AFRIT8

DRIEMAANDELIJKS MAGAZINE VAN HET PZ ONZELIEVEVROUW BRUGGE
SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2017 - NUMMER 3 - WWW.PZONZELIEVEVROUW.BE
P808227

Dossier:
Open Dialogue in Vlaanderen.
Interviews met prof. Stijn Vanheule,
prof. Jaakko Seikkula en
beleidsverantwoordelijkeen
Behandelaanbod Psychosezorg
PZ Onzelieveverouw
“Zorg op maat verlaagt de drempel
naar hulpverlening”
Flexibel zorgaanbod in
dagbehandeling
“Het Mobiel Behandelteam helpt
me erbovenop”
Op de koffie

Dossier

“Open dialoog in
Vlaanderen”
p. 4

“Loslaten en
versterken”
p. 17

“Zorg op maat verlaagt
drempel tot
hulpverlening”
p. 9

REPORTAGE
Volkstuintjes
p.14

op de koffie

Het Mobiel Behandelteam
helpt me erbovenop
p.12

dienst in de kijker
Liefde gaat door de maag,
ook in een ziekenhuis.
p. 16

colofon
REDACTIE:
EINDREDACTIE:
LAY-OUT:
FOTOGRAFIE:
DRUK:
AFWERKING:
VRAGEN/OPMERKINGEN:
VU:

Tom Talloen, Mathilde Traen, Birgit Icket, Fauve Bekaert, Mieke De Ruyter
i.s.m. Zorgcommunicatie.be
Marc Simoens
Tom Talloen
Tom Talloen, tenzij anders vermeld
Geert Daelman
Geert Daelman en het Creatief Werkcentrum
nieuws@pzonzelievevrouw.be
Mieke Kerckhof, voorzitter vzw Gezondheidszorg ‘Bermhertigheid Jesu’,
PZ Onzelievevrouw, Koning Albert I-laan 8, 8200 Brugge

edito

DE GEESTEN ZIJN RIJP
VOOR VERANDERING
Dat het congres Open Dialoog eind oktober in Oostkamp snel volzet was, toont de belangstelling en de nood aan dit initiatief. Twee dagen lang dachten professionele hulpverleners, mensen met eigen ervaring en betrokken familieleden samen na over hoe we
de psychosezorg in de toekomst beter vorm kunnen geven. Centraal hierbij staan onder
andere de sterke betrokkenheid van familie en naasten, dialoog in plaats van interventie,
en continuïteit van zorg. Het resultaat van deze nieuwe aanpak is onder meer een daling
van het aantal residentiële opnames en van het medicatiegebruik, zo blijkt uit ervaringen
in het buitenland.
Deze begrippen en doelstellingen herkennen we uit de filosofie van de vermaatschappelijking van de zorg. Open Dialoog versterkt dan ook die omslag naar een geestelijke gezondheidszorg die meer aansluiting vindt bij de samenleving. Open Dialoog is niet zomaar nog
eens een vernieuwing erbovenop, ze reikt voor de psychosezorg veeleer instrumenten aan
om de vermaatschappelijking verder in de praktijk te brengen.
Het Zorgcircuit Psychose Noord-West-Vlaanderen en PZ Onzelievevrouw zijn met dit congres – dat overigens voor het tweede jaar op rij plaatsvond – voortrekkers van deze nieuwe
beweging in Vlaanderen. In de marge van het congres vonden daarom tal van bijzondere
ontmoetingen plaats tussen prof. dr. Jaakko Seikkula, de Finse inspirator van Open Dialoog, en psychiaters, beleidsmensen en directeurs van zorgvoorzieningen. Alleen samen
kunnen we de noodzakelijke vernieuwing vormgeven. En zoals prof. Stijn Vanheule benadrukt in het interview in dit magazine: we hebben nog een weg te gaan, maar de geesten
zijn rijp voor deze verandering.
Ondertussen blijven we in PZ Onzelievevrouw ook op andere terreinen met veel energie
werken aan meer zorg op maat, dichtbij de patiënt. In de dagbehandeling bijvoorbeeld, is
nog ruimte voor verbetering, tenminste als de overheid de nodige flexibiliteit toelaat. Ook
de mobiele teams leveren mooi werk, zoals blijkt uit het patiëntenverhaal in dit nummer. De
dynamiek in de sector zit op kruissnelheid.

