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EEN GEZAMENLIJK VERHAAL

Dit magazine Afrit 8 wil u meer betrekken bij het beleid en bij belangrijke ontwikkelingen in 
de geestelijke gezondheidszorg in het algemeen en in PZ Onzelievevrouw in het bijzonder. 
Daarnaast wil het een forum zijn voor de stem van de patiënt en zijn familie. Daarom gaan we 
in elk nummer van Afrit 8 op bezoek bij een patiënt of een familielid om zijn of haar verhaal 
op te tekenen. Deze keer gaan we langs bij de 42-jarige K.H.

Het verhaal van K.H. is een mooie illustratie van de herstelgerichte aanpak in de geestelijke 
gezondheidszorg vandaag. Het toont hoe verschillende vormen van zorg complementair een 
goede continuïteit verzekeren. Op maat en op het tempo van de patiënt, die zijn traject zo 
veel mogelijk in eigen handen neemt. Residentiële zorg, dagziekenhuis, outreaching, mobie-
le teams en ambulante zorg versterken elkaar én versterken in de eerste plaats de patiënt. 
Maar ook externe partners spelen een hoofdrol. In dit verhaal zorgt met name de goede 
samenwerking met de VDAB, de GTB (de dienst voor de bemiddeling van mensen met ge-
zondheidsproblemen naar een gepaste job) en het onderwijs voor een positief toekomstper-
spectief.

Samenwerking, continuïteit en zorg op maat zijn ook sleutelwoorden in het Coviasverhaal 
dat begin dit jaar van start ging, mee op initiatief van PZ Onzelievevrouw. Covias focust op 
langdurige zorg en activering in de thuiscontext voor mensen met een ernstige psychiatrische 
aandoening. ‘Begeleiding en behandeling’ vormen één pijler, maar ook ‘ontmoeting en ac-
tivering’ en ‘zorg voor arbeid’ krijgen de nodige aandacht. “Covias wil het bestaande poten-
tieel beter valoriseren”, zegt directeur Steven Ingelbrecht in een uitgebreid en verhelderend 
interview. Cruciaal is dat ook Covias volop plaats biedt voor de stem van alle betrokkenen: 
organisaties en medewerkers, maar ook patiënten en hun familieleden.

Verder vindt u in deze Afrit 8 achtergrond en verdieping over twee specifieke vormen van 
therapie: EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) en Equicoaching. Ook  
krijgt u een foto-impressie van De Variant, ons centrum voor activering. Een gedifferentieerd 
pakket van therapieën maakt samen met activering deel uit van het grotere geheel van de 
totaalbehandeling op maat.

Marc Vermeire
Algemeen directeur
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Begin dit jaar is Covias uit de startblokken geschoten. Covias is een samenwerkingsverband 
van zeven organisaties. Het biedt langdurige zorg en activering in de thuiscontext voor 
mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Wij gingen op bezoek bij directeur 

Steven Ingelbrecht voor een uitgebreid en verhelderend gesprek over het hoe en waarom 
van Covias.

“WE STAAN PAS AAN HET BEGIN VAN DEZE REIS”



5

“Je kan de ontwikkelingen van vandaag het best begrijpen 
vanuit de geschiedenis”, zegt Steven Ingelbrecht. “Tot kort 
na de Tweede Wereldoorlog hoorde de opvang van men-
sen met een psychische stoornis bij justitie. Het is relatief re-
cent dat psychisch welzijn als deel van de gezondheidszorg 
wordt beschouwd. Vroeger telden voorzieningen als PZ 
Onzelievevrouw in Brugge en PC Sint-Amandus in Beernem 
meer dan duizend patiënten. Pas later zijn de ‘dispensaria’ 
ontstaan, die evolueerden tot ambulante diensten als de 
Centra Geestelijke Gezondheidszorg. Begin jaren ’80 ont-
stonden de eerste initiatieven Beschut Wonen, waarvoor 
pas in de jaren ’90 een wettelijk kader volgde. We hebben 
al een hele weg afgelegd, met voortdurend nieuwe ontwik-
kelingen. De meest recente evolutie startte in 2011 met de 
introductie van de mobiele teams.”

Krachten bundelen

“De mobiele behandelteams mikten van meet af aan ge-
deeltelijk op dezelfde doelgroep als de initiatieven Beschut 
Wonen. In beide gevallen gaat het om hulpverlening aan 
huis voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoe-
ning. Die overlap zorgde voor versnippering in het aanbod 
en weinig transparantie, zowel voor hulpverleners als voor 
cliënten en hun naastbetrokkenen. Die onduidelijkheid 
bleef ook na enkele jaren voortduren. Als zelfs hulpverleners 
het verschil tussen initiatieven Beschut Wonen en de mo-
biele behandelteams niet altijd helder kunnen uitleggen, is 
het allicht beter om de krachten te bundelen. Dat is het idee 
achter Covias. We brengen de middelen van Beschut Wo-
nen en de mobiele behandelteams samen, om efficiënter te 
werken en meer cliënten te helpen, vertrekkend vanuit één 
breed (woon)zorgcontinuüm.”

“Het klinkt eenvoudiger dan het was, want de mobiele be-
handelteams en Beschut Wonen hebben een andere ge-
schiedenis, andere regels, andere administratie… Achter de 
schermen moest er heel wat afgestemd worden, en hebben 
we nog heel wat werk voor de boeg. Maar voor de cliënt – 
en om hem gaat het tenslotte – maakt dat allemaal geen 
verschil.”

“Covias is een samenwerking van de mobiele behandel-
teams van PZ Onzelievevrouw en PC Sint-Amandus, vier 
initiatieven Beschut Wonen en het Centrum Geestelijke Ge-
zondheidszorg. De meerwaarde van Covias vertaalt zich in 

drie pijlers: begeleiding en behandeling; activiteit en ont-
moeting; en zorg voor arbeid.”

Begeleiding en behandeling

“Nieuw in Covias is de loskoppeling van het werkingsge-
bied van een bepaalde organisatie en de begeleiding. 
Vroeger was die koppeling voor Beschut Wonen er wel: 
huisvesting en begeleiding gingen bijvoorbeeld hand in 
hand binnen een bepaalde regio. Maar uiteindelijk is het 
niet de eerste opdracht van Beschut Wonen om huisvesting 
te voorzien. Alleen als het echt nodig is, gebeurt dat nog. 
De loskoppeling van huisvesting en begeleiding geeft ons 
meer mogelijkheden. We kunnen meer zorg op maat aan-
bieden en een betere continuïteit garanderen. We springen 
creatief om met de beschikbare middelen. Zo kunnen we 
iemand begeleiden zonder huisvesting te voorzien, maar 
evengoed kunnen we in specifieke situaties – als overbrug-
ging – iemand tijdelijk onderdak bieden zonder dat de tra-
jectbegeleider hoeft te wijzigen.”

“In juni 2019 zijn we de nieuwe werking gestart. We hebben 
negen teams gevormd voor begeleiding en behandeling. 
De teams zijn gemengd samengesteld uit medewerkers van 
de vroegere mobiele behandelteams en de initiatieven Be-
schut Wonen. Alle medewerkers zijn actief betrokken bij de 
voorbereiding en de vorming van de teams. Voor de cliën-
ten telt voortaan maar één criterium: de woonplaats. Elke 
regio heeft zijn eigen team, elk team zijn eigen regio.”

