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PATIENTEN EEN STEM EN
EEN GEZICHT GEVEN
2015 was voor het PZ Onzelievevrouw in veel opzichten een overgangsjaar. Een nieuw
strategisch plan werd voorbereid, er was een wissel van de wacht in de directie en op
aansturen van de overheid startte de tweede fase van de hervorming van de geestelijke
gezondheidszorg. Achter de schermen werd heel wat voorbereidend werk verricht, dat
in de nabije toekomst ongetwijfeld vruchten zal afwerpen.
Dat betekent geenszins dat er in 2015 geen mooie resultaten werden geboekt. Wel integendeel. Daarom openen wij dit nummer van Afrit 8 met een dossier dat enkele van de
vele waardevolle realisaties van 2015 belicht.
Verder laten wij in deze Afrit 8 opnieuw een patiënt uitgebreid aan het woord. Wij willen
patiënten niet alleen in het ziekenhuis een stem geven door meer participatie en samenwerking als partners in de zorg. Wij willen hen graag ook naar buiten uit een stem en een
gezicht verlenen. Zo willen we samen met patiënten en ervaringsdeskundigen het taboe
en de misverstanden rond geestelijke gezondheidszorg uit de weg helpen ruimen. Het is
de enige manier om de drempel naar de hulpverlening te verlagen en de toegankelijkheid tot de zorg te verhogen.
Graag stellen we ook het Bewegingscentrum van het PZ Onzelievevrouw even voor. Decennialang al is het Bewegingscentrum een speerpunt in de dienstverlening en de infrastructuur van het ziekenhuis. Bovendien is het een mooi voorbeeld van hoe een dienst
door de jaren heen evolueert en zich flexibel aanpast aan de noden en de verwachtingen
van de patiënten.
Ten slotte willen we niet voorbijgaan aan het 25-jarig bestaan van Beschut Wonen Brugge. Het PZ Onzelievevrouw lag indertijd mee aan de basis van Beschut Wonen Brugge
en we werken nog altijd nauw samen. Het is een treffende illustratie van hoe concrete
samenwerking op het terrein het verschil kan maken.
Marc Vermeire,
algemeen directeur
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Buren bij kunstenaars
in het ziekenhuis
Ook dit jaar neemt het PZ Onzelievevrouw weer deel aan
‘Buren bij kunstenaars’. Tijdens dit initiatief van de Provincie West-Vlaanderen stellen kunstenaars – amateurs
en professionelen – hun atelier open voor het brede publiek.
Op zaterdagnamiddag 15 en zondag 16 oktober is iedereen van harte welkom in het Creatief Werkcentrum
van PZ Onzelievevrouw. Maar liefst 18 medewerkers (of
hun partner of kinderen) stellen tijdens dit weekend hun
artistieke creaties voor aan het grote publiek.
De tentoongestelde werken zijn heel divers: van kantwerk en patchwork, tekeningen en schilderijen, foto’s en
kaarten, grafiek en glas-in-lood tot en met houtwerk en
keramiek.
De tentoonstelling is te bezoeken op
zaterdag 15 oktober van 14 tot 17uur
en op zondag van 10 tot 17 uur.

De testkaravaan komt eraan!
Van 29 september tot 11 oktober 2016 komt de testkaravaan langs in het PZ
Onzelievevrouw. Twee weken lang kunnen medewerkers gratis alternatief en
duurzaam vervoer testen.
De testkaravaan is een campagne van het provinciebestuur van West-Vlaanderen. Overal waar de karavaan neerstrijkt, kunnen personeelsleden duurzame vervoersmiddelen testen: klassieke fietsen, elektrische fietsen, vouwfietsen, elektrische bakfietsen en fietskarren. Maar ook probeerpassen voor
de trein, bus, Blue Bike en carpoolpromotie zitten in het aanbod.
Het PZ Onzelievevrouw besteedt veel aandacht aan duurzame mobiliteit en
aan gezondheid en beweging voor de medewerkers (en voor de patiënten).
De fietsvergoeding maakt al jaren deel uit van het verloningspakket en op regelmatige tijdstippen zet het ziekenhuis zijn medewerkers aan tot bewegen.
In 2015 werd er samen ‘gekroenkeld’ en in 2016 staat een uitgebreide interne
campagne rond bewegen en gezondheid op het programma.
De testkaravaan past helemaal in dat plaatje. Het ziekenhuis bevindt zich aan
de Brugse stadsrand en vlak bij het station. Voor de ruim 550 medewerkers is
de campus erg makkelijk bereikbaar met de fiets en/of het openbaar vervoer.
Het gratis uittesten van duurzame mobiliteit kan nog meer mensen aanzetten tot duurzaam en gezond woon-werkverkeer.
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Kunstenaars in PZ Onzelievevrouw
• Jenny Degraeve - kantklossen en
patchwork
• Caroline Barbary - tekenen en
schilderen
• Eveline Butselaere - keramiek
• Pol Devrieze - tekenen en schilderen
• Laurent Delacourt - fotografie
• Myriam Stofferis - fotografie
• Jana Gellinck - fotografie
• Patrick Laseure - tekenen en
schilderen
• Laura Laseure - tekenen en fotografie
• Paul Masyn - houtdraaien
• Annick Vliebergh - schilderkunst
• Dorine Fischer - keramiek
• Bie Quaghebeur - kartonnage
• Brigitte Vrielinck - schilderkunst
– grafiek - glas in lood
• Valerie Van den Bon - kaart en
crea
• Lieve Suffys - pottenbakken
• Anni Schauvliege - keramiek
draai- en opbouwwerk

JAARVERSLAG 2015

1150

163

36%

opgenomen
patiënten

gedwongen
opnames

eerste
opnames

2015

IN VOGELVLUCHT
2015 was voor PZ Onzelievevrouw een overgangsjaar,
een brugjaar. Achter de schermen ging veel naar de verdere
uitbouw van het Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen en naar de voorbereiding van een nieuw strategisch
plan in het kader van de verdere vermaatschappelijking van
de zorg. Ook de nieuwe huisstijl werd grondig
voorbereid in 2015. Op 1 november 2015 trad de nieuwe
algemeen directeur Marc Vermeire in dienst. Vandaag ligt
een nieuw strategisch plan op tafel, is de nieuwe huisstijl
een feit en krijgt de zorgvernieuwing volop vorm. In dit
dossier ‘2015 in vogelvlucht’ blikken we echter nog even
terug op dit overgangsjaar.

