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DROMEN EN PLANNEN

Eerst en vooral wens ik u allen, in naam van het bestuur, de directie en alle medewerkers van 
PZ Onzelievevrouw een boeiend, vruchtbaar en veerkrachtig 2020 toe. De dagen beginnen 
alweer te lengen en ongetwijfeld bent ook u met goede voornemens het nieuwe decennium 
binnengewandeld. Dromen koesteren, plannen maken en verbinding zoeken geeft zin aan 
het leven en zin in het leven. Dat geldt zowel op persoonlijk vlak als in familiekring, op het 
werk en in de samenleving.

Ook PZ Onzelievevrouw durft te dromen en maakt volop plannen. Dat doen we in de eerste 
plaats in verbondenheid met onze patiënten, hun familie en context, en verder met onze di-
verse partners in het brede netwerk van zorg en welzijn, met de buurt, de samenleving en de 
verschillende overheden.

De recent geïnstalleerde Vlaamse Regering belooft in het regeerakkoord om te investeren 
in een betere geestelijke gezondheidszorg. Van de federale overheid, die er nu hopelijk wel-
dra komt, verwachten we eenzelfde engagement. En vooral rekenen we erop dat het niet 
bij mooie woorden blijft, maar dat er eindelijk op alle niveaus werk wordt gemaakt van de 
inhaalbeweging die dringend noodzakelijk is. Alle experten zijn het er al jaren over eens dat 
er veel meer middelen moeten gaan naar preventie en een betere toegankelijkheid van de 
geestelijke gezondheidszorg. De eerste signalen vanuit de Vlaamse Regering voorspellen op 
het vlak van daden niet veel goeds, maar laat ons optimistisch blijven.

Zelf zoeken we samen met onze artsen en medewerkers naar steeds betere methodieken 
om mensen in hun kracht te zetten. Dat soort innovatie doet het vaak zonder technologie of 
hocus pocus, maar gaat recht naar de kern. In deze Afrit 8 leest u bijvoorbeeld het verhaal 
van Mie, die er na een moeilijke periode in slaagde zichzelf en haar levenslust terug te vinden. 
Dankzij presentie, krachtgericht denken en de tijd om te helen.

We blijven onszelf kritisch in vraag stellen, met als doel om steeds beter te worden. Dit jaar 
willen we een internationale accreditatie behalen, we streven naar een verdere daling van 
vrijheidsbeperkende en vrijheidsberovende maatregelen en we tekenen de contouren van 
onze toekomstige zorgprogramma’s vanuit patiëntenperspectief. Daarnaast werken we aan 
een optimale infrastructuur met onder meer het Huis met vele kamers voor cliënten en erva-
ringsdeskundigen in de Brugse binnenstad, bijkomende studio’s voor campuswonen en de 
realisatie van een nieuwe fase in ons masterplan. Plannen en dromen te over. We maken er 
samen met u graag een mooi jaar van!

Marc Vermeire
Algemeen directeur
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Het is even wachten op groen licht van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsge-
bonden Aangelegenheden (VIPA), maar PZ Onzelievevrouw is klaar voor enkele ambitieuze 

nieuwe werven. “De voorbije jaren hebben we prioriteit gegeven aan de accommodatie 
voor patiënten”, zegt algemeen directeur Marc Vermeire. “Die zit nu vrij goed. Nu is het 
tijd voor een inhaalbeweging voor de andere infrastructuur.” Een beknopt overzicht van 

enkele belangrijke projecten.

“BOUWEN AAN HET 
ZIEKENHUIS VAN MORGEN”
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Het huidige onthaalcentrum, dat tegen het neogotische ge-
bouw en vlakbij de parking ligt, wordt afgebroken. Samen 
met de parking maakt het plaats voor een nieuw hoofd-
gebouw. Dat nieuwe bouwwerk wordt in de toekomst het 
centrale onthaal voor het hele ziekenhuis. Verder biedt het 
gebouw onderdak aan de polikliniek, vergaderzalen en alle 
administratieve diensten. Er komt ook een nieuwe parking, 
iets dieper op het terrein, verder weg van de straatkant.

“Het dossier hiervoor werd oorspronkelijk al in 2011 inge-
diend bij VIPA”, zegt algemeen directeur Marc Vermeire. 
“De staatshervorming die kort daarna volgde, heeft de wer-
king van VIPA toen grondig bijgestuurd. Heel wat dossiers 
bleven ondertussen liggen. Onlangs hebben we het dossier 

geactualiseerd. We verwachten binnenkort groen licht hier-
voor, maar over een precieze timing kan ik me niet uitspre-
ken.”

Dialoog

Architect Gino Debruyne: “Het ontwerp laat het nieuwe, he-
dendaagse hoofdgebouw in dialoog gaan met de klassie-
ke, neogotische architectuur. De centrale toegang tot het 
ziekenhuis komt aan de Barrièrestraat, waar sinds kort al de 
inrit voor de parking is. Transparantie voert de boventoon in 
de nieuwbouw, met ook een spel van verticale en horizon-
tale lijnen, dat de link legt met de neogotische gevel. Net 
als in het klassieke gebouw, komt er in de nieuwbouw een 
patio. Zo laten we nog enkele structurele elementen terug-
keren, maar dan in een hedendaagse uitvoering.”

“We streven geen spectaculaire architectuur na”, zegt Gino 
Deburyne. “Het nieuwe hoofdgebouw krijgt wel een dui-
delijk accent als ontvangstgebouw. Hoe het er precies zal 
uitzien, hangt af van de materialen die uiteindelijk gekozen 
zullen worden. Aan de voorzijde komen de meest publieke 
diensten, met op het gelijkvloers een hall, een auditorium 
en een opleidingscentrum. Op de drie verdiepingen ko-
men vergaderzalen met een buitenruimte. Dichter rond de 
patio situeren we de administratieve diensten zonder ont-
haalfunctie. De transparantie in het gebouw combineren we 
met aandacht voor privacy.”

“De realisatie van dit project zal niets te vroeg komen”, zegt 
Boud Aneca, projectleider Technische Dienst. “De huidige 
infrastructuur is verouderd en de nieuwbouw is nodig om de 
rest van het masterplan te kunnen ontwikkelen.”

“Eenmaal de nieuwbouw klaar is, komt er in het bescherm-
de neogotische gebouw ruimte vrij voor andere activiteiten, 
met een aparte toegang”, zegt Marc Vermeire. “Ideaal zou 
zijn als we die ruimten  konden ter beschikking stellen  voor 
bedrijvigheid die niet rechtstreeks gelinkt is aan geestelij-
ke gezondheidszorg. Zo brengen we de buitenwereld weer 
een stukje dichterbij.”

DOSSIER MASTERPLAN EN INFRASTRUCTUUR

10

TRANSPARANTIE VOERT BOVENTOON IN 
TOEKOMSTIG HOOFDGEBOUW

Op de plaats van het huidige onthaalcentrum komt een 
nieuw hoofdgebouw dat in de toekomst het 
centrale onthaal voor het hele ziekenhuis wordt.



Renovatie 
therapiecentrum 
behandelaanbod
voor mensen 
met een verslaving

Nadat eerder de nieuwe infrastruc-
tuur voor de afdeling voor de be-
handeling van mensen met een 
verslaving in gebruik genomen 

Huis met vele kamers 
in aanbouw

In de Brugse binnenstad, aan 
Oostmeers 105, wordt ondertus-
sen naarstig voortgewerkt aan het 
Huis met vele kamers. PZ Onzelie-
vevrouw kreeg het pand in erfpacht 
van Stad Brugge voor 66 jaar. Het 
Huis met vele kamers wordt een 
‘cliëntenhuis’.