“Omdat we elke vraag vanuit het perspectief van de cliën-
ten beantwoorden, vonden we vrij snel een draagvlak voor 
de vernieuwing. Continuïteit en het wegvallen van de schot-
ten kregen prioriteit. Natuurlijk lag de vertaling naar de 
praktijk soms moeilijk, maar met een maximum aan inspraak 
kwamen we uiteindelijk tot drie clusters: cluster Noord met 
vier teams, cluster Zuid met drie teams en cluster West met 
twee teams.”

“Nogmaals, de cliënten merken hier relatief weinig van. Er 
is wel meer eenduidigheid en transparantie. Vroeger was 

COVIAS UIT DE STARTBLOKKEN

Steven Ingelbrecht: “Dankzij Covias zien we een 
wederzijdse bevruchting van Beschut Wonen en de 
mobiele behandelteams. Beide brengen hun ervaring 
en expertise mee.”
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“Vroeger was het aanbod versnip-
perd, met verschillende  

aanbieders met elk hun eigen 
procedures. Vandaag is er één 

procedure en één meldpunt voor 
de negen teams.”

De negen teams voor begeleiding en 
behandeling zijn in hoge mate zelfor-
ganiserend. Steven Ingelbrecht: “Elk 
team kan een beroep doen op een 
teamverantwoordelijke, een inhoude-
lijk coördinator en een beleidspsychi-
ater. Tegelijk is er veel ruimte voor au-
tonomie. Elk team is zelforganiserend 
tot stand gekomen. De medewerkers 
beslisten mee over de verdeling in 
regio’s en de samenstelling van de 
teams. Zo komt het dat de teams in 
cluster Noord relatief kleine teams 
zijn, terwijl cluster Zuid voor grotere 
teams opteerde. Het zijn de mede-
werkers zelf die hierover in overleg 
zijn gegaan. De grootte van het team 
kan een impact hebben op de dyna-
miek, maar het is nog te vroeg om 
hier uitspraken over te doen.”
“Elke cluster ontwikkelt autonoom 
zijn manier van werken binnen de 

gezamenlijke visie en doelstellin-
gen. Vanuit het overkoepelende 
beleidsteam van Covias volgen we 
de evoluties op en delen we interes-
sante ervaringen. Afhankelijk van de 
ontwikkelingen zullen we het kader 
waarin we werken moeten verfijnen 
en afstemmen op de praktijk. Ik denk 
bijvoorbeeld aan vormen van team- 
overleg, cliëntbesprekingen, het be-
trekken van naastbetrokkenen, het al 
dan niet organiseren van wachtdien-
sten en permanenties…”
“Ook de mobiliteit is een grote uit-
daging. Een stedelijke omgeving als 
Brugge en Oostende vraagt andere 
oplossingen dan in Alveringem of 
Kortemark. We zoeken overal naar 
een goed evenwicht tussen comfort 
voor de medewerker, ecologie en 
duurzaamheid, en een rationeel tijds-
gebruik.”

Grote autonomie voor de teams

West-Vlaamse onder-
nemingszin krijgt expe-
rimenteerruimte

Covias mag dan wel als één orga-
nisatie naar buiten treden, achter 
de schermen gaat het nog altijd om 
zeven verschillende organisaties 
die de handen in elkaar slaan om 
de zorg voor cliënten transparanter, 
toegankelijker en meer op maat te 
maken. Maar zorgt die constructie 
niet voor een kluwen op beleidsni-
veau?
“Een echte West-Vlaming vindt al-
tijd een oplossing”, lacht Steven In-
gelbrecht. “We hebben van meet af 
aan gehandeld in nauw overleg met 
de Vlaamse en de federale over-
heid. Gelukkig staan beide overhe-
den volledig achter de evolutie en 
de filosofie van Covias. We kregen 
dan ook groen licht. Meer zelfs, 
onze ervaringen kunnen eventueel 
leiden tot aanpassingen aan het re-
gelgevend kader of het vinden van 
oplossingen. Een spanningsveld 
blijft evenwel de samenwerking met 
de administratie. Een minister en 
een kabinet kunnen dan wel volop 
achter een concept of project staan, 
de administratie houdt zich aan de 
wetten en decreten. Een mooi voor-
beeld zijn de personeelsnormen. 
Achter Covias gaan zeven organi-
saties met verschillende erkennin-
gen en opdrachten schuil, maar 
we werken wel met geïntegreerde 
teams. Elke organisatie heeft een 
eigen personeelsnorm en dus is het 
niet evident om het tijdskrediet van 
medewerker A van organisatie A’ 
te ondervangen door een tijdelijke 
uitbreiding van medewerker B van 
organisatie B’, zelfs al maken mede-
werker A en B deel uit van hetzelfde 
team.”

het aanbod versnipperd, met verschil-
lende aanbieders met elk hun eigen 
procedures. Vandaag is er één proce-
dure en één meldpunt voor de negen 
teams. Na een aanmelding gaan we 
bij de cliënt thuis om de noden en de 
context in te schatten. Omdat we alle 
middelen bundelen, kunnen we sneller 
een antwoord bieden. En de cliënten 
hoeven niet langer op twee of drie 
paarden te wedden door zich bij ver-
schillende aanbieders aan te melden. 
Bovendien is er meer continuïteit: als 
een cliënt binnen dezelfde regio ver-
huist van een woning van Beschut Wo-
nen naar een woning op de reguliere 
huurmarkt, dan blijft de begeleider 
dezelfde.”
“De krachtenbundeling laat meer 
differentiatie toe. Specifieke woon-
vormen krijgen in de toekomst meer 
kansen. Denk bijvoorbeeld aan kort-
verblijf, brugwonen of de ontwikkeling 
van ‘doorgangswoningen’ en ‘respijt-
woningen’ als tijdelijke oplossing.”

“Dankzij Covias zien we een weder-
zijdse bevruchting van Beschut Wonen 
en de mobiele behandelteams. Beide 

brengen hun ervaring en expertise 
mee. De accenten die elke organisa-
tie had, blijven bestaan als gedeelde 
accenten. Met ook meer mogelijkhe-
den. Beschut Wonen in regio Oostkust 
is bijvoorbeeld een klein initiatief met 
dertien erkende plaatsen. Door de 
schaalgrootte van Covias is daar van-
daag meer mogelijk. Een geïntegreerd 
elektronisch zorgdossier en meer 
kansen op vorming, bijvoorbeeld. Er 
groeit trouwens een vormingscel met 
een programma waar alle 125 Covi-
as-medewerkers kunnen op intekenen, 
afhankelijk van individuele noden en 
behoeften.”