89,17%
bedbezetting

130
dagen gemiddelde
verblijfsduur

2015 in cijfers
Het PZ Onzelievevrouw is een algemeen psychiatrisch ziekenhuis, gespecialiseerd in de behandeling van verslaving,
psychose, persoonlijkheidsstoornissen en depressie voor patiënten vanaf 16 jaar. Er is een afzonderlijk behandelaanbod voor ouderen en voor rehabilitatie. Het ziekenhuis telt 412 bedden en plaatsen voor residentiële en dagbehandeling. In 2015 werden 1.150 patiënten opgenomen in PZ Onzelievevrouw. Dat is een stijging van ca. 9% tegenover de 1.054 patiënten in 2014. 36% van alle opnames zijn eerste opnames. In 2015 telde PZ Onzelievevrouw 163
gedwongen opnames. De bedbezetting bedroeg 89,17%. Dat cijfer is door de jaren heen stabiel. De gemiddelde
verblijfsduur bij ontslag was 130 dagen.
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2015 in vogelvlucht

Kwaliteit en patiëntveiligheid krijgen prioritaire aandacht in het PZ Onzelievevrouw. Ziekenhuisbreed
worden tal van kleine en grote initiatieven ontwikkeld voor een continue verbetering van de kwaliteit
van de zorg. We beperken ons hier tot enkele hoofdlijnen.

VIP² GGZ definitief uit de startblokken
Na een grondige voorbereiding is het ‘Vlaams
Indicatorenproject
voor
Patiënten en Professionals
Geestelijke Gezondheidszorg’ (VIP² GGZ) definitief
van start gegaan. Dat gebeurde met een studiedag
op 2 oktober 2015 met de
toepasselijke titel ‘Ready
for take-off’.
Voorlopig wordt gewerkt
met vier indicatoren, die
in samenwerking met het
werkveld zijn ontwikkeld.
Het PZ Onzelievevrouw
6

neemt op vrijwillige basis
deel aan alle vier de indicatoren: tijdig ambulant
contact na ontslag, het
inzetten van ervaringsdeskundigen, een uitgewerkt
suïcidepreventiebeleid en
een volledig geneesmiddelenvoorschrift.
Daarnaast engageert het PZ
Onzelievevrouw zich om
deel te nemen aan de validatie van de Vlaamse Patientenpeiling-GGZ.
“We hebben vanuit de
sector GGZ lang aange-

drongen op eigen, relevante indicatoren”, zeggen kwaliteitscoördinator
Christine Van Damme en
stafmedewerker
patiëntenzorg Marc Simoens.
“We zijn heel tevreden
dat hiermee nu een begin
is gemaakt. We nemen
dan ook enthousiast deel.
Het is ook goed dat alle
GGZ-actoren met dezelfde
indicatoren werken: de
psychiatrische ziekenhuizen, maar ook de psychiatrische afdelingen in alge-

mene ziekenhuizen (PAAZ),
de centra geestelijke gezondheidszorg (CGG), de
initiatieven beschut wonen
(IBW) en de psychiatrische
verzorgingstehuizen (PVT).
De indicatoren bevorderen de samenspraak over
kwaliteit binnen de sector.
Wat de toekomst betreft,
willen we graag meer outcome-gerichte indicatoren
en een betere borging van
het indicatorenproject, inclusief de nodige middelen hiervoor.”

KWaliteit & patiEntveiligheid

Veiligheidsmanagement
op alle fronten

Participatie van patiënten en
familie in de lift

Federaal werkt het PZ
Onzelievevrouw met het
meerjarenplan van het
‘contract Kwaliteit en patiëntveiligheid 2013-2017’.
Een belangrijk onderdeel
hiervan is het veiligheidsmanagement.

Het PZ Onzelievevrouw
hecht veel belang aan
een goede samenwerking
binnen de triade patiënt,
familie en hulpverlener.
Gelijkwaardige participatie
van de drie betrokken actoren is noodzakelijk voor
het verlenen van optimale
zorg. Om die visie vorm te
geven, werkt het ziekenhuis op diverse niveaus actief aan meer patiënten- en
familieparticipatie.

In 2015 vond een derde
patiëntveiligheidscultuurmeting plaats in het ziekenhuis. De responsgraad
bedroeg 82%. De cultuurmeting peilt onder meer
naar de globale perceptie
over patiëntveiligheid, de
frequentie van de incidentenrapportering, het continue verbeteren, het teamwerk, open communicatie,
een goed feedbackbeleid
en een niet-bestraffende
respons op incidentmeldingen.
Het werken rond deze thema’s zorgt voor een voortdurende sensibilisering en
responsabilisering van alle
medewerkers en artsen.

Verder is er gewerkt aan de
ontwikkeling van een ‘Enterprise Risk Management
Systeem’ (ERMS). Daartoe
werden alle processen geinventariseerd die een risico kunnen vormen voor de
veiligheid van patiënten,
familieleden, bezoekers en
medewerkers.
Een derde belangrijke
pijler in het veiligheidsmanagement is de melding en opvolging van
incidenten.
Semestrieel
wordt een incidentenrapport teruggekoppeld naar
alle leidinggevenden. Het
rapport met conclusies en
aanbevelingen is via intranet door alle medewerkers
consulteerbaar.
Er werd in 2015 ook gewerkt
aan
specifieke
thema’s zoals: hoogrisicomedicatie, vrijheidsbeperkende maatregelen en
transmurale zorg.

In acute crisissituaties is
patiëntenparticipatie niet
altijd gemakkelijk, maar
zodra de mogelijkheid er
is, streeft het PZ Onzelievevrouw naar een samenwerking in overleg. Dat
geldt voor alle doelgroepen van patiënten in het
ziekenhuis.
Patiëntenparticipatie
wordt ook concreet via initiatieven als MIS-verstand,
het project Levensverhaal
of het inzetten van ervaringsdeskundigen. In 2015

Medicatieproces grondig aangepakt
Het medicatieproces werd
in 2015 grondig doorgelicht. Een werkgroep
medicatie maakte om te
beginnen een sterktezwakteanalyse.
Een aantal pijnpunten kan
op een structurele en geinformatiseerde
manier
weggewerkt worden. Een
totaal nieuwe apotheekmodule is in ontwikkeling
en zal na de testfase en
grondige evaluatie geïmplementeerd worden in

2017. De module omvat
het totale medicatiesysteem, inclusief het formularium, controle op
interacties, opbouw- en
afbouwschema’s en de activatie van een klinisch pad
voor hoogrisicomedicatie.
Daarnaast werkt het PZ
Onzelievevrouw voortdurend aan het delen en promoten van good practices
via vorming en opleiding
en het werken met referentieverpleegkundigen

medicatie.
Belangrijke
aandachtspunten in 2015
waren: analyse medicatieincidenten, update van
richtlijnen en procedures,
preventie en opvolging
van het metaboolsyndroom, hoogrisicomedicatie, het informeren en betrekken van patiënten en
familie.

