wifi. Een 
hele onderneming! Alle medewerkers, bezoekers en patiën-
ten kunnen nu overal gratis op wifi. Ondertussen werd ook 
het volledige pc-park omgeschakeld naar Virtual Desktop 
Infrastructure (VDI).

In december 2017 werden 2 hondenkennels in gebruik 
genomen voor patiënten die bij opname hun hond willen 
meebrengen. Voorwaarde is wel dat de patiënten zelf voor 
hun viervoeter kunnen zorgen.

rijke rol. In 2017 zijn hierover in overleg nieuwe afspraken 
gemaakt, waarbij vooral ieders rol en verantwoordelijkheid 
in de interne communicatie beter is afgestemd. Beleids-
maatregelen worden voortaan vooraf expliciet getoetst, zo-
dat ze ten volle rekening houden met de verwachtingen en 
de realiteit op de werkvloer.

Draad van masterplan weer 
opgenomen

Toen de overheid de oude financieringsmethode voor in-
frastructuur in 2015 stopzette, zorgde dat voor een mo-
ratorium op grote infrastructuurwerken in ziekenhuizen. 
Nieuwbouwplannen werden on hold gezet, subsidies voor 
investeringen in infrastructuur bevroren. In 2017 kwam de 
overheid met de nieuwe financieringsregels op de proppen. 
Dit betekent dat ook PZ Onzelievevrouw weer de draad van 
zijn masterplan kan opnemen. De komende jaren blijft het 
ziekenhuis investeren in de kwaliteit van zijn infrastructuur 
voor patiënten, artsen en medewerkers.
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2017 in beeld

Op 5 mei vond in De Spil een fantastisch dankfeest 
plaats voor 175 jaar congregatie Zusters van de 
Bermhertigheid Jesu. Ook Het Zesde Metaal was 
erbij.

Niet alleen de gewassen die geteeld worden op 
de volkstuintjes groeien en bloeien, er groeien ook  
menselijke contacten.

Buren bij Kunstenaars kende opnieuw heel wat succes 
in het ziekenhuis.

Mag ik deze dans van jou? De dansnamiddag was 
één van de hoogtepunten van een gevarieerd activi-
teitenaanbod tijdens de seniorenweek.

Tijdens het Erfgoedweekend bracht ook de kliniek 
voor Psychosenzorg een gevarieerd programma voor 
het grote publiek.   Een blikvanger was zonder meer 
het Nest, symbool voor veiligheid, warmte en houvast.

De kapel van het PZ Onzelievevrouw fungeerde als 
gastlocatie voor ‘Iedereen Klassiek aan huis’ van  
Klara.
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De jaarlijkse bloemenverkoop was ook in 2017 weer 
een voltreffer.   

Ruim 700 bezoekers vonden de weg naar het het PZ 
Onzelievevrouw tijdens het Erfgoedweekend om ken-
nis te maken  met verleden én heden van het 
ziekenhuis.

Nieuwe medewerkers krijgen niet alleen een warm, 
maar ook een leerrijk onthaal.  Twee maal per jaar or-
ganiseert het PZ Onzelievevrouw een introductiedag 
voor nieuwe medewerkers.

Een duurzaam beleid heeft ook oog voor het wagen-
park. Met deze nieuwe elektrische cateringwagen, bij-
voorbeeld.

Op 19 oktober vond ook in PZ Onzelievevrouw de 
YOUCA Action Day plaats. Jongeren steken de han-
den uit de mouwen en de opbrengst gaat naar ont-
wikkelingswerk.

De Psychosekliniek van het PZ Onzelievevrouw was 
vertegenwoordigd met een infostand tijdens de jaar-
lijkse studiedag van het Familieplatform Geestelijke 
Gezondheid in Antwerpen.



20

Stand PZ Onzelievevrouw studiedag Famikie

Warme William, de mascotte van de warme stad die 
Brugge wil zijn, kwam ook even op bezoek in het  
ziekenhuis.

Steeds meer medewerkers komen met de  
(elektrische) fiets naar het werk. PZ Onzelievevrouw 
stimuleert dit met een fietsleaseprogramma en info-
sessies.

2017 in beeld

Twinkeltje is de naam van het ziekenhuiswinkeltje dat 
in 2017 de deuren opende. In het uitstalraam: kaart-
jes, producten van Bond zonder Naam en Oxfam, 
maar ook kunstwerkjes in klei uit de Centrale Active-
ring van het ziekenhuis.