Activiteit en ontmoeting

“Wat de tweede pijler ‘activiteit en 
ontmoeting’ betreft, telt de regio een 
aantal activiteitencentra: in Brugge, 
Beernem, Blankenberge, Oostende, 
Veurne en sinds vorig jaar ook in Tor-
hout. Mensen met een ernstige psy-
chiatrische aandoening kunnen er te-
recht voor dagactiviteiten, ontmoeting 
en lotgenotencontact. Het gaat om 
relatief kleinschalige projecten met 
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Verwijzers vinden vlot 
de weg naar Covias

Voor verwijzers betekent Covias een 
vereenvoudiging van de procedu-
res en aanmeldingen. Toch komen 
er ook vragen. Steven Ingelbrecht: 
“Sommige verwijzers vragen naar 
de impact op de wachtlijsten. Ik 
kan hierover nog geen algemene 
uitspraken doen. Door het samen-
brengen van verschillende wacht-
lijsten, stelden we soms dubbele 
of drievoudige aanmeldingen vast. 
We kunnen stilaan een meer realis-
tische inschatting maken. Voor huis-
vesting blijft veel afhangen van de 
specifieke ondersteuningsnood, de 
plaats waar iemand wil wonen en 
eventueel de compatibiliteit met 
andere cliënten/bewoners. In som-
mige situaties kunnen we zo goed 
als meteen opstarten, maar als 
een rolstoelgebruiker een groeps-
woning wenst in Koekelare, is het 
minder evident om met het huidige 
aanbod een oplossing op maat te 
vinden. Belangrijk is dat Covias al 
verschillende drempels weggeno-
men heeft. En dat merken we aan 
de aanmeldingen, die vlot binnen-
komen.”

DOSSIER: COVIAS UIT DE STARTBLOKKEN

Dankzij Covias zien we een wederzijdse bevruchting van Beschut Wonen en de 
mobiele behandelteams.

beperkte middelen. Door de samen-
werking in Covias krijgen die centra de 
kans om zich inhoudelijk te verdiepen 
en om zich eventueel te focussen op 
bepaalde specialiteiten. Hier hebben 
we de medewerkers niet samenge-
bracht in één poule, maar via Covias 
kunnen ze activiteiten en expertise 
uitwisselen of samen iets organiseren. 
We kunnen bovendien de beschikbare 
middelen delen: het ene centrum heeft 
een eigen busje, terwijl een ander cen-
trum voor een uitstap tot vandaag 
iedere keer een busje moest huren. 
Covias heeft een inhoudelijke coördi-
nator in dienst genomen, die vooral als 
facilitator werkt. Er is een gezamenlijke 
visietekst en we bundelen interessan-
te methodieken. Elk centrum kan zijn 
eigen koers varen, rekening houdend 
met de eigen context en lokale dyna-

mieken, maar met ruimere mogelijkhe-
den dan vroeger.”

Zorg voor arbeid

“De derde pijler is ‘zorg voor arbeid’. 
Hiermee bedoelen we arbeidsmatige 
activiteiten. Heel wat cliënten hebben 
de wens om terug aan de slag te gaan, 
alleen is de afstand tot de reguliere 
arbeidsmarkt soms erg groot. Daarom 
bieden we begeleiding en gaan we 
samen op zoek naar de meest passen-
de werkpost. In verschillende regio’s 

zijn er door de jaren heen initiatieven 
ontwikkeld. Covias heeft al die mede-
werkers samengebracht in één team: 
Maatkracht. Dat team neemt voortaan 
gezamenlijk een regionale verantwoor-
delijkheid op, zodat een basisaanbod 
beschikbaar is in het volledige wer-
kingsgebied.”

“Het team Maatkracht gebruikt het 
vroegere arbeidszorgcentrum De Klus 
als een eigen werkpost met een meer 
beschermende omgeving voor wie dit 
nodig heeft. De trajectbegeleiders 
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“Het sociaal ondernemerschap 
biedt veel mogelijkheden. Mijn 

rol als directeur van Covias is om 
muurtjes te slopen, transparantie 
te bevorderen en gemeenschap-
pelijke doelen vorm te geven.”

van het team Maatkracht haken daar-
naast maximaal in op lokale mogelijk-
heden. Zo zoeken we samenwerking 
met maatwerkbedrijven en kringwin-
kels, met woonzorgcentra en scholen, 
maar ook met de plaatselijke bakker of 
landbouwer. Er is een gigantisch po-
tentieel, dat ons toelaat om zo goed 
mogelijk in te spelen op de krachten, 
talenten en de wensen van de cliënt. 
We vertrekken niet langer vanuit het 
bestaande aanbod, maar zoeken op 
het terrein naar mogelijkheden om 
tegemoet te komen aan de specifieke 
vragen. Naast het zelf runnen van een 
werkpost voor bijvoorbeeld tuinon-
derhoud, gaan we op zoek naar tuin-
aannemers die met ons in een traject 
willen stappen. Ook hier streven we 
naar een continuüm: sommige cliënten 
hebben na begeleiding misschien uit-
zicht op reguliere tewerkstelling, voor 
anderen is die afstand nog te groot.”

Muurtjes slopen

“Als maatschappelijk werker van oplei-
ding ben ik overtuigd van het emanci-
patorische principe in het werken met 
de cliënt en zijn context”, zegt Steven 
Ingelbrecht over zijn eigen positie. 
“Ik ben heel gedreven om dingen te 
veranderen, vanuit de overtuiging dat 
we met zijn allen een maatschappelij-
ke verantwoordelijkheid hebben om 
de beperkte middelen zo optimaal 
mogelijk in te zetten. Ik sta open voor 
voorstellen van medewerkers over hoe 
we het nog beter of efficiënter kunnen 
maken, zolang die voorstellen in het 
belang zijn van de cliënt en zijn naast-
betrokkenen.”

“Het sociaal ondernemerschap biedt 
veel mogelijkheden. Mijn rol als direc-
teur van Covias is om muurtjes te slo-

pen, transparantie te bevorderen en 
gemeenschappelijke doelen vorm te 
geven. Dit alles zonder de betrokken 
organisaties en mensen het gevoel te 
geven dat ze alles kwijt zijn. Covias wil 
het bestaande potentieel beter valori-
seren. Dat lukt alleen met inspraak van 
alle medewerkers, de cliënten en hun 
context. Daarom maken we werk van 

een participatieraad voor de cliënten 
én een participatieraad voor naastbe-
trokkenen. Beide raden beschouw ik 
als beleidsorganen, die mee wegen op 
de verdere ontwikkeling van Covias. 
We staan pas aan het begin van deze 
reis, maar aan de horizon tekenen zich 
tal van mooie kansen af.”

Het team Maatkracht gebruikt het vroegere arbeidszorgcentrum De Klus als 
een eigen werkpost met een meer beschermende omgeving voor wie dit nodig 
heeft.
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KORT

Andy Herman nieuwe 
financieel directeur

Andy Herman is de nieuwe financi-
eel-facilitair directeur van PZ Onze-
lievevrouw.   De 46-jarige West-Vla-
ming verdiende eerder zijn sporen 
bij B-post en De Lijn. Vanaf 4 novem-
ber maakt hij de overstap naar het 
ziekenhuis.

MET PENSIOEN

In september nam PZ Onzelievevrouw afscheid van vier collega’s die met  
pensioen gingen: Patrick Steenhuyse (tuinman), Koen Vyncke (ergotherapeut), 
Hilde Vercruysse (verpleegkundige) en Christine Joyeux (verpleegkundige).   
Dit gebeurde in de stijl van het huis met een receptie en een feestmaaltijd.   