werd ook de herstelwerkgroep voorbereid, die in
2016 van start ging. In de
herstelwerkgroep ontmoeten patiënten elkaar peerto-peer rond concrete
thema’s.
De afdelingen rehabilitatie
en psychosenzorg hebben
in 2015 deelgenomen aan
een
participatiecultuurmeting van de Universiteit
Gent. Uit deze meting blijken vrij grote verschillen te
bestaan tussen de afdelingen: er zijn vooral meer
mogelijkheden voor participatie op de minder acute
afdelingen.
Familieparticipatie krijgt
onder meer vorm in de
familiewerking die jaar na
jaar uitgebreider wordt.
Open communicatie is het
uitgangspunt in alle relaties met de familie, uiteraard rekening houdend
met de privacy van de
patiënt en het beroepsgeheim van de hulpverlener.
Waar dat aangewezen is,
kan een familietherapeut
intenser met de familie
samenwerken. Er worden
ook geregeld psycho-educatieve informatiesessies
georganiseerd. Zo is er
binnen de psychosenzorg
in samenwerking met het
zorgcircuit een permanent aanbod van InFoP,
Compas Copingcursus en
Praatkaffee De Stem voor
families. Ook op het niveau van het Netwerk GGZ
regio Noord-West-Vlaanderen staat het thema participatie op de agenda.
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Boeren, buren en
geestelijke
gezondheidszorg
Buurderij De Open Poort slaat
sinds 2015 elke donderdag van
17.00 tot 19.00 uur haar tenten op
op het domein van het PZ Onzelievevrouw. Landbouwers komen
er hun verse producten aanprijzen
aan buurtbewoners en medewerkers van het ziekenhuis. Opnieuw
een geslaagd initiatief om mensen letterlijk wat dichter bij de
geestelijke gezondheidszorg te
brengen en vice versa.

Het PZ Onzelievevrouw slaat al jaren bruggen tussen de
psychiatrie en de samenleving met duurzame projecten die
het stigma en het taboe weghalen. Toen het ziekenhuis in
2010 zijn 100-jarig bestaan vierde, organiseerde het heel
wat activiteiten, waaronder de wandeling ‘Van Open Poort
tot Brugse Zot’. Deze wandeling met de geestelijke gezondheidszorg als thema en PZ Onzelievevrouw als vertrekpunt
wordt vandaag nog altijd aangeboden door de Koninklijke
Gidsenbond van Brugge.
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werken aan een positieve uitstraling

Authentieke
verhalen van
patiënten
Het PZ Onzelievevrouw
krijgt met de regelmaat
van een klok verenigingen
en scholen op bezoek.
Meer en meer gebeurt
dat in actieve samenwerking met patiënten en ervaringsdeskundigen. Hun
authentieke verhalen en
getuigenissen brengen de
geestelijke gezondheidszorg dichterbij en helpen
taboes te doorbreken.
De getuigenissen gebeuren in een veilige omgeving. De patiënten die gemotiveerd zijn om hieraan
mee te werken, doen dat
op vrijwillige basis en met
respect voor hun privacy.
Veel patiënten putten zelf
kracht en zelfvertrouwen
uit deze getuigenissen.
Voor de beeldvorming
maken deze waarachtige verhalen het verschil.
Ze nemen het stigma op
geestelijke gezondheidszorg weg en verlagen de
drempel naar de hulpverlening.

There is a crack in everything
Op 19 februari 2015 kwam kunstenaar Karl Meersman, ook bekend als cartoonistillustrator van Knack, op Afdeling 52 een binnenmuur verfraaien met een kunstwerk
geïnspireerd op een quote van Leonard Cohen: ‘There is a crack in everything,
that’s how the light gets in.’ Het was de bekroning van de Cohenwall-wedstrijd van
Sony Music Entertainment Belgium.
In samenwerking met de commissie Kunst in Huis, de vakgroep Creatieve Therapie
en Afdeling 52 werd de kunstmuur op 3 juni 2015 ingehuldigd met een tentoonstelling en een debat met psychiater Dirk De Wachter, Patrick Allegaert en Karl
Meersman.

Ont-Moeting blaast eerste
kaarsje uit

GoedGevoelstappers
trekken er samen op uit

In september 2015 werd de eerste verjaardag van de
Ont-Moeting gevierd, een initiatief van Beschut Wonen
Brugge, de Gempersteeg en het PZ Onzelievevrouw.

Wat begon als een eenmalig initiatief van het OCMW
Brugge is ondertussen uitgegroeid tot een wekelijkse
traditie: de goedgevoelstappers. Elke dinsdagnamiddag zijn er drie wandelingen (verschillende afstanden en
tempo) voor patiënten, vrijwilligers en andere geïnteresseerden.

De Ont-Moeting is een laagdrempelige ontmoetingsplaats waar mensen met een psychische kwetsbaarheid
lotgenoten kunnen ontmoeten maar ook gewoon andere mensen. Op donderdagavond en zaterdagnamiddag
is iedereen welkom in het Hof van Watervliet.
Er wordt deelgenomen aan activiteiten die door andere
groepen georganiseerd worden en deelname van andere
groepen aan de eigen activiteiten is eveneens mogelijk.

Nadien is er tijd voor een koffie en een gezellige babbel.
Zo willen de deelnemers zowel lichamelijk als geestelijk
fit blijven, mensen ontmoeten, plezier beleven en hun
sociale netwerk versterken.
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Buren bij kunstenaars
Op 17 en 18 oktober 2015 vond ‘Buren bij kunstenaars’ plaats. Medewerkers van
het PZ Onzelievevrouw en hun familieleden stelden werken tentoon in het Creatief
Werkcentrum in het ziekenhuis. Meer dan 600 bezoekers kwamen een kijkje nemen
en maakten meteen ook op een andere manier kennis met de geestelijke gezondheidszorg.

MIS-verstand krijgt veel weerklank
Tijdens de Week van de geestelijke gezondheid in oktober 2015 organiseerde het
PZ Onzelievevrouw samen met diverse partners het MIS-verstand. Het initiatief wil
mensen in contact brengen met de geestelijke gezondheidszorg en hun kennis
erover versterken. Cliënten, patiënten en ervaringsdeskundigen werkten actief aan
het programma mee.
Blikvanger was de grote fotocollage van Het Kunsthuis (nieuwe naam: Ardéfoo)
‘Het staat niet op je gezicht geschreven’. Zes fotografen maakten hiervoor 150 portretten van toevallige passanten aan het station en op de Markt in Brugge. De foto’s
werden met de nodige omkadering o.m. geprojecteerd en op placemats verdeeld
in het sociaal restaurant Pas Partout.
Daarnaast bood MIS-verstand muziek, poëzie, film, een wandeling en kunst. Erg
gesmaakt was ook de flashmob op 5 oktober aan het station. MIS-verstand kende
heel wat weerklank in pers en media. In oktober 2016 vindt de tweede editie plaats.

Geslaagde Rode Neuzenactie
In december 2015 vond de eerste Rode Neuzendag plaats. Overal in Vlaanderen
werden rode neuzen verkocht om projecten in de geestelijke gezondheidszorg te
ondersteunen. Delphine en Mieke, twee patiënten van Afdeling 42, zetten samen
met het Creatief Werkcentrum hun schouders onder de Rode Neuzenactie en verkochten maar liefst 360 neuzen, goed voor 1.080 euro.
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NETWERK BUNDELT ACTIVITEITEN
De partners van het Netwerk GGZ regio NoordWest-Vlaanderen organiseren heel wat activiteiten
in het kader van preventie,
informatie, ontmoeting en
educatie. Om hun aanbod
ruimer bekend te maken,
is in 2015 de website www.
actievelink.be ontwikkeld.
Op deze website posten
alle organisaties van het
netwerk hun activiteiten.
Dat is niet alleen interessant voor patiënten en
voor het brede publiek,
maar zeker ook voor hulpverleners. Zij kunnen hun
patiënten en cliënten nu
veel gemakkelijker verwijzen naar een activiteit, een
vorming of een ontmoeting op hun maat.
De activiteiten op de website bieden voor elk wat
wils. Ze zijn vooral gericht
op personen met een psychische
kwetsbaarheid,
maar ook familieleden,
vrienden, buren of andere
geïnteresseerden zijn welkom.