Marc Vermeire,
algemeen directeur
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OPEN DIALOOG IN VLAANDEREN

"PSYCHOSEZORG KRIJGT EEN NIEUWE DYNAMIEK"

Foto: ID/photo agency

Er waait een frisse wind in de psychosezorg – een wind die uit het Noorden komt en die de
psychiatrie grondig aan het veranderen is. Open Dialoog heet de nieuwe methodiek en ze
stelt de volgehouden dialoog met de patiënt én zijn context centraal. De resultaten in
Finland klinken veelbelovend: minder medicatie en minder residentiële opnames.
Bovendien voelen ook de patiënten en hun familie zich meer betrokken. Ook in Vlaanderen
kiezen steeds meer organisaties voor de nieuwe aanpak, waaronder ook PZ Onzelievevrouw
en het Zorgcircuit Psychose Noord-West-Vlaanderen. Prof. Stijn Vanheule geeft meer
duiding en achtergrond.

Vorig jaar vond in Brugge en Beernem een eerste congres
plaats met de grondlegger van Open Dialoog als methodiek: de Finse professor Jaakko Seikkula. Het congres stimuleerde ook hulpverleners in Vlaanderen om zich te verdiepen in deze nieuwe aanpak. Op 19 en 20 oktober vond in
Oostkamp een tweede congres ‘Op weg met Open Dialogue’ plaats. Eén van de aanwezigen was prof. Stijn Vanheule
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van de Universiteit Gent, die zijn collega Seikkula inleidde
en met hem ook in debat ging. Wat is nu eigenlijk het belang en de plaats van Open Dialoog? vroegen wij ons af.
“Open Dialoog biedt een nieuw perspectief op psychose”,
zegt prof. Vanheule. “De klassieke kijk in de psychiatrie is
gebaseerd op het biologische model, dat de problemen in

INTERVIEW MET PROF. STIJN VANHEULE

de hersenen en de genen situeert. Dat biologische model
is sinds lang de dominante ideologie, maar verklaart niet
alles. Seikkula stelt hier een ander model naast. Hij ontkent
de impact van het biologische niet, maar volgens hem zit
daar de kern van het probleem niet. Een psychose kan je
niet los zien van iemands leven. Een acute psychotische
ervaring is voor Seikkula een crisis in een leven. Iedereen
maakt crisissen door: stress, een burn-out… Ook een psychotische klacht is een uiting van een crisiservaring.”
Een onbegrepen boodschap
“Dat inzicht is erg belangrijk, omdat er ethische gevolgen
aan vastzitten. Iemand met een psychose is geen ‘ander
soort mens’. Integendeel, potentieel kunnen we allemaal
een psychose meemaken. Door de psychose in een bredere psychosociale context te situeren, wordt het praten erover weer belangrijk. Dat gaat enigszins in tegen de traditie
van het biomedische model, dat symptomen het liefst met
medicatie te lijf gaat. Open Dialoog poneert dat medicatie
weliswaar een crisis kan overbruggen, maar nooit dé oplossing is. Medicatie wordt in deze benadering daarom minder
voorgeschreven. Het accent ligt op de psychosociale context, met praten en dialoog als methodiek.”
“Die klemtoon op dialoog hoeft niet te verwonderen. Een
psychotische ervaring is sowieso een talige uiting, die iemand met een psychose zelf ook niet snapt. Een psychose is een onbegrepen boodschap. Het is een antwoord op
iets, een reactie op een crisis. Praten over die ervaring kan
helpen, zeker als je de dialoog opentrekt naar de relevante
context: partners, kinderen, ouders, de werkgever… al naargelang van de context. Een psychose is een soort van kortsluiting nadat het niet gelukt is om met gewone taal vat te
krijgen op de situatie. Open Dialoog wil via taal wél vat krijgen. Wat loopt er moeilijk? Wat zijn de pijnlijke punten? Het
vergt tijd om dat te achterhalen. Tijd nemen voor het proces
is dan ook een belangrijk vertrekpunt voor Open Dialoog.”
“Een ander inzicht van Seikkula is dat de dialoog met meerdere mensen gevoerd moet worden. Niet in de individuele
psychotherapie alleen dus, maar met de ruimere context
én met minstens twee hulpverleners. De dialoog vindt bij
voorkeur plaats in de thuiscontext van de patiënt. De hulpverleners nemen actief deel aan het gesprek. Ze praten met
elkaar en met de anderen tijdens de dialoog. Hun inbreng
is vooral het aanmoedigen van de mensen om te spreken
en het aanreiken van handvatten om de juiste woorden te
vinden. We proberen dus de diepmenselijke ervaring die
tot de crisis heeft geleid in gewone taal te begrijpen. Die
diepmenselijke ervaring kan een ontgoocheling zijn in jezelf
of in een ander, of een andere crisiservaring. Het komt erop
aan die te benoemen.”
Vertrouwensband
“Open Dialoog is vrij intensief als methodiek”, vervolgt
prof. Vanheule. “De dialoog wordt immers bij voorkeur
meteen gestart. Niet over maand of over een week, maar
onmiddellijk. Het vergt meerdere gesprekken per maand