In DIenst

18/10 Lieze Poelaert
  groepsbegeleider afdeling 42
01/10 Laura Dobbels
  groepsbegeleider afdeling 11
01/09 Joyce Sigmans
  inhoudelijk coördinator Covias
26/08 Ann Scheir
  medewerker schoonmaak 
19/08 Aaike Vande Wiele
  medewerker schoonmaak 
05/08 Tessa Hillewaert
  medewerker schoonmaak
01/08 Hade Monserez, 
  psychomotorisch & kinesithera- 
  peut afdeling 51
  Sara George
  verpleegkundige afdeling 52
  Marie Callewaert, 
  kliniekpsycholoog afdeling 11
25/07 Janne De Rooze, 
  groepsbegeleider afdeling 10

UIT DIenst

17/09 Ann Scheir
  medewerker schoonmaak
01/09 Sylvie Geerolf, 
  logistiek assistent afdeling 32
  Sien Vanhoenacker, 
  verpleegkundige ME 3-52
31/08 Veerle Degrieck, 
  groepsbegeleider afdeling 11
29/08 Nathalie Dujardin, 
  verpleegkundige ME 1-4
22/08 Thomas Bronders, 
  verpleegkundige afdeling 41
21/08 Hannelore Van Roye 
  ervaringswerker afdeling 20
04/08 Kim Cattoor, 
  verpleegkundige ME 3-52
31/07 Annemie Brauwers, 
  verpleegkundige afdeling 40   
  (pensioen)
  Jannie Caerels, 
  verpleegkundige PVT 3-4
  Stefan Vandercruyssen, 
  diensthoofd technische dienst
14/07 Lore Declerck,  zorgkundige 
  afdeling 52
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In elk nummer van Afrit 8 hebben we een gesprek bij een kop koffie. 
Deze keer ontmoeten we K.H.* (42).

”IK MAAK WEER DEEL UIT VAN DE SAMENLEVING”

“Sinds begin september ga ik terug naar school in het 
volwassenenonderwijs. Ik volg het verkort traject van an-
derhalf jaar voor een opleiding tot zorgkundige. De zorg 
heeft me altijd aangetrokken. Ik heb vroeger andere keu-
zes gemaakt, maar ik heb lang voor mijn grootmoeder en 
later voor mijn moeder gezorgd. Ik kan goed met men-
sen omgaan. Het is dankzij de begeleiding in de dagkli-
niek dat ik op een positieve manier aan mijn re-integratie 

werk. Mijn begeleider bracht me in contact met de VDAB 
en GTB (de dienst voor de bemiddeling van mensen met 
gezondheidsproblemen naar een gepaste job), die me op 
het spoor zetten van de opleiding tot zorgkundige.

Die aandacht voor re-integratie is een troef van PZ On-
zelievevrouw. Ik kan vergelijken, want ik ben eerst in een 
ander psychiatrisch ziekenhuis behandeld voor mijn alco-



holverslaving. In Brugge ben ik na een residentiële opname 
een jaar in dagbehandeling geweest. Eén keer ben ik her-
vallen, met een korte heropname tot gevolg. Die heeft me 
goed gedaan. Vandaag zit die opname erop. Maar ik voel 
dat ik nazorg nodig heb. Ik wil alert blijven. Ik ken mezelf. Ik 
heb al veel meegemaakt. Vroeger probeerde ik het zonder 
hulp, maar ik besef nu dat dat me niet lukt.”

Persoonlijke aanpak

“Het was Lore zelf die outreach voorstelde. Ik vind die per-
soonlijke aanpak heel positief. Uiteindelijk voel je je het 
best bij iemand met wie je een vertrouwensrelatie hebt. Dat 
lukt minder goed in een groepssessie. Ik weet dat ik altijd 
contact kan opnemen met Lore als er iets aan de hand is.
De bedoeling is dat ik het PZ Onzelievevrouw loslaat en zelf-
standig een nieuw leven opbouw. Ik ben er klaar voor. Nog 
tijdens mijn opname en de dagbehandeling ben ik hierop 
voorbereid. De outreach geeft me kans om die begeleiding 
nog even voort te zetten in de thuiscontext. Hier moet het 
uiteindelijk gebeuren.

Ik neem niet gemakkelijk mensen in vertrouwen. Toch heb 
ik iemand nodig bij wie ik met mijn gevoelens terechtkan. 
Iemand met wie ik een persoonlijke band heb en die mij 
en mijn voorgeschiedenis kent. Iemand zoals Lore. Zij on-
dersteunt me op de juiste manier, omdat ze voortbouwt op 
wat eerder gebeurde. Het is geen herbeginnen, maar een 
voortzetting van de begeleiding in een andere context: mijn 
thuissituatie.

Ik ben trouwens onlangs verhuisd van Nieuwpoort naar een 
flat in het centrum van Brugge. Ik voel me hier uitstekend. 
Ik ben meteen verliefd geworden op deze mooie stad. In 
Brugge is er elke dag iets te beleven. Wekelijks komt Lore 
op bezoek. Omdat ik voltijds een opleiding volg, is het 
soms wat puzzelen met onze agenda’s, maar dat lukt wel. 
Een huisbezoek is persoonlijk en zorgt ervoor dat ik me niet 
kan verbergen. Ik heb die controle nodig. Ik vind dat posi-
tief.

Ik voel me klaar voor een nieuwe start. Ik heb een goed 
traject gehad in het PZ Onzelievevrouw, maar nu is het tijd 
voor iets anders. Mijn houding is veranderd. Ik doe de din-
gen nu meer uit mezelf en voor mezelf. Mijn eigen motivatie 
is de krachtigste bron, heb ik ervaren. Externe motivatie is 
ook belangrijk, maar minder. Ik voel me sterk. Ik ben weer 
vertrokken. Ik maak weer deel uit van de samenleving.

Waar ik over vijf jaar wil staan? Dan werk ik als zorgkundige 
in een woonzorgcentrum. Verder droom ik van een nieuwe 
relatie na mijn scheiding. Ik wil ook heel graag de band met 
mijn kinderen herstellen. Ik besef dat daar tijd voor nodig 
is, maar mijn kinderen zijn ontzettend belangrijk voor mij.”

* Op vraag van de patiënt gebruiken we enkel zijn initialen.

OP DE KOFFIE MET K.H.
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Outreach-
medewerker 
Lore Mestdagh
“Ik geloof in 
dit verhaal”

Lore Mestdagh is één 
van de zes outreach-
medewerkers in PZ 
Onzelievevrouw.  Ze werken 
vanop verschillende afdelingen.  

“Elke patiënt heeft één ankerpersoon die de patiënt en 
zijn traject goed kent”, vertelt Lore. “De outreach is een 
tijdelijk traject van drie maanden, met mogelijk een ver-
lenging van drie maanden. In die periode zetten we de 
behandeldoelstellingen verder die residentieel werden 
aangepakt. Als daarna nog nazorg nodig is, kan de pati-
ent terecht in een ambulant centrum. Wij leggen tijdens 
de outreach samen met de patiënt de nodige contacten, 
zodat er een goede continuïteit van de zorgverlening is.
Een huisbezoek duurt doorgaans een uurtje. Samen met 
de patiënt overlopen we de voorbije week. Wat is er alle-
maal gebeurd? Welke positieve ervaringen waren er? Ne-
gatieve ervaringen ook? Soms helpen we bij kleine prakti-
sche dingen zoals een identiteitskaart in orde maken.