PZ Onzelievevrouw ijvert ook voor een nieuw creatief werk-
centrum, De Variant. Dat zal gebouwd worden naast het 
huidige werkcentrum, dichtbij het rondpunt tussen het zie-
kenhuisgebouw en PVT de Brugghe. Naast diverse ateliers 

CREATIEF WERKCENTRUM DE VARIANT

voor therapie en ergotherapie, komt hier ook de linnen-
dienst. Als de nieuwbouw klaar is, wordt het huidige werk-
centrum gesloopt.
“Het creatief werkcentrum is zo geconcipieerd, dat er in een 
latere fase nog bijgebouwd kan worden. Ook het econo-

“Het is vooral een plek waar patiënten en ex-patiënten 
elkaar kunnen ontmoeten”, verklaart Marc Vermeire. “De 
herstelacademie krijgt er ruimte, net als initiatieven van 
ervaringswerkers. Ook het MIS-verstand, dat activiteiten 
ontwikkelt om het stigma op geestelijke gezondheidszorg 
tegen te gaan, krijgt er onderdak. Al die initiatieven zitten 
vandaag her en der verspreid. Het is een goede zaak dat we 
die nu samen kunnen brengen in één cliëntenhuis.”

“Eind juni 2020 is het Huis met de Vele Kamers klaar”, voor-
ziet Boud Aneca. “Het pand biedt heel wat mogelijkheden. 
De erfpacht bevat enkele strikte richtlijnen. Zo moesten 
we zelf instaan voor de totale renovatie en moet het pand 
dienen voor activiteiten om mensen met een psychische 
kwetsbaarheid kansen te geven. We hebben het gebouw 

helemaal gestript. Vandaag is het een ruwbouw, maar de 
werken schieten op.”

“De uitbating van het Huis met de Vele Kamers komt in 
handen van een samenwerkingsverband met heel diverse 
partners”, zegt Marc Vermeire. “Ook patiënten- en familie-
verenigingen en het OCMW maken hier deel van uit. De 
officiële opening vindt allicht in het najaar 2020 plaats, maar 
het pand wordt zo snel mogelijk in gebruik genomen. PZ 
Onzelievevrouw financiert de bouwwerken en met de part-
ners is een huurovereenkomst afgesloten. Om alle kosten 
te dekken, zoeken we nog bijkomende middelen via spon-
soring.”

werd, wordt binnenkort de renovatie van het bijbehorende 
therapiecentrum aangevat.
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Kiezen voor duurzaamheid

Duurzaamheid krijgt veel aandacht in de nieuwe ontwer-
pen. “De normen die de overheid via VIPA oplegt, zijn 
heel streng”, legt Marc Vermeire uit. “VIPA heeft een 
uitgebreide checklist hiervoor. Waar mogelijk kiezen we 
voor hernieuwbare energie. We voeren een haalbaar-
heidsstudie uit voor een warmtekrachtcentrale. We in-
vesteren ook in zonnepanelen. We willen alle mogelijk-
heden aftasten, rekening houdend met de wetgeving en 
de context. De lat ligt hoog.”

maat en de technische dienst willen we immers op die plek 
laten aansluiten. Zo werken we aan één logistieke dienst, 
die vlot bereikbaar is voor leveranciers en centraal ligt voor 
de interne distributie”, vertelt Marc Vermeire.
De bouw van De Variant zit samen met het nieuwe hoofd-

gebouw in één VIPA-dossier en zal gelijktijdig uitgevoerd 
worden. Er komen wel twee aparte aanbestedingen. Die 
kunnen pas uitgeschreven worden als het VIPA groen licht 
geeft. Op dat moment kan ook de omgevingsvergunning 
aangevraagd worden.

“We starten de renovatiewerken in het voorjaar 2020”, zegt 
Boud Aneca. “Tegen eind 2020 moet dit rond zijn. Het pro-
ject omvat ook vier ‘bedden op recept’. Dat zijn plaatsen 
die beschikbaar blijven voor mensen met een crisisopname 
vanuit het mobiel team.”

BIJKOMENDE PLAATSEN 
VOOR CAMPUSWONEN

Patiënten die langere tijd zijn opge-
nomen, hebben het soms moeilijk 
om zich weer zelfstandig in de sa-
menleving te integreren. Een oplos-
sing hiervoor, is het campuswonen. 

Patiënten die ontslagen zijn, kunnen er een tijdje wonen, 
vlakbij het ziekenhuis. Lukt het even niet, dan kunnen ze 
terugvallen op de afdeling. In de voormalige conciërge-
woning van het ziekenhuis, dichtbij de technische dienst, 
worden hiervoor drie bijkomende kamers met eigen sanitair 
gebouwd.

“De drie nieuwe plaatsen komen boven op de zeven al 
beschikbare studio’s”, zegt Marc Vermeire. “Er is dan ook 
een grote nood hieraan. Het is onze opdracht als ziekenhuis 
om mensen terug aan de samenleving te laten deelnemen. 
Het is niet de bedoeling dat mensen hier langer dan no-

dig verblijven. Maar soms is er wel een tussenstap nodig. 
Hier zijn patiënten immers voortdurend omringd door zorg 
en aandacht en thuis staan ze er plots helemaal alleen voor 
en moeten ze alles zelf oplossen. Campuswonen maakt die 
overgang meer geleidelijk, met meer kans op duurzaam 
succes ook. In principe kunnen mensen hier maximum één 
jaar verblijven.”
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De werkgroep Dwang en Drang is al sinds 2011 actief in PZ 
Onzelievevrouw en ontstond in de schoot van de werkgroep 
Agressie. “Beide thema’s liggen soms dicht bij elkaar”, ver-
klaart Geert Gardin, “maar na verloop van tijd leek het ons 
opportuun om een aparte werking te starten rond vrijheids-
beperkende en vrijheidsberovende maatregelen. Vandaag 
zijn we klaar voor een volgende stap, met de actieve be-
trokkenheid van twee ervaringswerkers. Het illustreert de 
evolutie die bezig is en waar ook de Vlaamse overheid meer 
aandacht voor heeft. Zorginspectie en het Agentschap Zorg 
en Gezondheid hebben recent een duidelijker definitie ge-
formuleerd, samen met een aantal kenmerken waaraan elke 
voorziening moet voldoen. We zijn blij met dat kader, om-
dat het ons streven naar minder dwang en drang bevestigt 
en ons tegelijk criteria aanreikt. Het sluit bovendien perfect 
aan bij de geactualiseerde missie en visie van het zieken-
huis, waarin één van de zes pijlers duidelijk stelt dat vrij-
heidsbeperkende of -berovende maatregelen de uitzonde-
ring moeten zijn.”

“Op basis van het nieuwe kader verfijnen we ons beleid. 
Voor alle duidelijkheid: het gaat niet alleen om fixatie en 

afzondering. Er zijn heel wat alternatieve methoden, zoals 
voorzettafeltjes die het oudere mensen moeilijker maken 
om te bewegen, verpleegdekens, dwaaldetectie, medica-
tie… We evalueren alle methoden en werken aan een trans-
parant beleid.”