Proeftuin
geeft Brugwonen wind
in de zeilen
Vlaanderen keurde in 2015
zes ‘proeftuinen’ goed
voor innovatieve projecten
op het gebied van wonen
en zorg waarbij diverse
partners
samenwerken.
Dankzij deze middelen kon
Brugwonen de nodige omkadering voorzien.
Met de goedkeuring van
de Vlaamse overheid werd

NIEUWE INITIATIEVEN

in het najaar 2015 alles in
gereedheid gebracht voor
het project Brugwonen.
Het project laat mensen
met een ernstige psychiatrische kwetsbaarheid begeleid zelfstandig wonen.
Brugwonen begon als initiatief van ouders en familieleden van mensen met een
ernstige
psychiatrische
kwetsbaarheid. Partners in
het project zijn de Federatie Similes, PZ Onzelievevrouw, PC Sint-Amandus,
vzw Beschut Wonen Brugge, vzw 4Veld, vzw Familiehulp, Brugse Maatschappij
voor Huisvesting, OCMW
Brugge en vzw Uilenspiegel.
Het project is gesitueerd
op het Lodewijk Gilliodtsplein in Brugge. Brugwonen biedt plaats aan 16
bewoners. In 2017 start
een nieuwbouwproject.

GERN betrekt
ervaringsdeskundigen
De expertise van ervaringsdeskundigen maakt de
geestelijke gezondheidszorg sterker. Het Netwerk
GGZ regio Noord-WestVlaanderen werkt met de
steun van de provincie
West-Vlaanderen aan een
kader hiervoor. Ook het PZ
Onzelievevrouw integreert
ervaringsdeskundigen in
zijn werking.
Binnen het netwerk is zowel een forum voor ervaringsdeskundigen als voor
familiedeskundigen actief.
Overal op het werkveld
groeien initiatieven, maar
het ontbreekt aan een duidelijk raamwerk. Wat is een
ervaringsdeskundige
en
een ervaringswerker? Welk

HANDLE WITH CAREwijk Gilliodtsplein in Brugge. Brugwonen
Patiënten activeren is een van de betrachtingen met het oog op een betere geestelijke gezondheid en een plek in de samenleving. In PZ Onzelievevrouw kan dat
in de vaktherapie (tuinonderhoud, fietsenatelier, klussen …) en in het creatief
werkcentrum. Hier voeren patiënten handlingwerk in opdracht van bedrijven uit.
Om deze werking sterker uit te bouwen, beslisten PZ Onzelievevrouw, PC SintAmandus en WOK (Werkt ook) in 2015 om de krachten te bundelen in het project
‘Handle with care’.
Met ‘Handle with care’ willen de drie zorgorganisaties hun aanbod versterken en
gezamenlijk bedrijven contacteren om samenwerkingsmogelijkheden te zoeken.
‘Handle with care’ biedt bedrijven een breed scala aan diensten op het gebied van
handlingwerk aan: verpakken, plooiwerk, lijmwerk, cartonnage, assemblage, direct
mailing enzovoort. Bovendien verloopt alles volgens de principes van duurzaam
ondernemen en met een goede kwaliteitsbewaking.

statuut hebben ze? Welke
opleidingen bestaan er?
Welke functies kunnen ze
opnemen? Welke goede
praktijken bestaan er al?
Om meer duidelijkheid te
scheppen en het inzetten
van ervaringsdeskundigheid te stimuleren, ging
in november 2015 het Impulsproject ‘Pop-up Xpert’
van start. De naam is intussen omgedoopt tot GERN:
‘Groep ervaringsdeskundigen regio Noord-WestVlaanderen’.

Het project mondde op 26
augustus 2016 uit in een
pop-up dag ‘Huis met vele
kamers’ op de YOT-locatie
aan de Magdalenakerk in
Brugge.
Het PZ Onzelievevrouw integreert ervaringsdeskundigen actief in zijn werking.
In 2015 werd hiervoor een
werkgroep
Participatie
opgericht, met de deelwerkgroepen ‘patiënten’
en ‘familie’. Hulpverleners
en
patiënten/familiele-

den ontmoeten er elkaar
om in overleg de werking
continu te evalueren en
te verbeteren. Daarnaast
worden op diverse afdelingen ervaringsdeskundigen
ingezet. Ook de familiewerking breidt uit. Het PZ
Onzelievevrouw deelt zijn
expertise op dat gebied in
het netwerk via GERN.

11

2015 in vogelvlucht

Medewerkers
trouw aan
het ziekenhuis
In 2015 telde PZ Onzelievevrouw 567 medewerkers, samen goed voor
451 voltijdse equivalenten.
Dat aantal is door de jaren
heen heel stabiel.

Veerkracht
wapent
medewerkers
tegen
psychosociale
risico’s
Op de ondernemingsraad
van 24 februari 2015 werd
het arbeidsreglement aangepast aan de nieuwe regels over psychosociale
risico’s. Er heeft een risicoanalyse plaatsgevonden
en er zijn preventiemaatregelen genomen. Voor thema’s als geweld, pesterijen
en ongewenst seksueel
gedrag zijn zowel interne
als externe procedures opgemaakt. Er is ook een vertrouwenspersoon en een
preventieadviseur actief.

Kroenkelen
Verder maakte PZ Onzelievevrouw in 2015 een werkgelegenheidsplan voor oudere
medewerkers. Hierbij werd bewust gekozen voor acties die voor alle medewerkers
goed zijn, onafhankelijk van de leeftijd. Veerkracht, stressbeheersing en fysieke gezondheid maken het werk aangenamer en draaglijker voor alle medewerkers.
In dat kader nam het ziekenhuis in september 2015 voor het eerst in groep deel aan
Kroenkelen, een fiets- en wandelevenement van de stad Brugge. Na het kroenkelen trakteerde het PZ Onzelievevrouw zijn medewerkers op een heerlijke barbecue.
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Om het thema psychosociale risico’s op een duurzame manier op te nemen, is
in 2015 de opleiding ‘Veerkracht’ uitgewerkt. De bedoeling is dat eerst alle
leidinggevenden dit programma volgen. Zij spelen
immers een cruciale rol in
de preventie, het herkennen van en het omgaan
met psychosociale risico’s
op de werkvloer. Leidinggevenden kunnen ook helpen om de medewerkers
veerkrachtiger te maken
en om het risico op stress
reduceren.