Van opleiding ben ik maatschappelijk werker. Ik zie mijn 
opdracht als een casemanager die alle factoren opvolgt: 
lukt het met de medicatie, met de praktische dingen, met 
de sociale contacten…? K.H. is relatief zelfstandig. An-
dere mensen hebben nood aan meer intensieve begelei-
ding. We werken op maat van de noden en de context.

Outreach kan helpen om een opname te verkorten. Of 
om een heropname te vermijden. Moet iemand die her-
valt in medicatie- of alcoholgebruik altijd heropgenomen 
worden? Misschien kan outreach in de thuiscontext vol-
staan als er afspraken gemaakt worden met de huisarts en 
de gezinszorg? Soms zorgt een opname voor de nodige 
rust, maar soms is het allicht beter om in de thuiscontext 
aan de slag te gaan met de problemen en de emoties.

Ik geloof in dit verhaal. We moeten de mogelijkheden van 
outreach verder exploreren. Als zorgverleners treden we 
hiermee uit onze comfortzone. Maar in de thuiscontext 
zie je meer en is het evidenter om met de patiënt én zijn 
context te werken. We zijn een schakel in de zorgcontinu-
iteit. We werken dan ook goed samen met andere part-
ners zoals de mobiele teams en het Centrum Geestelijke 
Gezondheidszorg.”
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NIEUWE SPOREN VORMEN 
IN HET GEHEUGEN

Eye Movement Desensitization and Reprocessing of EMDR is een vrij eenvoudige vorm 
van therapie. De patiënt roept een traumatische ervaring terug op, terwijl de therapeut zijn 

vinger van links naar rechts voor de ogen van de patiënt beweegt. 
Psycholoog Bart Durnez licht een tip van de sluier.

Bart Durnez: “Het doel van EMDR is 
adaptieve informatieverwerking. Trau-
ma’s die op een disfunctionele ma-
nier zijn opgeslagen en problemen 
veroorzaken, worden ontdaan van 
de effecten die ze teweegbrengen 
(desensitization) en we vormen een 
nieuw geheugenspoor (reprocessing). 

Tijdens EMDR vraagt de therapeut 
aan de patiënt om zijn vinger die van 
links naar rechts gaat met zijn ogen te 
volgen. Gelijktijdig met dit bilaterale 
stimuleren gaat de patiënt terug naar 
de kernervaring. Hij denkt aan de trau-
matische ervaring en roept beelden , 
gevoelens  en cognities op. Dat is een 

goede manier om die vastgelopen, 
disfunctionele structuren als het ware 
op te warmen. Een derde stap is het 
maken van nieuwe connecties of adap-
tieve structuren. Hiervoor doen we on-
der meer een beroep op elementen in 
het biografisch geheugen die de pati-
ent wél vooruithelpen”.
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EMDR: Eye Movement Desensitization and Reprocessing

ook prima in combinatie met andere 
therapieën en referentiekaders. EMDR 
voegt iets toe.”

Bij welke patiënten is EMDR aange-
wezen?

“Bij mensen met een trauma die over-
spoeld worden door herinneringen, 
met posttraumatische stress of met 
angstklachten. Daarnaast is EMDR 
doeltreffend bij secundaire trauma-
tisering. Bijvoorbeeld als je partner 
zelfmoord heeft gepleegd en je daar 
voortdurend beelden van krijgt, ook al 
heb je het dode lichaam niet gezien. 
Ook hulpverleners die vaak met hefti-
ge verhalen geconfronteerd worden, 
kunnen een secundair trauma ontwik-
kelen.”

Komt EMDR neer op een soort van 
reframing?

“Het gaat dieper dan reframing, om-
dat het niet alleen op een cognitief ni-
veau werkt. Een herinnering wordt op 
verschillende manieren in het geheu-
gen opgeslagen: gevoelens, oordelen, 
sensoriële informatie, lichaamstoe-
standen, het cognitieve… Een her-
innering is een complex netwerk van 
geconnecteerde of gedisconnecteer-
de elementen. Reframing mikt op de 
oordelen over jezelf. EMDR gaat aan 
de slag in het lichaam en met lichaam. 
De bilaterale stimulans en de therapie 
brengen een proces op gang in de pa-
tiënt. De therapeut spreekt zelf weinig. 
Hij is vooral een procesbewaker, die de 
patiënt in het hier en nu houdt. De pa-
tiënt mag immers niet dissociëren: zijn 
bewustzijn mag zich niet zo vernauwen 
dat het terug naar het verleden gaat. 
Dissociatie leidt tot een herhaling van 
wat vroeger gebeurd is. Dat brengt 
niets bij. Patiënten met ernstige per-

Bart Durnez: “Zelfs bij mensen met ernstige 
persoonlijkheidsstoornissen kan EMDR vaak 
snel het verschil maken voor de beleving van 
het onderliggende trauma.”

soonlijkheidsstoornissen hebben de 
neiging tot dissociëren, maar met 
EMDR houden we ze in het heden. Dat 
is meteen ook een groot verschil met 
hypnose, die via een vernauwd be-
wustzijn naar het verleden terugkeert.”

In welke situaties is EMDR aangewe-
zen?

“Het kan gaan over kleine dingen die 
mensen blijven achtervolgen, maar 
ook om ernstige trauma’s zoals mis-
bruik of verkrachting. Soms gaat het 
om een éénmalig feit, andere keren 
gaat het om jarenlang opgestapelde 
ervaringen, zoals misbruik, met een 
complexe impact op de persoonlijk-
heid. Belangrijk is dat de patiënt sta-
biel genoeg is om met EMDR te be-
ginnen. Toch kan het vrij vroeg in de 
therapie toegepast worden, leert de 
ervaring. Zeker in het bredere kader 
van de hele behandeling.

Een bijzondere vorm van EMDR wordt 
ook gebruikt bij de eerste opvang van 
slachtoffers na een grote ramp. In zo’n 
acute situatie kan EMDR preventief 
werken.”

Hoeveel sessies zijn nodig voor een 
goed resultaat?

“Dat hangt sterk af van de context. 
Soms is er na drie sessies al een dui-
delijk resultaat, maar andere keren is 
het beter om wat tijd tussen te laten 
en voorzichtig te werk te gaan. Zeker 
bij zware persoonlijkheidsstoornissen 
door grote trauma’s is het gevaar op 
dissociëren reëel. Een goede integra-
tie van EMDR in de volledige behan-
deling, op maat van de persoon en zijn 
problematiek, is noodzakelijk.”

Hoe goed ingeburgerd is EMDR  
vandaag al in de praktijk?

“EMDR bestaat al 30 jaar en is voor-
al in de Verenigde Staten heel goed 
ingeburgerd. België is één van de 
voortrekkers voor EMDR in Europa. 
Ik beschouw het vooral als een meer-
waarde. EMDR komt niet zozeer in de 
plaats van een andere therapie, maar 
is complementair en biedt nieuwe mo-
gelijkheden.”