Prof. Stijn Vanheule: “In Vlaanderen heeft een
groep van voortrekkers ondertussen de klik gemaakt. Het vergt een cultuurverandering, maar
die is duidelijk bezig.”

om de crisis geleidelijk te kunnen tackelen. Door het praten
erover en de dingen te benoemen, neem je de angst ervoor
geleidelijk weg. Zo laat je ook de rust terugkeren.”
“Belangrijk is ook de continuïteit van hulpverlening. We
kennen te veel schotten. Een patiënt kan gemakkelijk door
3 of meer psychiaters behandeld worden: ambulant, tijdens
een opname, tijdens de rehabilitatie, via het mobiel team…
Seikkula benadrukt de vertrouwensband die nodig is tussen
hulpverlener en patiënt. Die vertrouwensband bereik je het
best met een vast team van hulpverleners rond de patiënt.
Het is het team dat de patiënt moet volgen – ambulant, residentieel en in elke fase – niet omgekeerd. Door dat vertrouwen en die continuïteit maak je de problematiek minder
chronisch.”
“De methodiek van de Open Dialoog wordt in Finland breed
toegepast bij psychotische ervaringen. Twee maatschappelijke indicatoren vallen hierbij op. Ten eerste zijn er minder
residentiële opnames nodig. Ten tweede is het gebruik van
antipsychotica fel verminderd. Dat zijn mooie resultaten.
Ook in Vlaanderen groeit daarom de belangstelling voor
Open Dialoog. Ook bij ons ervaren hulpverleners dat het
pure biomedische model een deel van de oplossing kan
zijn, maar niet naar de kern gaat. Bovendien is er ook vanuit
de patiëntenverenigingen veel interesse voor de aanpak. In
Open Dialoog krijgt de patiënt immers een actieve rol in de
behandeling. De patiënt ondergaat niet langer passief de
zorgverlening. Centraal staat de relatie patiënt-hulpverlener. De patiënt voelt zich zo meer ernstig genomen. Ook de
bekommernissen van de familie, de kennissen en de hele
context van de patiënt krijgen in Open Dialoog een plaats.
Open Dialoog vergt een vrij grote participatie van alle betrokkenen. Mensen hebben daar behoefte aan.”
Cultuurverandering
“In Vlaanderen heeft een groep van voortrekkers ondertussen de klik gemaakt. Het vergt een cultuurverandering,
maar die is duidelijk bezig, ook op het niveau van de directies. De grootste uitdaging bestaat erin om deze methodiek
over de grenzen van de verschillende voorzieningen heen
te implementeren, zowel met ambulante als met residentiële actoren. Hoe kunnen we er bijvoorbeeld voor zorgen
dat één equipe van hulpverleners de patiënt volgt van de
fase van vroeginterventie over opname, nazorg tot en met
ambulante opvolging. De organisatie hiervan vraagt van iedereen de nodige flexibiliteit. Allicht zullen we een pool van
hulpverleners moeten creëren. De geesten zijn rijp hiervoor,
is mijn aanvoelen. Maar organisatorisch moet dit nog uitgeklaard worden.”
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OPEN DIALOOG IN VLAANDEREN

“Wat ook heel mooi is om te zien, is hoe Seikkula erin slaagt
om diverse benaderingen samen te brengen. Zelf is Seikkula van opleiding zowel relatie- en gezinstherapeut als
psychoanalyticus, en dat vormt meteen ook het kader voor
zijn aanpak. In Vlaanderen werken de verschillende therapiescholen dikwijls naast elkaar. Seikkula niet: hij brengt ze
net samen. En je ziet dat de pioniers in Vlaanderen dat ook
doen. Hulpverleners met uiteenlopende achtergronden
vinden elkaar, elk met zijn eigen ‘taal’. Bovendien brengt
Open Dialoog ook de verschillende disciplines samen: psychiatrisch verpleegkundigen, psychologen, therapeuten ,
maatschappelijk werkers, psychiaters… ze hebben evenveel
in te brengen in de dialoog die tot stand komt, elk vanuit
eigen perspectief. Zo zorgt Open Dialoog ook voor een
interdisciplinaire en integrale benadering, waarin samenwerking voorop staat, los van elke hiërarchie. Dat geeft een
bijzondere dynamiek aan de beweging die nu op gang is
gebracht.”