INVESTEREN IN GOED MEDEWERKERSBELEID

Meer dan 81% van de medewerkers is vrouw: 462
vrouwen tegenover 105
mannen.
Het overgrote deel heeft
een bediendenstatuut: 464
bedienden tegenover 103
arbeiders. 174 medewerkers werken voltijds, 393
hebben een deeltijds regime.

De leeftijdspiramide toont
een relatief groot aandeel
van medewerkers boven
de 45 jaar. Veel mensen
blijven dan ook lang en
trouw in dienst bij PZ Onzelievevrouw. De komende
jaren zullen heel wat aanwervingen moeten plaatsvinden.

Leeftijdspiramide medewerkers (tot. 567)
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Voortdurend bouwen aan competenties
Het PZ Onzelievevrouw besteedt veel aandacht aan de voortdurende vorming en bijscholing van zijn medewerkers. Zo blijven de medewerkers hun kennis, vaardigheden en competenties uitbreiden en versterken.
Het ziekenhuis organiseert geregeld interne vormingen voor de medewerkers. Soms staan deze vormingen ook
open voor derden. Daarnaast zijn er met grote regelmaat programma’s ‘training on the job’ en intervisiemomenten. Ten slotte volgen medewerkers ook dikwijls externe opleidingen en trainingen.
In het academiejaar 2015-2016 kon het PZ Onzelievevrouw rekenen op de steun van het Europees Sociaal Fonds
(ESF). Het ESF ondersteunt specifieke opleidingsprogramma’s die verder gaan dan de wettelijk verplichte vormingen.
In 2015 werd in totaal 8.023 uur vorming georganiseerd. De meeste aandacht ging naar zorginhoudelijke thema’s.
Ook de introductie van nieuwe medewerkers krijgt de nodige omkadering. Elke nieuwe medewerker krijgt zowel
een algemeen programma als een afdelingsspecifiek programma. Voor de ondersteunende diensten zijn de opleidingen vooral technisch van aard.
13

"IK BEN TROTS DAT
IK MIJN ERVARINGEN
MAG DELEN"
In elk nummer van Afrit 8 hebben we een
gesprek met iemand met een psychische
kwetsbaarheid bij een kop koffie.
Deze keer ontmoeten we Ben, 57 jaar.
“In het begin voelde ik me vooral machteloos en beschaamd. Ik kan het moeilijk onder woorden brengen. Maar
tijdens het intakegesprek op de afdeling rehabilitatie maakte ik een klik. ‘Wat wil je nog doen met je leven’, vroeg Greet
mij. Die vraag opende mijn ogen. Natuurlijk wou ik nog iets
van mijn leven maken! Ik wilde zo graag opnieuw iets betekenen… Iets omhanden hebben… Werken… Eerst ging ik
aan de slag in het atelier, maar na twee weken mocht ik helpen in het Economaat, het magazijn van het ziekenhuis. Ik
werd er vanaf de eerste dag goed opgevangen en omringd

14

OP DE KOFFIE

door het hele team. De ziekenhuismedewerkers behandelen me als mens,
niet als patiënt. Zelfs de directeurs begroeten me enthousiast en geven me
geregeld een schouderklopje.”
“Ik voel me goed als ik kan helpen.
Daarom engageer ik me ook voor de
Ont-Moeting. Twee keer per week organiseren we activiteiten in het Hof
van Watervliet. Iedereen is welkom.
We zijn met een zestal vrijwilligers en
enkele mensen van Beschut Wonen
Brugge. We organiseren een fietstocht, we gaan bowlen, bakken pannenkoeken of maken spaghetti, spelen gezelschapsspelletjes of genieten
samen van een koffie. Iedereen mag
voorstellen doen. Ik heb er al veel
mensen leren kennen. We zijn er voor
elkaar. We kunnen bij elkaar op verhaal
komen met een eenvoudig ‘Hoe is het,
maat?’ Meer is er vaak niet nodig. Als
medewerker maak ik koffie, ruim ik op
en bereid ik mee de activiteiten voor. Ik
ben hier trots op.”

daag voel ik geen schaamte meer. Dat
ik mijn verhaal kan vertellen, is een
overwinning op mezelf. Ik ben er trots
op dat ik mijn ervaringen mag delen.”

Overwinning

Ik voel me gelukkig

“Ik heb meegewerkt aan MIS-verstand,
heb deelgenomen aan de flashmob
aan het station, heb panelen helpen
opzetten voor een tentoonstelling in
Oostende… Ik had nooit gedacht dat
ik dit allemaal nog zou kunnen. Ik haal
er zoveel kracht, energie en zelfvertrouwen uit. Ook toen Greet me polste
of ik een groep leerlingen wou helpen
rondleiden in het ziekenhuis, hapte ik
meteen toe. Ik was zo fier dat ik mijn
verhaal aan jonge mensen mocht vertellen. Ik voel me nuttig als ik kan vertellen over hoe ik in mijn verslaving
verzeild ben voor ik er erg in had. Ik
hoop dat de leerlingen er iets van oppikken en dat ze een beter beeld krijgen van hoe het er in een psychiatrisch
ziekenhuis aan toe gaat, hoe hier met
mensen gewerkt wordt en hoe patiënten zich voelen. Ik wil andere mensen
ook heel graag op het hart drukken
om niet te lang te wachten om hulp te
zoeken als ze zich niet goed in hun vel
voelen. Ik weet uit eigen ervaring hoe
klein, hoe beschaamd en hoe machteloos iemand zich kan voelen. Als iemand zijn been breekt, vindt iedereen
het normaal dat hij naar het ziekenhuis
gaat. Maar op psychische ziekten rust
nog altijd een loodzwaar taboe. Van-

“Vandaag ga ik naar de dagafdeling. Ik
woon in een kamer van Beschut Wonen Brugge. Als patiënt krijg ik altijd
een vinger in de pap. Iedereen speelt
open kaart. Dat betekent niet dat ik altijd mijn zin krijg. Het liefst was ik nog
wat langer in de veilige omgeving van
de afdeling rehabilitatie gebleven. De
medewerkers en de patiënten daar betekenen zoveel voor mij. Maar ik moet
vooruit, ik mag me niet nestelen. Gelukkig woon ik vlak bij het ziekenhuis.
Ik weet dat ik hier op elk uur van de
dag of de nacht terechtkan voor een
goede babbel als dat nodig is. Ik voel
me goed omringd, zowel door de
mensen van Beschut Wonen Brugge
als door alle medewerkers van het ziekenhuis.”

“Ik heb diep gezeten. Ik had een gezin,
ik heb altijd werk gehad, ik ben een
goede papa geweest, maar ik heb het
op een bepaald ogenblik verknald. Er
volgde een echtscheiding en ik voelde
me vreselijk schuldig. Ik heb me toen
helemaal laten gaan in zelfbeklag. Ik
wou mezelf kapot drinken. Heel snel
ging het van kwaad naar erger. Tot
er een crisisopname nodig was. Hier
ben ik stap voor stap uit het dal kunnen klimmen. Vooral werken geeft me
een goed gevoel. Mezelf nuttig kunnen maken. Ik hoop om binnenkort in
een beschutte werkplaats aan de slag
te kunnen gaan. Als dat niet lukt, wil
ik vrijwilligerswerk doen en klussen opknappen. Ik wil de draad van mijn leven weer opnemen en deelnemen aan
de samenleving.”