“Een voorbeeld maakt het duidelijk. 
Iemand is in zijn kindertijd misbruikt 
en heeft hierover schuldgevoelens. 
‘Ik had meer moeten doen om me te 
verdedigen.’ Met EMDR zetten we hier 
een adaptief verhaal tegenover, bij-
voorbeeld: ‘Ik heb gedaan wat ik kon.’ 
EMDR wist geen geheugen uit, maar 
legt nieuwe sporen. Problemen in het 
hier en nu gaan immers vaak terug op 
gebeurtenissen van vroeger.

Het element van de bilaterale oog-
beweging klinkt nogal hocus pocus.

“Ik snap die reactie en de wetenschap 
kan voorlopig ook niet aantonen 
waarom dit werkt. Maar het is weten-
schappelijk bewezen dat het werkt. De 
grondlegger van EMDR is de Ameri-
kaanse psychologe Francine Saphiro, 
die tijdens een wandeling vaststelde 
dat de stress over negatieve ervarin-
gen waarmee ze kampte, afnam toen 
ze met snelle oogbewegingen eendjes 
volgde. Zoals zo vaak is het effect eerst 
proefondervindelijk ervaren. Onder-
tussen is er heel wat studie naar EMDR 
verricht. Dat onderzoek bevestigt het 
heilzame effect, maar vindt voorlopig 
geen neurobiologische verklaring.”

“Ik heb zelf met EMDR kennisgemaakt 
tijdens een postuniversitaire opleiding 
psychotraumatherapie aan de KU Leu-
ven. Ook ik vond het eerst wat raar, 
maar je kan niet naast de goede resul-
taten kijken. Zelfs bij mensen met ern-
stige persoonlijkheidsstoornissen kan 
EMDR vaak snel het verschil maken 
voor de beleving van het onderliggen-
de trauma. Zo was er iemand die jaren 
geleden verkracht was en nog elke 
dag die geweldpleging herbeleefde. 
Na drie sessies EMDR verminderde de 
last hiervan merkelijk. EMDR kan als 
therapie op zichzelf staan, maar werkt 
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Sinds enkele maanden biedt PZ 
Onzelievevrouw equicoaching aan 

als therapie. Psychologisch consulent 
Sarah Maenhout volgde hiervoor een 

postgraduaat ‘Equicoaching’ aan 
Hogeschool Vives. Nieuwsgierig 

trokken wij op een mooie maandagochtend 
mee met Sarah en enkele patiënten 

naar een wei naast PZ Onzelievevrouw, 
waar vier paarden en een 

shetlandpony grazen.
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EEN PAARD LEEST HEEL GOED 
LICHAAMSTAAL EN EMOTIES

EQUICOACHING

“Bij equicoaching wordt er niet op het paard gereden”, ver-
duidelijkt Sarah meteen. “Alles gebeurt met beide voeten 
op de grond, naast het paard. Het paard fungeert in de eer-
ste plaats als een spiegel, die patiënten uitnodigt over zich-
zelf te reflecteren. Dat kan individueel, met bijvoorbeeld 
aandacht voor sociale vaardigheden en assertiviteit. Maar 
het kan ook in kleine groepen, bijvoorbeeld rond thema’s 
als samenwerking en communicatie.”

“Een paard is een gevoelig dier. Als het voelt dat er iets niet 
in de haak is, zal het niet met je meegaan. Zo nodigde ik 
een tijd geleden een man vol frustraties uit om contact te 
maken met een jong dier. De man was heel resultaatgericht 
en wou meteen met het paard beginnen te wandelen. Maar 
het paard verzette geen stap. Maak eerst kennis met het 
paard, raadde ik de man aan. Hij deed een poging, maar 
slaagde er niet in om echt contact te maken. Zijn frustraties 
zaten hem in de weg. Eerst moest hij zijn hoofd leegmaken, 
zodat hij met zijn volle aandacht bij het paard kon zijn. Pas 
dan lukte het hem om met het paard op stap te gaan.”

Leiderschap

“Ook als iemand erg onzeker is, zal het paard weigeren te 
luisteren”, legt Sarah uit. “Een paard is een kudde- en een 
prooidier. Leiderschap, alertheid en sociale interacties zijn 
belangrijke vaardigheden om te overleven in de vrije natuur. 
Paarden kunnen heel goed lichaamstaal en emoties lezen, 
bij elkaar maar ook bij mensen. In een kudde in de natuur 
loopt er altijd een leidende merrie voorop. Zij bepaalt de 
richting voor de hele kudde. Achteraan loopt een leidende 
hengst. Die spoort de andere paarden aan en beschermt ze. 
Paarden zijn slimme dieren. Zij willen goede leiders. Daar-
om zullen ze die leiders testen. En dat doen ze dus ook met 
mensen: een paard zal je pas gehoorzamen, als het jouw 
leiderschap erkent. Ben je onzeker, maak je geen contact of 
pak je het verkeerd aan, dan zal een paard weigeren om je 
te volgen.”

“Dat is het unieke aan werken met paarden: ze geven je 
heel spontaan en op een natuurlijke manier feedback zon-
der een oordeel te vellen. Een paard heeft geen achterlig-
gende agenda. Het reageert enkel op het hier en nu. Equi-
coaching is bovendien honderd procent ervaringsgericht. 
De therapie bestaat uit interactie, waarnemen, aanvoelen, 
ageren en reageren. Elke keer opnieuw doen mensen nieu-
we ervaringen op. Inzichten ervaren ze in de praktijk. Dat 
is een heel andere manier van leren dan een cursus over 

zelfvertrouwen of assertiviteit.”

Equicoaching in de praktijk

Die maandagochtend vergezellen we Sarah en vijf patiënten 
naar de weide. Voor twee patiënten is het de eerste keer. Zij 
zijn wat zenuwachtig. Wie eerder al kwam en al kennismaak-
te met de paarden, mag van Sarah een paard een halster 
omdoen. Met een touw aan de halster, beginnen ze met het 
paard een rondje te stappen. In colonne gaat het daarna 
naar een andere weide, die als oefenterrein dienstdoet. De 
patiënten maken samen een parcours met verkeerskegels, 
hoepels en balken. De bedoeling is dat ze daarna samen 
met het paard het parcours feilloos afleggen.

Rudy* neemt meteen het voortouw. Het is niet zijn eerste 
keer en hij heeft er duidelijk zin in. Johan heeft er eveneens 
zin in, maar kijkt voorlopig wat meer de kat uit de boom. 
Ook Els houdt zich wat op de achtergrond. Voor Chantal is 
het de eerste keer. Zij kijkt toe en zal straks feedback geven 
op de groepsdynamiek. Ondertussen borstelt Louis de klei-
ne shetlandpony.

Rudy praat tegen het paard, aait het, klikt met zijn tong en 
krijgt het dier in beweging. Els en Johan houden mee het 
touw vast. De eerste hindernissen gaan goed, maar daarna 
stokt het even. Om dan weer vlot tot het einde het parcours 
te volgen. Sarah laat de deelnemers onmiddellijk vertellen 
wat ze ervaren hebben. Johan en Els erkennen dat ze Rudy 
de leiding lieten nemen. Johan voelt zich wat schuldig over 
de gemiste hindernis. Ten onrechte, volgens de anderen.