“Soms is het dansen op een slappe koord”, vertelt Johan 
Logie. Hij is coördinator van het psychiatrisch intensief be-
handelaanbod, waar de meeste patiënten gedwongen op-
genomen zijn. Hij maakt van in het begin deel uit van de 
werkgroep Dwang en Drang. “De jongste tien jaar merk ik 
een enorme cultuurverandering bij alle medewerkers”, ver-
telt Johan. “Afzondering of fixatie kan alleen nog in uitzon-
derlijke gevallen als de patiënt een direct gevaar betekent 
voor zichzelf, een zorgverlener of een derde. Richtlijnen zijn 
één ding, maar sensibilisering is op zijn minst zo belang-
rijk. Daar zit de grote evolutie. Ik heb op een congres in 
Engeland gezien hoe elke patiënt na een periode van af-
zondering bevraagd werd door de betrokken zorgverlener 
over wat die afzondering met hem of haar deed. Wij passen 
die methodiek nu ook toe. Het is als een spiegel die de 
zorgverlener wordt voorgehouden; door te luisteren naar 

Vrijheidsbeperkende en vrijheidsberovende maatregelen worden in PZ Onzelievevrouw tot een minimum 
beperkt. De jongste jaren is de gevoeligheid hiervoor enorm toegenomen. Met een helder beleid, goede 

coaching en training, een systematische opvolging en de nodige infrastructuuraanpassingen, boekt de 
werkgroep Dwang en Drang resultaat. Stafmedewerker Geert Gardin en afdelingscoördinator Johan Logie 

doen het verhaal.

88
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nood aan hadden. Met een patiënt in afzondering hebben 
we minimum om het half uur contact. We blijven altijd in 
de buurt. Achteraf evalueren we een afzondering met de 
patiënt en proberen we af te stemmen hoe we die in de 
toekomst kunnen vermijden. De patiënt wordt mee geres-
ponsabiliseerd, maar we nemen ook zelf onze verantwoor-
delijkheid op. Samen werken we aan een signaleringsplan.”
“Alle hulpverleners moeten doordrongen zijn van deze vi-
sie”, weet Geert Gardin. “Er zijn duidelijke afspraken, maar 
binnen dat kader blijft er altijd enige ruimte om te schippe-
ren en afspraken te maken. Die ruimte heb je nodig om in 
dialoog te gaan. Zorgverleners moeten goed kunnen on-
derhandelen.”

“We monitoren elk incident. Alles wordt geïnventariseerd. 
Als verantwoordelijke voor het thema agressie, word ik van 
elke afzondering op de hoogte gebracht. Dan neem ik con-
tact met de afdeling en de hulpverlener om de motivatie te 
horen. Door erover in gesprek te gaan en er een thema van 
te maken, sensibiliseren we. Natuurlijk hebben we tegelijk 
oog voor de veiligheid van de medewerkers. Als iemand 
zich bedreigd voelt, dan respecteren we dat gevoel. Maar 
als een hulpverlener te vaak naar afzondering zou grijpen, 
wat zelden of nooit gebeurt, dan gaan we uiteraard het ge-
sprek aan”, zegt Geert Gardin.

“De toegenomen aandacht voor vrijheidsbeperkende en 
–berovende maatregelen is positief. Het sluit aan bij de 
grotere betrokkenheid van patiënten en familie. We heb-
ben trouwens plannen voor een High Intensive Care (HIC) 
met rooming-in: een familielid kan dan blijven slapen bij de 
patiënt. Dat bestaat nog niet in Vlaanderen, wel al in Neder-
land. In een HIC is er een één-op-één begeleiding in een 
open setting: overleg en betrokkenheid primeren. We ho-
pen in 2020 met vier bedden HIC te kunnen starten.”

de directe ervaringen, is de kijk op afzondering erg veran-
derd. Maar het blijft complex. Om te beginnen worden de 
meeste patiënten op deze afdeling door de politie onder 
dwang hiernaartoe gebracht, vaak in acute situaties met 
ook middelenmisbruik. Niemand komt hier rustig binnen-
wandelen, de patiënten zijn al geagiteerd, soms zelfs ge-
boeid. Het aantal gedwongen opnames stijgt elk jaar. We 
werken op een gesloten unit. Ook dat ligt gevoelig: er is 
sowieso dwang, mensen kunnen niet zomaar weg en dat 
beleven ze effectief als vrijheidsberoving. Toch proberen we 
zelfs in deze context om patiënten zoveel mogelijk bewe-
gingsvrijheid te geven.”

Een coherent beleid

“Alle acties die we ondernemen, kaderen in een beleid dat 
erop gericht is vrijheidsbeperking en vrijheidsberoving zo-
veel mogelijk te vermijden”, vervolgt Geert Gardin. “We 
trainen en coachen medewerkers in hoe ze omgaan met 
agressie, in risicotaxatie, in het voorkomen van escalatie tij-
dens crisisinterventies...”

“De tolerantie op onze afdeling ligt sowieso hoog”, zegt 
Johan Logie. “Belangrijk zijn ook de afspraken met de art-
sen. Als er vrijheidsbeperking is, gebeurt dat altijd in over-
leg met de arts, die de eindverantwoordelijkheid draagt. 
Bovendien gaan we, in de mate van het mogelijke, altijd 
eerst in gesprek met de patiënt, die trouwens in afzonde-
ring altijd het recht heeft om zijn arts te zien. We hebben al 
een hele weg afgelegd. Eerst hebben we de meest extreme 
vormen van afzondering aangepakt, nu werken we stelsel-
matig verder aan de verfijning van het beleid.”

“Op alle domeinen”, vult Geert Gardin aan. “We werken 
aan cultuur, opleiding én infrastructuur. Comfortrooms waar 
patiënten die daar nood aan hebben zich vrijwillig even 
kunnen afzonderen om te kalmeren of stoom af te blazen, 
zijn een deel van de oplossing, maar die bouw je niet van 
vandaag op morgen.”

“De actieve betrokkenheid van de patiënten is cruciaal”, 
vindt Johan Logie. “Dat blijkt ook uit de ervaringen die ze 
delen. sommigen vinden een afzondering verschrikkelijk, al 
geven velen achteraf toe dat het nodig was. Anderen vin-
den in de afzondering een gevoel van veiligheid, waar ze 

VRIJHEIDSBEPERKING ALLEEN 
NOG BIJ ACUUT GEVAAR

WERKGROEP DWANG EN DRANG VERFIJNT STELSELMATIG  HET BELEID

“Er zijn duidelijke afspraken, maar binnen 
dat kader blijft er altijd enige ruimte om te 

schipperen en afspraken te maken. Die ruimte 
heb je nodig om in dialoog te gaan. Zorgverleners 

moeten goed kunnen onderhandelen.”

Geert Gardin
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“MET KLEINE STAPPEN NAAR EEN DROOM”

In elk nummer van Afrit 8 hebben we een gesprek bij een kop koffie. Deze keer ontmoeten 
we Mie B. en coördinator Veerle Dhoore.