Op de vooravond van het tweedaagse
congres, konden we prof. Jaakko Seikkula
strikken voor een interview.
U hebt tijdens het congres, de workshops en de masterclasses in Brugge contact met heel wat zorgverleners
uit Vlaanderen. Wat is de belangrijkste boodschap die u
hen wilt brengen?
Op weg met Open Dialogue
Het congres ‘Op weg met Open Dialogue’ op 19 en 20
oktober was een initiatief van het Zorgcircuit Psychose
Noord-West-Vlaanderen. Het vond plaats in De Valkaart in
Oostkamp en was weken vooraf uitverkocht.
Dr. Carmen Leclercq van PZ Onzelievevrouw opende
beide congresdagen. Centrale gast prof. dr. Jaakko
Seikkula werd geïnterviewd door prof. dr. Stijn Vanheule.
Verder waren er workshops met Jim Wilson; Nina Saarin
en Wilma Boevink; Helle Vase Sørensen en Dorte Elleby.
(foto: Frank Schaffler)
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“Ik pleit voor een actieve samenwerking met de patiënt en
zijn familie en voor een open dialoog als methodiek. Ik heb
vorig jaar tijdens een eerste congres in Brugge al veel zorgverleners ontmoet en ik heb het enthousiasme gevoeld om
hiermee aan de slag te gaan. Ik weet dat PZ Onzelievevrouw
het voorbije jaar intensief gewerkt heeft met deze ideeën. Ik
ben nieuwsgierig naar hun ervaringen.”
U geeft tijdens uw bezoek ook aparte masterclasses
voor psychiaters en voor ziekenhuisdirecteurs. Hebt u
voor hen een bijzondere boodschap?
“Overal ter wereld zijn artsen en voorzieningen bezig met
de geestelijke gezondheidszorg te veranderen. Elk doet dat
in zijn context, met vallen en opstaan. Het is cruciaal dat het
beleid van de voorziening deze inspanningen ondersteunt.

INTERVIEW MET PROF. JAAKKO SEIKKULA

"RESPECTVOL LUISTEREN EN OPENHEID VOOR DIALOOG"
Uiteraard spelen ook de psychiaters een doorslaggevende
rol. Zij moeten medewerkers opleiden en trainen, maar ze
moeten ook voortdurend de resultaten opvolgen. Werkt
onze aanpak naar behoren? Moeten we bijsturen? De context waarin je werkt, heeft immers een grote impact.”
Je kunt niet zomaar de 7 principes van Open Dialoog
‘kopiëren en plakken’ en klaar is Kees?*
“Exact! Open Dialoog is geen handleiding die je stap voor
stap tot uitvoering brengt. Je moet vertrekken vanuit je eigen, specifieke context. Het is geen ‘ready made’. Het is
een proces dat je moet gaan, waarbij je leert uit je eigen
problemen en uitdagingen. Je mag je niet blindstaren op
de 7 principes. Overal gaan mensen ermee aan de slag,
maar telkens anders. Daarom zijn de trainingen zo belangrijk. Daar kan samen naar oplossingen gezocht worden. In
Japan bijvoorbeeld is de interesse voor Open Dialoog erg
groot. Maar het systeem van gezondheidszorg is er helemaal anders dan in Lapland. Het is telkens een zoektocht
naar hoe je de ideeën van Open Dialoog kunt vertalen naar
de eigen context.”
Toch blijft een aantal principes overeind, wat ook de
context is?
“Inderdaad. Het onmiddellijk hulp bieden bij een crisis, uiterlijk binnen de 24 uur, is erg belangrijk. Ook de betrokkenheid van de familie van meet af aan is noodzakelijk. En
verder de vaardigheid ontwikkelen om in dialoog te gaan.
Dat lijken me de wezenlijke principes; al de rest is afhankelijk van de context.”
Een probleem in België is de relatief lage bestaffing in
de ziekenhuizen (door de overheid). Maakt Open Dialoog een kans met weinig zorgmedewerkers?
“Ik ben overtuigd van wel. Het gaat om een ingesteldheid.
Wat als teams nu eens begonnen met elk patiëntenoverleg
zonder de patiënt erbij te schrappen? Nodig de patiënt uit
op élke bespreking. Dat is vrij intensief in het begin, maar
het zal veel tijd besparen achteraf. Ervaringen op andere
plaatsen tonen dat het werkt. Het verschil voor de zorgverleners en de patiënten is direct voelbaar. Er gebeuren
verrassende dingen. Dat geeft dan weer de moed en de
dynamiek om verder te gaan.”
Het is vooral een kwestie van attitude?