“Het belangrijkste wat ik geleerd heb?
Dat je in jezelf moet geloven en jezelf
graag moet zien. Ik voel me vandaag
weer belangrijk. Niet belangrijker dan
een ander, maar even waardevol. Ik wil
vooruit. Natuurlijk zijn er soms lastige
dagen. Natuurlijk worstel ik soms nog
met mijn verslaving. Maar als ik kan
werken, voel ik me goed. Ja, ik voel
me gelukkig. En ik weet dat mijn werk
geapprecieerd wordt. De collega’s in

het economaat tonen het me ook, ze
bedanken me, ze praten met me. We
maken grappen, we werken en we lachen. Dat maakt me gelukkig. Werk is
erg belangrijk voor mij. Het geeft me
het gevoel dat ik erbij hoor.”
Jij bent toch niet gek?
“Ik heb veel mensen leren kennen.
Mijn ogen zijn opengegaan. Vroeger
lachte ik depressies weg. Nu besef ik
wat een depressie met iemand kan
doen. Het ‘MIS-verstand’ vind ik in
die context zo’n mooie en juiste verwoording. In elke mens schuilt zoveel
moois. Iedereen heeft talenten die
de moeite van het ontdekken waard
zijn. Elke mens kan iets wat ik niet kan.
Vroeger zag ik dat niet. Ik was daar
blind voor. De contacten die ik vandaag met mensen heb, zijn eerlijker en
oprechter. Niemand hoeft zich anders
voor te doen dat hij is. Vroeger was ik
ook soms zwak en kwetsbaar, maar ik
durfde het niet tonen en ik lachte het
weg, ook bij anderen. Ja, ik had sneller
hulp moeten zoeken. Vandaag voel ik
me veel sterker in het leven staan.”
“Toen ik onlangs voor een school
sprak, liep er plots een meisje de zaal
uit. Enkele dagen later kwam ik haar
toevallig tegen in het park, toen ze
haar hond uitliet. Ze sprak me aan.
‘Sorry dat ik wegliep. Maar mijn mama
kampt met hetzelfde probleem’, zei
het meisje. Ik kreeg een krop in mijn
keel. Ik vond het zo moedig dat ze dat
durfde zeggen. En zelf ben ik trots dat
mijn getuigenis haar misschien wat
hoop kan geven. Hoop dat beterschap
mogelijk is, dat er licht aan het einde
van elke tunnel is. Iemand die het zelf
heeft meegemaakt, is geloofwaardiger
en authentieker dan een arts of een
verpleegkundige. Daarom wil ik blijven
getuigen voor scholen. We moeten
het taboe doorbreken. Ook voor de
patiënten. Als patiënt haal je immers
kracht uit de verhalen van lotgenoten
die hetzelfde hebben meegemaakt.
Ik weet nog dat een vriendin me zei:
‘Maar Ben toch, een opname, dat heb
jij toch niet nodig! Jij bent toch niet
gek?’ Neen, natuurlijk ben ik niet gek.
Maar ik had wel hulp nodig. En ik prijs
me heel gelukkig dat ik die gekregen
heb.”
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Dienst in de kijker: HET BEWEGINGSCENTRUM

"MENSEN IN BEWEGING,
BEWEGING IN MENSEN"
“Bewegen is een geneesmiddel.” Het PZ Onzelievevrouw beschikt dan ook over een goed
uitgerust Bewegingscentrum met een gespecialiseerd team van drie kinesitherapeuten, vijf
psychomotorisch therapeuten en vier vrijetijdsbegeleiders. Wij gingen een kijkje nemen in
het Bewegingscentrum, dat ons verwelkomt
met de slogan: ‘Mensen in beweging. Beweging in mensen.’ We werden er vriendelijk onthaald door kinesitherapeut Willy Blevi en Jo
Goemans, coördinator van de vakgroep psychomotorische therapie.

Het PZ Onzelievevrouw was in de jaren zestig een pionier op
het gebied van bewegingstherapie. De accommodatie in
het ziekenhuis is altijd mee geëvolueerd met nieuwe inzichten en noden. “Zo werken we vandaag meer doelgericht”,
weet Willy. “Daarom hebben we diverse kleine ruimtes, die
meer structuur en veiligheid bieden dan een grote sporthal.”
“Psychomotorische therapie neemt het lichaam als aangrijpingspunt voor verschillende soorten therapie: dans- en bewegingstherapie, relaxatietherapie, emotioneel lichaamswerk en lichaamsgerichte Pesso-psychotherapie. Voor elke
discipline beschikken we over goed opgeleide specialisten.
Meestal werken we met groepen, maar als dat aangewezen
is, kan ook individuele begeleiding”, zegt Jo Goemans.
Aandacht voor het lichaam

WILLY BLEVI
MET PENSIOEN
Kinesitherapeut Willy Blevi
gaat in september na een
loopbaan van maar liefst
42 jaar met pensioen. Hij
startte in het PZ Onzelievevrouw in 1974. “Ik heb hier
een mooie tijd gekend”,
mijmert hij. “We hebben
een mooie weg afgelegd
met het ziekenhuis. Het is
goed geweest. Ik heb hier
altijd graag gewerkt. Dertig
jaar lang ben ik ook lid van
de ondernemingsraad geweest. Samen hebben we heel wat bereikt. Dankzij de Witte
Woede is zowel de verloning als de werksituatie in de zorgsector sterk verbeterd. Ook in het ziekenhuis zelf hebben we
altijd in goed overleg met de directie mooie dingen kunnen
realiseren. Nu kijk ik ernaar uit om meer te gaan reizen, om
meer tijd te maken voor mijn gezin en mijn kleinkind, om
cursussen Engels, computer en koken te volgen, om te lezen en wie weet om ook zelf een roman te schrijven. Ja, daar
droom ik al lang van. Nu zal ik er eindelijk tijd voor hebben.”
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Psychomotorische therapie is deel van de totaalbehandeling. De therapeuten diagnosticeren, observeren en geven
therapie. Tijdens de opname, maar vaak ook tijdens de
nazorg. Ze maken deel uit van het multidisciplinaire team
dat elke patiënt opvolgt. Jo Goemans: “Het lichaam liegt
niet. Dat kan best confronterend zijn voor patiënten. Vaak
hebben zij geleerd om hun lichaam te negeren, om pijnlijke
herinneringen te verdringen. Als je dan het lichaam wakker
maakt, dan maak je soms ook andere dingen wakker. Luisteren naar je lichaam, is luisteren naar wie je bent, wat je
voelt en wat je nodig hebt. Mensen die psychisch lijden, zijn
vaak vervreemd van hun lichaam. Ze voelen zich dikwijls ook
een ‘no-body’: zonder lichaam ben je niemand. Aandacht
voor je lichaam is aandacht voor jezelf. Je lichaamsbeeld en
-beleving hangt nauw samen met je zelfbeeld en -beleving.
Het is geen toeval dat één parketzaal uitgerust is met een
spiegelwand. Hoe men kijkt naar zichzelf en zijn lichaam bepaalt de beleving.”
“Psychomotorische therapie is meer dan non-verbale therapie. Wij gaan ook in gesprek met de patiënten. De ervaring
leren verwoorden, maakt je bewuster. ‘Wat voel je? Waar
voel je dat? Hoe zou je dat omschrijven?’ zijn vragen die tot
dialoog en inzicht leiden. Hier wordt hard en doelgericht
gewerkt, maar ook veel gelachen en ontspannen. Humor
slaat bruggen tussen mensen en geeft veiligheid en comfort. Tegelijk willen we mensen ook uit hun comfortzone ha-