““Als kind al was ik heel actief en geëngageerd”, vertelt 
Mie. “Eerst in de Chiro, later als monitrice op vakanties met 
de CM. In 1977 studeerde ik af als psychiatrisch verpleeg-
kundige. Ik werkte zelfs twee jaar hier in PZ Onzelievevrouw 
voor ik naar Maldegem trok en me dertig jaar lang inzette 
in een woonzorgcentrum op een afdeling voor mensen met 
dementie. Alles ging goed tot ik plots in één maand tijd drie 
mensen kwijtgeraakte die me erg dierbaar waren: mijn bei-
de ouders en mijn vriend. Ik kon de emoties niet aan, greep 
naar de drank en ik werd een ander mens. Vroeger was ik 
avontuurlijk, ik maakte graag verre reizen. Na het overlijden 

van mijn ouders en mijn vriend heb ik nog één rugzakreis 
naar Peru gemaakt, ik dronk toen al, daarna ging het snel 
bergaf. Ik werd opgenomen in het ziekenhuis, eerst residen-
tieel, later in dagbehandeling en sinds september volg ik 
een postkuur. Dat houdt in dat ik om de twee weken naar 
PZ Onzelievevrouw kom voor nazorg in de vorm van groeps-
sessies, die ons gemotiveerd houden en ons wapenen te-
gen momenten dat het moeilijker gaat. Vandaag wil ik liever 
niet te veel meer aan het verleden denken. Het gaat beter 
met me en ik focus me op de toekomst. Ik vind stilaan de 
energie terug die me vroeger zo kenmerkte. Ik word meer 
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OP DE KOFFIE

“Met elke patiënt is het proces anders”, zegt Veerle. “De 
wisselwerking tussen zorgvrager en hulpverlener moet goed 
zitten, waarbij de hulpverlener vooral op een open manier 
probeert af te stemmen op het verhaal en het tempo van 
de zorgvrager. Mie en ik zaten snel op dezelfde golfleng-
te. Mie kon de dingen goed benoemen. Ook als patiënten 
minder zelfinzicht hebben, helpt het als je niet alleen over 
de problemen praat, want dat werkt verengend. We praten 
met mensen, niet met louter patiënten. Zo vind je gemak-
kelijker toegang, ook tot hun diepere motivatie. En eenmaal 
die er is, kunnen we een stap verder gaan en maken we 
een persoonlijk plan. Dat zijn twee of drie kleine stappen 
om dichter bij de droom te komen. Realistische en haalbare 
stappen. Soms brainstormen we met het hele team, denken 
we out-of-the-box om toch maar de juiste stappen te vin-
den. Want die kleine stappen geven energie. In de eerste 
plaats aan de patiënt, maar evenzeer aan het hele team.”

OPNIEUW REIZEN

Mijn grote droom was om opnieuw te kunnen reizen. Tien 
jaar lang had ik niet gereisd. Het leek zo veraf, maar dankzij 
die kleine stapjes kwam het geleidelijk binnen bereik”, zegt 
Mie. “Via de afdeling vond ik de weg naar vrijwilligerswerk 
in een woonzorgcentrum en bij het Rode Kruis. Ze zetten 
mij aan om te sparen en zorgden ervoor dat ik terug op 
krachten kwam.”

“Ik herinner me nog goed de dag dat ik een reisbrochure 
ging zoeken. Ik voelde nog veel terughoudendheid. Maar ik 
deed het. Ik nam helemaal alleen de trein naar Schiphol om 
daar met een reisgezelschap het vliegtuig te nemen naar 
Jordanië. Het was een prachtige reis. Ondertussen ben ik 
twee jaar nuchter. Het contact met mijn broer en mijn zus 
stond jarenlang op een laag pitje, maar onze relaties zijn 
aan het herstellen. Ook dat betekent veel voor mij.”

“Patiëntgericht en herstelgericht houdt in dat je soms moet 
durven experimenteren, terwijl je tegelijk veiligheid biedt”, 
zegt Veerle. “Het is de zorgvrager die het tempo en de 
doelstellingen bepaalt. Natuurlijk houden we rekening met 
de kwetsbaarheid van elk individu, maar dat is niet het eni-
ge element, er zijn daarnaast veel positieve krachten. Het is 
een proces dat tijd en energie vergt, maar met resultaat.”
Mie heeft weer een fonkel in haar ogen. Ze is net naar het 
reisbureau geweest. Marokko wordt het. “Daarnaast enga-
geer ik me als begeleidster op reizen van het Rode Kruis en 
van vzw Kompaan met mensen met een beperking. Ik ben 
al mee geweest naar Spanje, in januari trekken we met per-
sonen met een beperking naar Disneyland Parijs en daarna 
staat Malaga op de agenda. Ik was alles kwijt, maar vandaag 
hervind ik mijn lust voor avontuur, mijn energie en mijn zelf-
vertrouwen. Wat gebeurd is laat ik achter mij, ik kijk met 
vertrouwen naar de toekomst.”

en meer terug de Mie van vroeger. Ik vind mijn ik terug. Dat 
is in hoge mate te danken aan de herstelgerichte aanpak.”

Hervonden krachten

“We zetten al enige tijd in op die herstelgerichte metho-
diek”, zegt Veerle Dhoore. “Enkele jaren geleden organi-
seerden we voor het behandelaanbod ouderenpsychiatrie 
een ROPI-meting. ROPI staat voor recovery oriented prac-
tices index. Het geeft aan in welke mate een team herstel-
gericht werkt. Hoewel we toen nog aan het begin stonden, 
bleken wij al goed op weg op het vlak van patiëntgericht-
heid, participatie en zorg in dialoog. Alleen gebeurde dat 
nog niet systematisch genoeg. Zo zijn we terechtgekomen 
bij de methodiek van het systematisch relationeel handelen 
of SRH, met twee belangrijke pijlers.”

“Een eerste pijler is presentie. Er zijn voor de patiënten. Met 
je volle aandacht luisteren en meedenken op basis van ge-
lijkwaardigheid. Als begeleiders staan we naast de patiënt. 
De mensen voelen dat. Het geeft hen een veilig gevoel en 
terzelfdertijd een stuk verantwoordelijkheid: we doen het 
samen. De tweede pijler is het krachtgericht denken. Onze 
aandacht gaat niet in eerste instantie naar het probleem, 
maar naar de totale mens. Bij iemand met een verslavings-
problematiek is er méér dan die verslaving. We werken met 
een krachtenprofiel op acht levensdomeinen: wonen, werk, 
vrije tijd, leren, welzijn en gezondheid, zorg voor mezelf en 
anderen, relaties, en veiligheid. Door aandacht voor positie-
ve ervaringen en grote en kleine successen uit het verleden, 
boren we de krachten aan in elke mens. Van daaruit gaan 
we nieuwe wensen en dromen formuleren. Zo brengen we 
hoop terug.”

“En dat werkt”, bevestigt Mie. “Op mijn dieptepunt was ik 
helemaal weg, ik voelde niks meer, kende mezelf niet meer. 
Het leek wel of alle kracht uit mij was weggevloeid. Maar 
door te praten heb ik die krachten hervonden. De gesprek-
ken gingen diep, maar dat mocht, ik leef ook intens. Ze 
voedden mijn verlangen naar de oude Mie. Langzaamaan 
kreeg ik weer contact met wie ik vroeger was. En tijdens dat 
proces lag de klemtoon niet op het stoppen met drinken, 
wel op motivatie en hoop. Daaruit putte ik kracht. De ver-
langens die heel diep in mezelf zaten, kwamen terug aan 
de oppervlakte. Tijdens de sessies vroeg Veerle me wat ik 
graag nog eens wou doen, waar ik van droomde. Toen ik 
dronk, had ik geen dromen meer. Ik was half verdoofd. Maar 
het verlangen werd weer wakker in mij door aan mijn vroe-
gere reizen te denken. Eerst dacht ik dat dat me nooit meer 
zou lukken. Ik was fysiek en psychisch uitgeput. Mijn zelfver-
trouwen was nul. Toch kwam stap voor stap de zin en het 
geloof in mezelf terug. En daarmee groeide de hoop en de 
motivatie om terug op te bouwen wat ik hopeloos verloren 
waande. Wat ik het meeste miste in die tijd? Mezelf. Mie. Ik 
voelde me erg eenzaam.”
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PZ Onzelievevrouw heeft zich geëngageerd voor een accreditatietraject: een grondige en  
ziekenhuisbrede kwaliteitsaudit door een onafhankelijke, internationaal erkende organisatie.  

Het grote voordeel van een accreditatietraject is dat het alle aspecten van het kwaliteitsbeleid  
op scherp zet. Er gaat dan ook een grondige voorbereiding aan vooraf, onder meer met ‘interne  

proefaudits’. Wij mochten even meelopen in het spoor van interne auditoren  
Ludo Goderis en Kriesta Lanckriet.