Tijd voor een tweede rondje. Deze keer neemt Johan spon-
taan de leiding, al moet hij daardoor uit zijn comfortzone. 
Rudy geeft hem de ruimte. Maar Johan krijgt het paard niet 
in beweging, hoe hij ook probeert. Rudy neemt het spon-
taan over. Uit ongeduld? Feit is dat het paard deze keer ook 
niet meteen Rudy gehoorzaamt. Pas als Rudy stopt met aan 
de halster te trekken en het op een vriendelijker manier pro-
beert, stapt het paard gezwind mee. De hindernissen gaan 
vlot.

Tijdens de korte nabespreking gaat het over leiderschap, 
ruimte geven, zelfvertrouwen, samenwerking en contact 
maken. Niet als theoretische concepten, maar vanuit de 
pas opgedane ervaringen met het paard en met elkaar. 
Elke deelnemer formuleert tot slot iets wat hij onthoudt van 
deze sessie. Alleen Els weet niet meteen iets te verzinnen. 
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“Maar ik ben heel blij dat ik meegekomen ben”, zegt ze. 
“Ik heb minder lopen piekeren dan anders.” Johan treedt 
haar bij: “Nu je het zegt, ik ben ook niet met piekeren bezig 
geweest.”

Terwijl de deelnemers het materiaal van het parcours bij-
eensprokkelen en de paarden bij het touw nemen om terug 
te keren, benadrukt Sarah de zinvolheid van die laatste op-
merkingen. “Deze patiënten piekeren vaak veel. Bezig zijn 
met de paarden en bewegen in de buitenlucht, leidt hen af. 
Zonder dat ze het merken, concentreren ze zich helemaal 
op elkaar en op de interactie met de paarden. Tegelijk put-
ten ze hier zelfvertrouwen uit en versterken ze hun sociale 
vaardigheden. Missie geslaagd.”

* De namen van de patiënten zijn veranderd om hun privacy 
te beschermen.

Equicoaching in het Therapiecentrum

Equicoaching maakt vandaag standaard deel uit van de 
behandeling voor mensen met een depressie en/of per-
soonlijkheidsstoornis. Ook andere patiënten kunnen er via 
het therapiecentrum kennis mee maken.

Sarah Maenhout: “In het therapiecentrum maken patiën-
ten van alle afdelingen een keuze uit een aantal modules. 
De module equicoaching bestaat uit zes sessies, telkens 
met een ander thema. 

De eerste sessie maken we kennis met de paarden en met 
de specifieke werkvorm. Het paard is een metafoor voor 
tal van andere situaties. Uit hoe mensen kennismaken en 
contact proberen te maken met een paard, leer je veel 
over hun sociale vaardigheden. 

De tweede sessie staat in het teken van communicatie. 
Zaken als open communiceren, assertiviteit en agressivi-
teit komen aan bod in de omgang met de paarden. Daar-
na gaat het over persoonlijke ruimte durven innemen en 
grenzen afbakenen. Hoe dicht laat je het paard bij jou 
komen als je ermee rondwandelt? Bepaalt het paard die 
afstand of bepaal jij die? Op die manier worden mensen 
zich bewust van hun gedrag en de signalen die ze daar-
mee geven. 

Nog een sessie gaat over samenwerken. Dan laat ik pati-
enten een parcours uitstippelen, dat ze dan met het paard 
moeten afleggen. Dat lukt het best als de deelnemers 
goed samenwerken. De vijfde sessie focust op voelen. 
Omgaan met paarden is sowieso erg belevingsgericht. 
Ook emoties spelen daarin mee. De fysieke nabijheid van 
een paard kan troost bieden of steun geven. In een laatste 
sessie geef ik elke deelnemer afsluitend een korte indivi-
duele begeleiding.”
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KORT

BASISTRAINING DIALECTISCHE GEDRAGSTHERAPIE 
VOOR HULPVERLENERS

Steeds meer hulpverleners en teams in Vlaanderen werken met Dialectische 
Gedragstherapie (DGT). Dat gebeurt bij uiteenlopende cliëntengroepen en in 
allerlei settings. Dialectische Gedragstherapie biedt een unieke integratie van 
veranderingsgerichte en acceptatiegerichte vaardigheden en strategieën. PZ 
Onzelievevrouw organiseert komend voorjaar een opleiding voor hulpverle-
ners.
Zowel voor patiënten als voor behandelaars vormt DGT een helder en gestruc-
tureerd kader met een concreet perspectief voor behandeling. De patiënt leert 
zijn leven meer in balans te brengen door eerst zijn psychosociale vaardighe-
den te vergroten. Hij wordt vaardiger in het omgaan met zichzelf en met ande-
ren, in het beheersen van emoties, in het verdragen van onlustgevoelens, in het 
richten van zijn aandacht en in het sturen van zijn denken. Hij leert ook onin-
gevulde basisbehoeften herkennen en ervaren in een veilige relatieomgeving.

Het doel van de training is dat de deelnemers
• aan de slag kunnen met individuele coaching;
• een begin kunnen maken met het toepassen van de verschillende modules 

van de vaardigheidstraining;
• een crisisgesprek kunnen voeren;
• leren omgaan met therapie-interfererend gedrag van de patiënt en van 

zichzelf;
• hun team leren consulteren (intervisie) om burn-out te voorkomen;
• verschillende stijlstrategieën kunnen toepassen.

Praktisch

De training loopt over acht donderdagen met één week oefentijd tussenin. 
De deelnemers krijgen aan het eind van de dag een oefenopdracht die ze 
persoonlijk of in hun werkomgeving uitwerken. De zevende en achtste dag zijn 
opgevat als één groot consultatieteam (intervisie), met als inhoud de consulta-
tievragen van elke deelnemer. De training wordt afgerond met twee terugkom-
dagen een aantal maanden later.

De begeleiding gebeurt door DGT-trainer Chris Deleu. De doelgroep bestaat 
uit hulpverleners uit de residentiële en ambulante sector met patiënten met 
borderline- en emotieregulatieproblematiek. Psychiaters, verbale en non-ver-
bale therapeuten, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, studentenbe-
geleiders, ervaringsdeskundigen en anderen.

Data en locatie: donderdagen 9/1, 16/1, 23/1, 30/1, 6/2, 13/2, 20/2, 5/3/2020 
telkens van 9.15 tot 16.00 uur. Terugkomtweedaagse: 17 en 18 september 2020 
van 9.15 - 16.00 uur. Zaal Het Perspectief in PZ Onzelievevrouw.

Kostprijs: de hele cursus (10 dagen) kost € 980, inclusief lunch (broodjes, soep), 
koffie/thee en administratie.  Inschrijven kan tot 16 december 2019 met een 
mail aan nancy.frison@pzonzelievevrouw.be.  

Meer informatie over de inhoud van de opleiding: chris.deleu@hotmail.com.