len, zodat ze nieuwe dingen ontdekken, doen en ervaren.
Psychomotorische therapie helpt mensen adequater met
stress en spanningen om te gaan en daarin vaardigheden te
ontwikkelen. Het is ook belangrijk om metabole bijwerkingen van medicatie goed op te volgen. Wie te veel verzwaart
door medicatiegebruik, kan daar zowel psychisch als lichamelijk onder lijden.”
Allemoale thope
De meeste psychomotorische therapie vindt in het bewegingscentrum plaats. Uitzondering wordt gemaakt voor
patiënten op de afdeling intensieve zorg. “Deze patiënten
mogen de afdeling niet verlaten. Toch hebben ook zij nood
aan specifieke psychomotorische therapie. Daarom gaat de
psychomotorisch therapeut ter plaatse. We werken er vooral aan stressreductie en het kanaliseren van emoties in een
structurerend aanbod”, vertelt Willy Blevi.
“Wij doen ook aan psychomotorische diagnostiek. Dat gebeurt vooral bij de wat oudere patiënten en vanuit kinesitherapeutische hoek. Met een bewegingsonderzoek gaan
we bijvoorbeeld na of bepaalde beperkingen lichamelijk of
psychisch van aard zijn. Ook in voorbereiding van een ontslag maken we vaak een rapport op: kan die man de trappen in zijn woning op en af? Kan die vrouw voldoende uit de
voeten om zelfstandig te wonen?”
“Een apart domein is de kinesitherapie. We doen zowel somatische als psychiatrische kinesitherapie. De behandelingen gebeuren steeds op voorschrift van de huisarts of van
artsen-specialisten. Psychiatrische kinesitherapie gaat bijvoorbeeld over patiënten met een psychogene verlamming
die we terug leren lopen.”

Patiënten kunnen ook tijdens hun vrije tijd gebruikmaken
van de faciliteiten. Pingpong, badminton en fitness staan
hoog op het verlanglijstje. Geregeld is er ook een partijtje
zaalvoetbal.
Ook medewerkers en hun familie- en vriendenkring kunnen
genieten van de infrastructuur. Enkele amateurvoetbalploegen komen er trainen. Het ziekenhuis werkt voorts samen
met ‘Buurtsport Brugge‘ dat het homelessteam ‘Allemoale
Thope’ - een project van Club Brugge voor daklozen - omkadert. In de wintermaanden komen deze mensen in het
bewegingscentrum trainen. Zo slaat het PZ Onzelievevrouw
ook met sport en beweging bruggen naar de samenleving.
Het Bewegingscentrum is uitgerust met een grote sportzaal met bijhorende douche- en kleedkamers voor diverse
sporten: gymnastiek, badminton, tennis, zaalvoetbal,
volleybal en andere zaalsporten. Twee kleinere parketvloerzalen bieden plaats voor dans- en bewegingstherapie.
Eén parketzaal heeft een spiegelwand en leent zich uitstekend voor zelfbewustwording via lichaamsgerichte- en
expressietherapie. De fitnessruimte bevat een ruim arsenaal aan kracht- en cardiotoestellen. De sfeervolle relaxatiezaal beschikt over comfortabele relaxatiebedden die de
aangeboden relaxatietechnieken faciliteren om tot inzicht,
bewustwording en ontspanning te komen. Verder beschikt
het bewegingscentrum ook over een ruimte voor individuele lichaamstherapie en een individuele relaxatieruimte.
De kinesitherapieruimte bestaat uit een moderne oefenzaal
en vijf individuele behandelkamers. Er is ook een hydrojet
en een infraroodcabine. Een op het domein ingebedde fito-meter en twee buitensportvelden bieden de kans om bij
mooi weer buiten te sporten.
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BESCHUT WONEN BLAAST 25 KAARSJES UIT

foto: Horst Termote voor Beschut Wonen Brugge

"ER ZIJN VOORAL VEEL
MOOIE VERHALEN"

In juni vierde Beschut Wonen Brugge zijn 25ste verjaardag. Het PZ Onzelievevrouw was in
1991 een van de initiatiefnemende organisaties. Vandaag ondersteunt Beschut Wonen Brugge 155 cliënten. Zij krijgen niet alleen een woonst, maar ook herstelgerichte begeleiding
en ondersteuning. En hoewel begeleidingstrajecten niet altijd even gemakkelijk gaan, zien
directeur Christine Descamps en psycholoog Martine Verbeeke toch vooral heel veel mooie
verhalen.
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“Christine Descamps en Martine Verbeeke: “Onze
cliënten willen graag deelnemen aan het gewone,
maatschappelijke leven, maar tegelijk hebben ze nood
aan veiligheid. Die veiligheid vinden ze bij lotgenoten.”
“De eerste initiatieven beschut wonen
ontstonden in de jaren zeventig, maar
pas in 1990 werd het KB ‘Beschut Wonen’ goedgekeurd”, vertelt Christine
Descamps. “Hierdoor konden ziekenhuisbedden ‘gereconverteerd’ worden naar plaatsen beschut wonen. Er
waren twee invalshoeken. Ten eerste
wilden de psychiatrische ziekenhuizen
levenslange opnames zoveel mogelijk
vermijden. Ze zochten een oplossing
om patiënten na een lange opname
buiten het ziekenhuis te laten wonen.
Daarnaast was er de instroom via de
Centra Geestelijke Gezondheidszorg
(CGG). Zij merkten dat mensen met
een psychische kwetsbaarheid vaak in
erbarmelijke omstandigheden woonden. Ze wilden daarin verandering
brengen. In die beginjaren lag de nadruk op huisvesting, maar sinds de jaren negentig gaat veel aandacht naar
begeleiding, het ontwikkelen van vaardigheden en het zelfstandig wonen in
de maatschappij.”
“In Brugge namen PZ Onzelievevrouw
en PC Rustenburg het initiatief, samen
met CGG Noord-West-Vlaanderen”,
zegt psycholoog Martine Verbeeke.
“Later sloot ook vzw Sue Ryder Foundation aan. In 1991 kon Beschut Wonen Brugge 92 plaatsen beschut wonen aanbieden, vandaag zijn dat er
155. We zien bovendien een evolutie
in het soort huisvesting. Aanvankelijk
werkten we met gemeenschapshuizen
met een gezamenlijke keuken, woonkamer én sanitair. Vandaag is er meer
aandacht voor de privacy en beschikken we over diverse mogelijkheden:
individuele woningen, verschillende
studio’s onder één dak, kamers met
eigen sanitair en gewone kamers. Het
samen onder één dak wonen biedt
vaak een grote meerwaarde voor sociale contacten.”
Overal welkom
“Een grote helft van de bewoners
slaagt erin om na verloop van tijd op
eigen benen te staan. Wij zetten hiervoor sterk in op vaardigheden, maar
ook op het netwerk. Vroeger hadden
mensen in de psychiatrie nauwelijks
nog een netwerk buiten het ziekenhuis. Vaak werden ze zelfs door familie