“GESLAAGD OF NIET GESLAAGD, 
ER IS GEEN MIDDENWEG”

“Het is confronterend als je op hiaten botst of afspraken die niet helemaal dui-
delijk zijn.” 

Julie, verpleegkundige

“Dit was voor mij de eerste keer. Het formele verloop van de audit is een 
beetje intimiderend. Alles loopt volgens een vaste agenda. Het is een goe-
de oefening, want bij de echte audit kunnen de NIAZ-auditoren iedereen 
aanspreken. Je bent dus maar beter voorbereid.”

Valerie, psychologe
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VOORBEREIDING OP NIAZ ACCREDITATIE IN VERSNELLING

De eigenlijke accreditatieaudit door experten van NIAZ – 
het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg – vindt 
in het najaar 2020 plaats. Begin maart is er ter voorbereiding 
al een heuse proefaudit door NIAZ. Om wat vertrouwd te 
geraken met de gang van zaken, vinden nu al interne audits 
plaats. Die interne audits gebeuren door collega’s van an-
dere afdelingen, die hiervoor een korte opleiding hebben 
gekregen.

“Wij benaderen zo goed mogelijk de echte audit”, zegt 
Ludo Goderis. Hij is coördinator van het cluster persoon-
lijkheidsstoornissen en depressie en van de kortdurende in-
tensieve psychiatrische behandelafdeling en ook stafmede-
werker patiëntenzorg. “Dat betekent dat we streng moeten 
zijn. Het heeft geen zin om er als collega’s een gemoedelijk 
onderonsje van te maken. We zijn opgeleid om de collega’s 
te bevragen zoals dat tijdens de echte audit zal gebeuren: 
kort, afgemeten en to the point. Het is een rol die we spe-
len, maar het werkt.”

Systematische doorlichting

Dat het inderdaad werkt, merken we tijdens de audit. De 
auditoren hebben die middag afspraak op de afdeling 
dagbehandeling voor mensen met een verslaving. Het cen-
trale thema van deze audit is veiligheid en de scholing en 
training hierover. Wat gebeurt er bijvoorbeeld op het vlak 
van suïciderisico of als een patiënt hiv heeft of agressie ver-
toont? Kennen de medewerkers de visie en de afspraken 
hierover? Kunnen ze de procedures vinden en kennen ze de 
verantwoordelijken bij wie ze terechtkunnen voor vragen of 
advies? Hebben ze de nodige opleiding en coaching gekre-
gen? Wordt naar alle betrokkenen op een correcte manier 
gecommuniceerd? Ook naar de huisarts, de familie…?

Verschillende collega’s worden hierover vriendelijk maar 
pertinent aan de tand gevoeld: een maatschappelijk werker, 
een verpleegkundige en een psycholoog. De gesprekken 
vinden plaats in een bureau, waar de ‘ondervraagden’ om 
beurten langskomen. Voor elk gesprek wijst Ludo erop dat 
de beoordeling niet individueel gebeurt, maar op teamni-
veau. Het is niet duidelijk of dat de gesprekspartners echt 
op hun gemak stelt, maar ook tijdens de echte NIAZ-audit 
worden teams als één geheel beoordeeld. Dat zorgt overi-
gens in veel teams voor een positieve dynamiek van er ‘sa-
men voor gaan’.

“Dat is toch wel spannend, zo’n interne audit Je voelt dat er iets van afhangt. Ja, ik had wat 
plankenkoorts. Maar we hebben ons goed voorbereid met het team, zodat iedereen mee is. 
Het is goed om eens het hele kwaliteitsbeleid op punt te stellen.” 

Maarten, maatschappelijk werker.

“Een beoordeling is misschien zelfs niet de juiste term”, 
zegt Ludo wat later na de gesprekken. “Wij willen vooral 
een stand van zaken geven, met het oog op een verbete-
ring van de kwaliteit van zorg. Procedures hebben is één 
ding, ze toepassen is iets anders. We doen een systemati-
sche doorlichting, niet alleen van wat er aanwezig is, maar 
ook van de opvolging en de toepassing ervan.”

Genuanceerd beeld

Kriesta Lanckriet is maatschappelijk werker op de afdeling 
dagbehandeling voor ouderen. Ze stelt de vragen vriende-
lijk maar afgemeten. Ook de antwoorden wil ze kort en bon-
dig, want de tijd is beperkt. “Toch krijgen we op die manier 
een vrij genuanceerd beeld”, zegt Kriesta. “We checken 
bijvoorbeeld of cruciale communicatie vlot naar alle disci-
plines en betrokkenen doorstroomt. Ook de inbreng van de 
patiënten en de familie is een belangrijk aandachtspunt in 
de nieuwste normen van NIAZ. Dat is een cultuurwijziging 
die al enkele jaren aan de gang is, maar nu ook systematisch 
bevraagd wordt voor de accreditatie.”

“Ook wij leren bij tijdens een interne audit. Elke afdeling is 
anders en legt andere klemtonen. Sommige items zijn over-
al goed doorgedrongen, zoals de suïcide-risicotaxatie en 
het suïcidepreventiebeleid. Andere thema’s zijn nog volop 
in ontwikkeling en zie je meer verschillen tussen de afdelin-
gen. Zo is de manier van omgaan met het valrisico bijvoor-
beeld, mee afhankelijk van de populatie op de afdeling. Elk 
team heeft zijn good practices en als auditor steek ik heel 
wat op.”

Kriesta zat overigens zelf ook al in de andere stoel. Welke 
rol bevalt haar het best: die van auditor of die van geaudi-
teerde? “Laat mij toch maar de audit doen”, lacht ze. “Je 
bent toch altijd wat gespannen als je bevraagd wordt. Dat is 
bijna onvermijdelijk. Ook tijdens de NIAZ-audit zal de span-
ning voelbaar zijn. Maar hoe beter voorbereid, hoe minder 
reden tot stress.”

“Voor ons volgt straks nog het moeilijkste”, zegt Ludo bij 
het afscheid. “De feedback geven. Geslaagd of niet ge-
slaagd, er is geen middenweg. Maart 2020 komt snel dich-
terbij. We zijn er nog niet. Maar we werken naarstig voort.”



Patricia Vanhaeren: “We evolueren stap voor stap naar een 
wendbare organisatie. Vanuit de leidende principes zorg-
continuïteit en wetenschappelijkheid willen we in de toe-
komst niet langer denken in termen van afdelingen, maar 
in zorgprogramma’s. Hiervoor identificeren we groepen 
patiënten met een gezamenlijk profiel, voor wie we een be-
handelaanbod op maat uitstippelen. Vandaag verblijven in 
de afdeling voor patiënten met een verslaving mensen met 

Onder de vlag ‘OLV.AndersBekeken’ werkt PZ Onzelievevrouw aan een ambitieus en integraal ontwikkelingstra-
ject. ‘Hoe kunnen we in de toekomst de beste zorg verlenen?’ luidt de centrale vraag. Eén van de projecten in dat 

kader is de ontwikkeling van zorgprogramma’s. Het voorbereidende denkwerk is volop bezig. Begin december 
organiseerde de Nederlandse consultant Janet Poels enkele workshops in het ziekenhuis. We gingen even met 

haar en algemeen therapiecoördinator Patricia Vanhaeren praten.

uiteenlopende profielen en comorbiditeiten. Bijvoorbeeld 
iemand met een verslaving én een persoonlijkheidsstoor-
nis. Het gaat niet op om die persoon eerst op de afdeling 
voor verslaving op te nemen en daarna pas, op een andere 
afdeling, de persoonlijkheidsstoornis te behandelen. Beide 
problematieken moeten we gezamenlijk aanpakken en dat 
lukt beter met specifieke zorgprogramma’s. Vandaag zijn we 
volop bezig met de contouren van die zorgprogramma’s te 
schetsen. We gaan op zoek naar profielen die voldoende 
vaak voorkomen om er een zorgprogramma voor te ontwik-
kelen. Een verschil met vandaag is dat de muurtjes tussen 
ambulante zorg, dagbehandeling en residentiële opnames 
zullen verdwijnen. Elk zorgprogramma zal door één gespe-
cialiseerd team aangeboden worden. Dat is een grote stap 
in de richting van meer zorgcontinuïteit voor de patiënt.”