NIEUWE 
TRAININGSSESSIES 
AMBULANT 
BEHANDELAANBOD 
ALCOHOL

Huisartsen en andere hulpverleners 
krijgen geregeld mensen over de vloer 
die worstelen met hun alcoholgebruik. 
Mensen die beseffen dat alcohol een 
dwingende gewoonte is geworden, 
waar ze maar moeilijk van afraken. 
Toch zijn ze gemotiveerd en staan ze 
open voor professionele ondersteu-
ning, als dat tenminste zonder residen-
tiële opname kan.

Voor deze mensen is er het Ambulant 
Behandelprogramma Alcohol (ABA). 
De voornaamste doelstelling is te stop-
pen met alcohol drinken. Dit hangt sa-
men met het gaandeweg weer leren 
genieten van een leven zonder alco-
hol. Een goedgezinde levensstijl, een 
positief zelfbeeld, familiale en socia-
le relaties die voldoening geven: het 
hoort er allemaal bij. Het uiteindelijke 
doel is dat elke deelnemer opnieuw 
opgewassen is tegen problemen die 
zich in het leven kunnen voordoen.

Het PZ Onzelievevrouw organiseert, 
bij voldoende kandidaten, nieuwe trai-
ningssessies vanaf 8 november 2019. 
Het programma, voor maximum 8 per-
sonen, start op vrijdag en loopt over 
zeven weken. De eerste twee vrijda-
gen worden de deelnemers verwacht 
van 8.30 tot 15.30 uur. Vanaf de derde 
vrijdag duren de sessies van 8.30 tot 
12.00 uur. Het programma bestaat uit 
infosessies, trainingssessies, individue-
le begeleiding en familiewerking. Alle 
sessies worden begeleid door een psy-
choloog en een verpleegkundige.

Voor de precieze data: contacteer 
Valérie Vandorpe, psycholoog 
(050-30 18 00).

Aanmelden voor het programma kan 
via het medisch secretariaat van PZ 
Onzelievevrouw (050-30 18 99), waarna 
een intakegesprek volgt met de ver-
antwoordelijke arts.



De Variant is een herstelondersteunende dienst die zowel arbeidsmatige, creatieve als 
sociaal-culturele activiteiten aanbiedt.  De activiteiten omvatten het volledige klavertjevier 
van activering: vrije tijd, zelfontplooiing, arbeid en ontmoeting. De Variant staat open voor 

alle patiënten van het ziekenhuis, zowel residentiële als ambulante. De belangrijkste uitgangs-
punten zijn participatie, inspraak, zelfbeschikking en aandacht voor ieders persoonlijke sterk-
tes. Het activiteitenaanbod is zeer breed. We proberen zoveel mogelijk in te spelen op indivi-

duele interesses en mogelijkheden.

HET KLAVERTJEVIER VAN ACTIVERING

In de serre van het groenatelier vinden het hele jaar door tal 

van activiteiten plaats. Als het weer het toelaat, gaat er niets 

boven de gezonde buitenlucht. Bloemen, planten, groen-

ten en fruit: goede zorgen geven een mooi resultaat!

“Werken met klei ontspant me. Je bent creatief 
bezig en je kan er je fantasie en iets van jezelf in 

steken.” (J.K., kleiatelier)
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Wist je dat het handlingatelier al jaren samenwerkt met Think Pink, de nationale campagne voor borstkankerpati-enten en hun familie? Het handlingatelier werkt voor tal van opdrachtgevers: wenskaarten plooien en verpakken, etiket-ten kleven, theezakjes inpakken, mailings verzorgen, enz...
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Foto links: ‘Greyhounds in nood Belgium’ doet graag een 
beroep op het hobbyatelier. Met restjes stof en wol maken 
deelnemers manden en vesten voor de honden die wachten 
op adoptie.  Ook thematische kaften en dozen worden ten 
voordele van dit project gemaakt.

Een nieuwe hobby ontdekken? Het hobbyatelier biedt voor elk wat wils.

Klei is een dankbaar materiaal. Je kan er snel resultaten mee boeken zonder veel technische kennis. Het kleiatelier be-schikt over een eigen keramiekoven. Wist je dat de mooiste werken te koop aangeboden worden? In de Variant zelf of in De Bonte BaZart van vzw ’t Veldzicht (’t Zuidervaartje 1 in Sint-Kruis).

“Ik kan hier mezelf zijn en mezelf ontwikkelen 
dankzij de uitstekende begeleiding en het vele ma-

teriaal.” (S.L., hobbyatelier)

“In het groenatelier kan ik zijn wie ik ben.” 
(A.W., groenatelier)

Het groenatelier draagt ook zorg voor de vier bijenkasten 

met zachtaardige honingbijen. In de lente en de zomer be-

zorgen ze ons overheerlijke honing.

FOTOVERHAAL DE VARIANT



“Toen mijn kinderen Laura (18) en Mat-
thijs (16) nog kleuters waren, kwam 
een job als nachtverpleegkundige mij 
goed uit. Zo kon ik werk en gezin goed 
op elkaar afstemmen. Ik heb het nacht-
werk op de afdeling ouderenpsychia-
trie altijd graag gedaan. Maar na en-
kele jaren miste ik het sociaal contact 
met de patiënten en hun omgeving. Ik 
was dan ook opgetogen toen ik naar 
de mobiele equipe kon overstappen. 
Omdat je in die functie op verschillen-
de plaatsen komt, heb ik in die jaren 
erg veel geleerd. Daarna heb ik nog 
even geproefd van het werk in de 
dagafdeling ouderenpsychiatrie, maar 
vandaag sta ik opnieuw in de residenti-
ele behandelafdeling. Ik kom nog elke 
dag met enorm veel goesting werken.
Mensen denken weleens dat oude-
renpsychiatrie saai is. Niets is minder 
waar! De opnames duren relatief kort, 
de pathologieën zijn heel uiteenlo-
pend en het werk is erg gevarieerd en 
boeiend. Bovendien zijn 60-plussers 
helemaal niet saai! Het zijn vaak men-
sen met een behoorlijke rugzak. Dik-
wijls wegen ook fysieke aandoeningen 
op hun psychisch welzijn. Een simpele 
urineweginfectie bijvoorbeeld, kan ou-
deren heel verward maken, wat in de 
thuisomgeving soms leidt tot voorba-
rige conclusies.
Ik hou van mijn werk, maar mijn gezin 
komt op de eerste plaats. Mijn man 
Benedikt is voor zijn werk vaak op reis 
en de vrije tijd die we delen, genieten 
we samen met ons gezin. Zelf ben ik 
een bezige bij die veel van dieren 
houdt. Ik heb een labrador en twee 
poezen, waarvan één af en toe ook wel 
een depressieve bui lijkt te hebben. 
(lacht) Een andere passie van mij is 
dansen: Latin en Ballroom, samen met 
mijn man. Een goede swing, een cha-
chacha of een trage wals, daar word ik 
echt gelukkig van.
Oh ja, wie meent mijn gezicht van er-
gens te kennen: dat kan wel kloppen. 
Ik stond toevallig op de cover van de 
brochure met de visie van het zieken-
huis, en die foto is daarna nog elders 
gebruikt. Ik vond dat wel grappig. 
Maar voor deze rubriek wou ik toch 
graag eens een andere foto.” (lacht)

Leen Verheije, verpleegkundige

“Daar word ik echt 
gelukkig van”

MENSEN. ANDERS BEKEKEN
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