en vrienden in de steek gelaten. Vandaag werken we niet alleen met de
familie, maar ook met organisaties als
de mutualiteit, het OCMW, gezinszorg,
vrijetijdsverenigingen enzovoort. Op
het ogenblik dat wij de bewoner ‘loslaten’, kan hij of zij terugvallen op dat
netwerk”, weet Martine.
“We onderhouden ook goede contacten met de buurtbewoners”, vult
Christine aan. “Natuurlijk zijn er soms
vooroordelen, maar er zijn vooral heel
veel mooie verhalen. Zo is er een apotheker die graag een handje toesteekt
en op een andere plek kunnen bewoners altijd rekenen op de bakker in de
straat. Als het toch ergens fout dreigt
te lopen, bijvoorbeeld door burenlawaai, dan gaan wij bemiddelen. Een
goede integratie in de eigen buurt
versterkt mensen.”
“Hetzelfde geldt voor de vrijetijdsorganisaties”, beaamt Martine. “Mensen
met een psychische kwetsbaarheid
zijn overal welkom, is onze ervaring.
Alleen mag dat niet in groten getale
gebeuren: als er te veel mensen met
een psychische kwetsbaarheid in een
groep komen, dan blijft het andere
publiek weg. Maar eigenlijk geldt dat
ook omgekeerd. Onze cliënten willen
graag deelnemen aan het gewone,
maatschappelijke leven, maar tegelijk
hebben ze nood aan veiligheid. Die
veiligheid vinden ze bij lotgenoten, bij
wie ze zich niet altijd hoeven te verantwoorden over hun psychiatrisch verleden en waarom ze geen werk hebben. Ook buddy’s zijn op dit vlak goud
waard: via ‘gewone’ contacten kunnen
cliënten ‘gewone’ dingen doen.”
Mooie verhalen
“Om mensen sterker te maken, bieden we in het kader van activering
zowel groepstrajecten als individuele
begeleiding aan. Voor de groepsactiviteiten werken we vaak samen met
activiteitencentrum De Gempersteeg.
Individuele begeleiding bieden we
bijvoorbeeld als iemand vroeger nog
aan boogschieten gedaan heeft en die
draad graag wil oppikken. Dan gaan
we de eerste keren mee naar een club
om de weg te effenen. We handelen

rehabilitatiegericht: we focussen op
de krachten en de wensen van een
bewoner. Als iemand graag wil werken, maar niet in het reguliere circuit
aan de slag kan, dan polsen we naar
de achterliggende motieven: gaat het
om de inhoud van het werk, om het
geld verdienen of om de erkenning
die werken oplevert? Met begeleiding
op maat proberen we die behoefte
dan op een andere manier in te vullen.
We doen dat in samenwerking met het
netwerk. Wat me trouwens ook positief
stemt, zijn de vele burgerinitiatieven
die ontstaan. Ik denk aan het soepcafé in Brugge, aan de initiatieven van
Oranje en de Sint-Annaparochie in het
Bilkske, aan het project Toekomstplekken … Er beweegt heel wat en dat is
mooi”, glimlacht Martine.
“Ook op het gebied van vrijwilligerswerk kunnen we soms mooie dingen
realiseren”, zegt Christine. “Zo helpt
een voormalige kok nu in de keuken
van een woonzorgcentrum. Ook met
scholen, zorgboerderijen en andere
vzw’s zijn er goede contacten.”
“Op beleidsniveau maakt Beschut Wonen Brugge deel uit van het Netwerk
GGZ regio Noord-West-Vlaanderen.
Wij geloven sterk in dat netwerkverhaal. Vandaag stemmen de diverse organisaties hun werking en hun beleid
steeds beter op elkaar af. Een mooi
resultaat is alvast de opstart van het
subnetwerk ‘langdurige zorg’, waarin
diverse organisaties hun aanbod inhoudelijk afstemmen voor een betere
continuïteit van de zorg.”
Blijven evolueren
“Onze begeleiders nemen uiteenlopende taken op: ze ondersteunen,
bemiddelen, begeleiden, coachen en
coördineren. Vrij recent is de inzet van
ervaringsdeskundigen. Zij vinden elkaar als lotgenoten en kunnen onze clienten een stem geven als groep. Sinds
kort werkt een ervaringsdeskundige
als vrijwilliger drie halve dagen per
week op onze telefoonpermanentie.
Dat zou vroeger niet mogelijk geweest
zijn. Je ziet, ook na 25 jaar blijven we
evolueren”, besluit Martine.

19

MENSEN.ANDERS BEKEKEN

“IK PRIJS ME NOG ELKE
DAG GELUKKIG”
“Als studente woonde ik in Jabbeke
en nam ik de bus naar Brugge. Door
het raam zag ik dagelijks het intrigerende gebouw van PZ Onzelievevrouw. Ik was erg blij toen ik er mijn
stage mocht doen. En nog blijer
toen ik hier in 2002 aan de slag kon.
Ik begon als logistiek assistente,
maar hoewel ik toen al mama van
twee zoontjes was, besloot ik een
bijkomende opleiding tot verpleegkundige te volgen. Dat was altijd al
mijn droom.
Sinds 2012 werk ik als verpleegkundige op afdeling 63, een herstelgerichte afdeling die patiënten
voorbereidt op het hernemen van
hun leven buiten het ziekenhuis. We
hebben aandacht voor alle aspecten: wonen, werk, vrije tijd, thuisverpleging, poetshulp… We werken hiervoor samen met heel wat andere
organisaties. Samen kunnen we het
verschil maken voor de mensen.
Het geeft me veel voldoening hieraan mee te kunnen werken.
Af en toe denk ik nog eens terug
aan de tijd dat ik uit het raam van
de bus naar het ziekenhuis keek. Ik
heb ondertussen drie flinke zonen:
Kaylon is 13, zijn broer Tristan is
12 en Owen is 3 jaar. De combinatie van mijn gezinsleven en mijn
voltijdse job is niet altijd evident,
maar ik prijs me nog elke dag gelukkig dat ik hier mag werken.”
Vanessa Claeys
verpleegkundige
Afdeling 63
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