“De context bij ons is niet helemaal zoals die in Nederland. 
De zorgverzekeringen hebben daar een grotere vinger in 

Elk zorgprogramma zal door 
één gespecialiseerd team aan-
geboden worden. Dat is een 
grote stap in de richting van 
meer zorgcontinuïteit voor de 
patiënt.” Patricia Vanhaeren
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de pap, waardoor Nederland een strikter systeem kent. Ie-
mand met een depressie weet in Nederland precies waar 
hij recht op heeft. Wij kunnen ons aanbod gelukkig nog wat 
meer afstemmen, we hebben meer vrijheid. Met die vrijheid 
gaat echter verantwoordelijkheid gepaard. Daarom willen 
we inzetten op een transparant aanbod met vaste modu-
les. Afhankelijk van de diagnose en de doelstellingen krijgt 
een patiënt de gepaste behandelmodules, evidence based 
en op maat. We kiezen voor een stevige wetenschappelijke 
onderbouw van de zorgprogramma’s.”

Nieuwe perspectieven

Janet Poels heeft als consultant al jaren ervaring in het ont-
wikkelen van zorgprogramma’s in de geestelijke gezond-
heidszorg. In november kwam ze naar PZ Onzelievevrouw 
om met de teams van Kliniek 1 (behandeling van verslaving) 
en Kliniek 4 (depressie en persoonlijkheidsstoornissen) aan 
een ‘beslissingsboom’ te werken, die helpt bij het identifi-
ceren van goed omlijnde patiëntengroepen.

“Dit gaat over de corebusiness van de geestelijke gezond-
heidszorg”, vertelt Janet Poels. “Wat we proberen te doen, 
is zo goed mogelijk de doelgroepen omschrijven om daarna 
op maat hiervan de behandeling en het hele proces vorm te 
geven. Bij mijn kennismaking met PZ Onzelievevrouw was 
er meteen een klik. We spreken dezelfde taal en ik kan vlot 
aansluiten bij de ontwikkelingen die hier bezig zijn. Ik heb 
het gevoel dat ik deze organisatie al lang ken en goed aan-
voel. De richting die het ziekenhuis uitgaat, opent nieuwe 
perspectieven, onder meer omdat ze naar buiten gericht is. 
Het gebouw ziet er klassiek uit en respect voor het verleden 
is belangrijk, maar de aansluiting bij hedendaagse ontwik-
kelingen, noden en inzichten is voelbaar tot in de vezels. 
Dat geeft me veel energie om met de mensen hier aan de 
slag te gaan.”

“Mijn inbreng bestaat uit het aanreiken van handvatten om 
de teams en de afdelingen in beweging te krijgen met een 
blik op de langere termijn. Samen moeten alle actoren in 
dezelfde richting groeien. Dat vergt tijd en de moed om kri-
tisch naar jezelf en de organisatie te kijken. Zorgpaden ont-
werpen betekent dat je in vraag stelt wat je altijd al gedaan 
hebt. Je leert kijken vanuit een specifieke patiëntengroep. 
In tweede instantie enten we daarop de professionele orga-
nisatie. Professionals laten nadenken vanuit het perspectief 
van patiënten is minder evident dan het lijkt. Welk aanbod 
bied je bijvoorbeeld voor iemand met een psychotische 
stoornis en een verslavingsproblematiek? Tegelijk is er in dit 
ziekenhuis heel veel impliciete kennis. Het komt er dikwijls 
op aan om die boven tafel te krijgen en ze expliciet te ma-
ken. Dingen doen omdat we ze altijd zo gedaan hebben, is 
geen goed idee.”

Naar de kern

“De energie en de veranderingsbereidheid bij artsen, af-
delingshoofden en psychologen stemt mij optimistisch. Te 
zijner tijd zullen alle medewerkers actief betrokken worden. 
Voor hen is het een positief verhaal. De ontwikkeling past 
in de herstelbeweging en in voorzieningen die de transitie 
gemaakt hebben, merken we dat medewerkers trotser zijn 
op hun werk en er meer voldoening uit halen. Mijn ervaring 
is trouwens dat zorgverleners hier graag aan meewerken, 
omdat het over de kern van hun werk gaat.”

“Eigenlijk is het een logische evolutie. Elk bedrijf organi-
seert zich naar zijn klanten. In de zorg heeft dat wat langer 
geduurd. Het is complex. Het kan niet de bedoeling zijn 
om hulpverleners een keurslijf op te leggen. Behandelaars 
zullen de ruimte houden om afspraken te maken. Maar er 
zal tegelijk een duidelijke lijn zijn en wie ervan afwijkt, moet 
dat kunnen motiveren.”

“De richting die de geestelijke gezondheidszorg uitgaat, is 
die van transparante zorg op maat van afgelijnde doelgroe-
pen. We zitten nu nog in de fase van het voorbereidende 
denkwerk. Binnenkort werken we een eerste zorgpad uit. Zo 
leggen we de link naar de praktijk. Ondertussen heb ik het 
gevoel dat het thema begint te leven in het ziekenhuis en 
dat het humeur goed zit”, besluit Janet Poels.

“DE ZORG ORGANISEREN VANUIT 
PERSPECTIEF VAN PATIËNT”

ONTWIKKELING VAN ZORGPROGRAMMA’S IN DE STEIGERS

“De richting die het ziekenhuis 
uitgaat, opent nieuwe  
perspectieven. Het gebouw  
ziet er klassiek uit, maar de  
aansluiting bij hedendaagse 
ontwikkelingen, noden en 
inzichten is voelbaar tot in de 
vezels.”  Janet Poels
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Jo Goemans heeft als psychomotorisch therapeut ruim 32 
jaar ervaring. Ze werkt met mensen met een verslavings-
probleem en is coördinator van de Vakgroep Psychomo-
toriek. “Lichaam en beweging vormen het vertrekpunt bij 
psychomotorische therapie”, vertelt ze. “Niet als doel op 
zich, maar als middel om andere doelstellingen te bereiken. 
Die doelstellingen formuleren we op basis van observaties. 
We maken hiervoor gebruik van observatieschalen, vragen-
lijsten, testen en we houden uiteraard rekening met de per-
soonlijke doelstellingen van elke patiënt.”

In PZ Onzelievevrouw werken zeven psychomotorisch therapeuten, verspreid over de verschillende 
klinieken en afdelingen. Elk heeft zijn specialiteit – dans- en bewegingstherapie, lichaamsgerichte therapie… 

– maar wat hen bindt, is de aandacht voor lichaam en beweging in de therapie.

“Elke afdeling heeft een psychomotorisch therapeut. Elke 
therapeut werkt dus met een doelgroep, die hij vanuit zijn 
specifieke expertise benadert. Als therapeut staan we dicht 
bij de mensen. Die band is belangrijk: uiteindelijk is het in de 
therapeutische relatie dat de verandering kan plaatsvinden. 
De observaties van de psychomotorisch therapeut bespre-
ken we met het multidisciplinaire team van de afdelingen: 
de arts, de afdelingscoördinator, de verpleegkundigen, de 
maatschappelijk werker, de psychologen en therapeuten. 
Zo bieden we een bijdrage tot een zo breed mogelijke kijk 
op de patiënt.”

“DE LICHAMELIJKE ERVARING LEIDT 
TOT EEN AUTHENTIEKER WETEN”
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ACHTER DE SCHERMEN: DE VAKGROEP PSYCHOMOTORIEK

Levensgeschiedenis

“Nemen we de ‘Rots & Water’-methodiek (een assertiviteit- 
en weerbaarheidstraining): veel mensen menen dat ze hun 
grenzen kunnen aangeven, maar in de therapie blijkt hoe 
moeilijk dat in de praktijk wel is. In de oefeningen ervaren 
mensen dit aan den lijve en komen ze tot nieuwe inzichten. 
‘Ja’ zeggen kan zoveel gemakkelijker zijn dan ‘neen’ zeg-
gen. Hoe komt dat en wat doe je daaraan? De beleving en 
de ervaring verwoorden, vergroot het bewustzijn. We tonen 
mensen hoe ze kunnen kiezen, al blijft kiezen voor verande-
ring altijd een uitdaging”, zegt Annelies.

“We boeken vooruitgang in kleine stappen”, vult Jo aan. 
“Je bouwt een vertrouwensrelatie met de mensen op. Bij 
een heropname staan we altijd even stil bij de vorige opna-
me: wat heb ik toen laten liggen dat ik nu wil aanpakken? 
Bv. iemand die problemen ervaart met de hantering van 
agressie en daar in vorige opname niet aan wou werken, wil 
dit bij heropname misschien wel. Dat zijn tekens van veran-
dering, van meer bewustwording.”

“Doorgaans werken we in groep, maar met aandacht voor 
het individuele groeiproces. In het medium lichaam en be-
weging zijn het uiteindelijk de lijfelijke ervaringen die het 
wezenlijke contact bevorderen, waardoor een leven terug 
meer richting kan krijgen”, besluit Jo.

Expertise delen

“Los van de teamwerking komen de psychomotorisch the-
rapeuten om de twee weken samen in de vakgroep. Daar 
delen we onze expertise en organiseren we intervisies. Als 
één van ons tegen iets aanbotst, bespreken we de case met 
de collega’s. Intervisie hoeft niet altijd over een patiënt te 
gaan, ze kan ook een doelgroep of een organisatorische 
vraag behandelen.”

“Door de jaren heen bouw je ervaring en expertise op. We 
krijgen kansen op bijscholing en we zijn voortdurend op 
zoek naar nieuwe inzichten, tendensen en behandelmetho-
dieken. Met meer werkervaring ontstaat ook meer verdie-
ping. Je evolueert zelf ook, je kijkt anders naar het leven en 
die persoonlijke rijkdom neem je mee in je werk.”

“Het beeld van de psychomotorisch therapeut in ons zie-
kenhuis kende een evolutie door de jaren heen. Vroeger 
dacht men dat we alleen met sport en spel bezig waren. 
Vandaag is dat anders. We werken specialistischer, meer 
lichaamsgericht en meer afgestemd op de specifieke pro-
blematieken van de doelgroepen.  Nauwelijks twintig jaar 
geleden leek het lichaam er niet echt toe te doen in de be-
handeling van psychische problemen. Het was toen voor de 
psychomotorisch therapeut not done om met de trauma-er-
varingen of gekwetste delen van de mensen in zijn thera-
pie te werken. De focus in therapie lag toen meer op het 
werken met de gezonde elementen en de sterkere kanten 
van de persoon. Vandaag beschouwen we een trauma als 
een ingrijpende ervaring, een gebeurtenis die ook lichame-
lijk sporen nalaat. De wetenschap heeft aangetoond dat het 
lichaam in therapie een herstellende kracht heeft als de be-
geleiding met de nodige expertise gebeurt. Vroeger werd 
een depressie vooral medicamenteus behandeld, vandaag 
kiezen we voor een holistische, multidisciplinaire benade-
ring, met ook aandacht voor de lichamelijke component. 
Zelfs de toegenomen stress in onze maatschappij vertaalt 
zich zowel in psychische als lichamelijke klachten. Je kunt 
die twee niet los van elkaar zien.”

Holistische aanpak

“Een holistisch mens- en wereldbeeld geeft de beste re-
sultaten”, beaamt Annelies Deprez. Zij is psychomotorisch 
therapeut in de psychosenzorg. “Onze maatschappij is erg 
cognitief ingesteld. We mogen het lichamelijke, het emoti-
onele en het ervaringsgerichte niet laten ondersneeuwen. 
Psychomotorische therapie is trouwens, in tegenstelling tot 
wat velen denken, niet louter non-verbaal. Het is een com-
binatie van verbale en non-verbale elementen. We bena-
deren de totale mens via ervaring en woord. Zodra je bete-
kenis geeft aan het handelen, ben je cognitief bezig, werk 

“Vandaag beschouwen we een trauma als een ingrijpende 
ervaring, een gebeurtenis die ook lichamelijk sporen na-

laat. De wetenschap heeft aangetoond dat het lichaam in 
therapie een herstellende kracht heeft als de begeleiding 

met de nodige expertise gebeurt.”

“Gedachten kunnen soms in de weg zitten en het leven 
blokkeren. Dan kan een focus op een lichamelijke 

ervaring een opening creëren.”

je met een verhaal. Met het medium lichaam en beweging 
vertrekken we van een ervaring en maken we die bespreek-
baar. Elke therapie geeft iets extra’s aan de mensen, al is het 
maar een klein stukje bewustwording.”

“De lichamelijke ervaring brengt ons verder dan het cog-
nitief weten”, zegt Jo. “Wij spreken van het ‘lijfelijk weten’. 
Het lichaam vertelt ons meer dan ons denken. Het lichaam 
draagt alle levenservaringen, positief en negatief, bewust 
en onbewust in zich mee. Oefenen in meer lichaamsbewust-
wording, brengt iemand dichter bij zijn authentieke zelf: wie 
hij in wezen is, zijn grenzen en mogelijkheden, zijn funda-
menteel gemis en wat hij nodig heeft. Spanning en stress 
zijn voelbaar in het lichaam. Om er beter of anders te leren 
mee omgaan, moeten we ons bewust zijn van die lichame-
lijke signalen.”
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“HET GAAT GOED VOORUIT”

“Het MCT Veurne-Oostende is gestart in april 2019 en sinds 
juli zijn we operationeel”, zegt Charlotte De Ly. “Het gebied 
dat we bestrijken is uitgestrekt: van Bredene tot De Panne 
langs de kust en tot en met Alveringem en Diksmuide in het 
binnenland. Dat betekent dat we grote rijafstanden moeten 
afleggen, soms wel 40 tot 45 minuten voor een rit. De rijaf-
standen zijn mogelijk nog groter dan in het MCT Brugge, 
ook al is hun werkgebied onlangs ook uitgebreid met Kor-
temark erbij.”

“Ik stond acht jaar geleden mee aan de wieg van het MCT 
Brugge en heb er de opstartfase meegemaakt: het kader 
uitbouwen, de werkverdeling, het netwerk betrekken… Er 
komt veel bij kijken op het vlak van organisatie, infrastruc-
tuur en mobiliteit. Wat ik leerde in Brugge, komt nu goed 
van pas. Dankzij die ervaring gaat het vrij vlot in Oosten-
de-Veurne. Tijdelijk kregen we onderdak bij Covias, maar 
sinds oktober jl. opereren we vanuit het AZ Damiaan in Oos-
tende. Ook alle vergaderingen vinden hier plaats.”

Creatieve oplossingen

“Dat we vanuit een ziekenhuis werken, heeft voordelen. Zo 
krijgen we logistieke ondersteuning en hebben we als van-
zelf contact met de PAAZ en met de medewerkers hier. In-
formeel creëer je op die manier een hechter netwerk. Maar 
het eigenlijke werk gebeurt voor ons natuurlijk op verplaat-
sing.”

“Het MCT Oostende-Veurne heeft een ietwat andere doel-
groep dan in Brugge. In de zomer verblijven hier veel toe-
risten en ook zij doen een beroep op ons. Bovendien is hier 
geen Mobiel Vroeg Interventieteam Psychosezorg (MVIP) 
actief, wat betekent dat die populatie ook bij het MCT te-
rechtkomt. Dat vergt een andere organisatie, waarbij we 
nog meer dan het MCT Brugge een beroep moeten doen 
op de context en het professionele netwerk rond de patiënt 
voor de opvolging van de zorg. Soms moeten we iets crea-
tiever zijn in het bedenken van oplossingen.”
“De huisartsen en de psychiaters uit de regio zijn blij met de 
komst van het MCT Oostende-Veurne. We vullen een leem-
te, dat merken we elke dag. We werken actief samen met 
alle actoren: de psychiaters, de PAAZ-diensten, maar even-
zeer met PC Sint-Amandus en PZ Onzelievevrouw. Sinds 
eind september kunnen ook huisartsen patiënten aanmel-
den. We zijn volop bezig onze dienstverlening nog beter 
bekend te maken.”

“Het MCT Oostende-Veurne is samengesteld uit medewer-
kers van verschillende ziekenhuizen. Dat is een troef in het 
netwerkverhaal: de connecties zijn er. Bovendien kunnen we 
voortbouwen op de expertise in die voorzieningen, zoals ik 
mijn ervaring uit het MCT Brugge heb meegebracht. We 
hoeven dus niet van nul te starten. Het gaat goed vooruit.”

Charlotte De Ly: “De huisartsen 
en de psychiaters uit de regio zijn 
blij met de komst van het MCT 
Oostende-Veurne. We vullen een 
leemte, dat merken we elke dag.”

Vorige zomer is het Mobiel Crisisteam (MCT) Oostende-Veurne uit de startblokken geschoten. Teamverant-
woordelijke is Charlotte De Ly, die eerder nauw betrokken was bij de oprichting van het MCT Brugge. Die 

ervaring helpt haar vandaag, vertelt Charlotte, al zijn er ook grote verschillen tussen beide MCT’s.
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UIT DIenst

18/12 Aaike Vande Wiele
  medewerker schoonmaak.
17/12 Jeannique Provost
  medewerker voedingsdienst
03/12 Emma Stuyck
  groepsbegeleider op afd. 42
30/11 Lindsey De Bruyne, 
  logistiek assistent op afd. 32
13/11 Greet De Smet, 
  groepsbegeleider afdeling 41
4/11 Dominiek Maertens
  medewerker schoonmaak
  Tessa Hillewaert
  medewerker schoonmaak
03/11 Guanito  Deruytter, 
  verpleegkundige op afd. 51

KORT

31/10 Sara George
  verpleegkundige op afd. 42
  Elke Pattyn
  kliniekpsycholoog op afd. 30
  Killian Massez
  medewerker voedingsdienst
23/10 Godelieve Dezutter
  verpleegkundige op afd. 52
30/09 Patrick Steenhuyse, 
  technische dienst

In DIenst

16/12 Alphonsine Niyomuhoza, 
  medewerker schoonmaak
  Heidi Van Brugghe, 
  medewerker schoonmaak
09/12 Alani Verhaeghe, 

  logistiek medewerker op afd. 31
02/12 Kim Cattoor, 
  verpleegkundige op afd. 42
04/11 Andy Herman, 
  Financieel-facilitair directeur
  Dominiek Maertens, 
  medewerker schoonmaak
  Amelie De Keulenaer, 
  creatief therapeut op afd. 42
  groepsbegeleider afdeling 10

PZ Onzelievevrouw organiseert workshops Start to sleep 
voor medewerkers
Welzijn op het werk is erg belangrijk om te kunnen instaan voor een kwalititsvolle dienstverlening. PZ Onzelie-
vevrouw organiseert voor medewerkers in januari een workshop waarin slaap kan verbeterd, verhoogd, verdiept 
en waar nodig terug genormaliseerd kan worden. Educatie over slaap dus, waarbij slaaptechnieken aangereikt 
worden, maar evenzeer aandacht geschonken wordt aan bioritme, de vicieuze cirkel van slecht slapen, slaapme-
dicatie, lichttherapie, enz...

PERSONALIA
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“De COLLEGA’s ZIEN ME GRAAG KOMEN”

gelopen is, een computer die niet opstart of een printer die 
het laat afweten. Daarnaast volg ik het gebruikersbeheer 
op. Als een nieuwe collega in dienst treedt, zorg ik voor de 
toegangsrechten, een e-mailadres enzovoort. Ook als ie-
mand de organisatie verlaat, moet dat opgevolgd worden. 
De GDPR-privacywet heeft alles nog strenger gemaakt, met 
extra beveiliging. Zo heeft elke medewerker nu een eigen, 
individuele log-in.”

“Mijn werk brengt me overal in het ziekenhuis en ik ontmoet 
veel collega’s. Dat is prettiger dan als programmeur alleen 
achter je pc te zitten. De collega’s zien me graag komen als 
ze in de penarie zitten. Natuurlijk kan ik niet alles in vijf mi-
nuten oplossen, maar ik doe mijn best. Het werk blijft boei-
end, omdat er voortdurend nieuwe toepassingen komen. Ik 
blijf me dan ook bijscholen.”

“Als ik na het werk het huishouden en de boodschappen 
doe en kook, dan rest er niet zoveel vrije tijd. Ik heb geen 
uitgesproken hobby’s meer. Ik heb wel twee kleinkinderen 
op wie ik geregeld mag passen.”

Vera Van Liefferinge (53), helpdesk systeembeheerder

“Als tiener was ik geïnteresseerd in wetenschap, maar ik 
wou graag iets praktisch doen. Daarom studeerde ik elek-
tronica, een combinatie van denken en doen. Ik heb vijf jaar 
in de elektronica gewerkt. Dat was een mannenbastion. Ik 
herinner me nog een sollicitatiegesprek: “Hoeveel kilo kan 
jij dragen? Ben je van plan om kinderen te hebben?” Als 
vrouw voelde ik me daar niet op mijn plaats. Het was een 
van de redenen waarom ik de overstap naar de informatica 
maakte. Ik heb daarvoor drie jaar avondschool gevolgd. Het 
is me niet in de schoot geworpen.”

“Ik leerde programmeren en kon aan de slag in de privé. 
Ik heb voor verschillende bedrijven gewerkt en bleef me 
bijscholen, onder meer in informatica-infrastructuur en sys-
teembeheer.”

“Sinds anderhalf jaar werk ik in PZ Onzelievevrouw. Een ver-
ademing na dertig jaar in de privé, die soms heel hard is 
voor mensen. De IT-dienst bestaat uit vier personen.  Samen 
werken wij ook voor andere instellingen van de vzw.

Mijn verantwoordelijkheid is de helpdesk: als een collega 
problemen ondervindt, kom ik die oplossen. De meeste 
storingen kan ik zelf verhelpen: een programma dat vast-