“Luister en toon respect: dat is de basis.
Laat mensen hun emoties uiten.”
ten. Maar soms moeten we durven zeggen dat we het niet
weten. Soms moeten we de controle uit handen durven te
geven. Dat leidt tot nieuwe ervaringen.”
U hebt ondertussen meer dan 30 jaar ervaring met Open
Dialoog. Wat is het belangrijkste dat u zelf geleerd hebt
in die periode?
“Ik ben ooit begonnen als psycholoog in een klein ziekenhuis met langdurige opnames. Patiënten verbleven er 20, 25
tot zelfs 50 jaar. Velen hadden nauwelijks nog contact met
hun familie. Ik wou dat contact herstellen en ik nodigde de
familie uit om afspraken hierover te maken. Snel merkte ik
echter dat die mensen geen nood hadden aan afspraken.
Ze wilden hun verhaal kwijt. Ze wilden vertellen over hoe
ze zich voelden, 25 jaar geleden in die crisissituatie. Ze wilden hun hart luchten, hun emoties de vrije loop laten. Daar
heb ik leren luisteren. Er zijn veel tranen gevloeid toen. Veel
opgekropte gevoelens die eindelijk een plek kregen. Bevroren emoties ontdooiden. Kapotte relaties werden hersteld.
Familierelaties stoppen nooit. Zelfs als mensen elkaar jaren
uit het oog verliezen, de band blijft. Daar moeten we mee
werken. Ook in crisissituaties.”
Lukt dat ook in extreme crisissituaties, bij zwaar
middelenmisbruik of erg agressief gedrag?
“De methodiek blijft overeind. Meer nog, hoe erger de crisis, hoe belangrijker het is om met Open Dialoog aan de
slag te gaan. Zorg voor de veiligheid dat er twee of drie
zorgverleners aanwezig zijn op dat crisismoment. Terwijl de
ene luistert naar de familie, ontfermt de andere zich over de
patiënt. Luister en toon respect: dat is de basis. Laat mensen hun emoties uiten. Finse mannen staan erom bekend
bijzonder zwijgzaam te zijn en nauwelijks over gevoelens te
praten. Vlamingen ook? Toch moeten die emoties een uitweg vinden, want ze zijn er wel degelijk, alleen vinden we
er niet altijd de woorden voor. Schuldgevoelens, gevoelens
van ontgoocheling… ze zijn zo reëel, ook in crisissituaties.
Laat ons de ruimte creëren hiervoor, door aanwezig te zijn,
respectvol te luisteren en in dialoog te gaan.”
* Over de 7 principes van Open Dialoog lees je meer in Afrit 8,
2016 nr. 3. www.pzonzelievevrouw.be/magazine-afrit-8

“Van attitude, van luisteren en van durven in dialoog te
gaan. Dat is niet gemakkelijk. We zijn opgeleid als exper7

"OPEN DIALOOG DAAGT ONS UIT"
Dat PZ Onzelievevrouw Open Dialoog verwelkomt, hoeft
niet te verbazen. Al jaren heeft het ziekenhuis in de
psychosezorg naast het biomedische ook oog voor
psychologische en sociale aspecten.
“Prof. Seikkula pleit met Open Dialoog voor een ander beleid voor mensen met een psychotische
kwetsbaarheid”, zegt dr. Carmen Leclercq. “Hij zet in
op preventie en kortere opnames en een drastische
vermindering van het gebruik van medicatie, elementen die ook nauw aansluiten bij ons streven. Het ziekenhuis stond mee aan de wieg van vroegdetectie en
-interventie bij psychosen. Bij de afbouw van ziekenhuisbedden waren we trendsetter in de beweging naar een vermaatschappelijking van de zorg. We gaan trouwens verder
in die richting: minder bedden, meer middelen voor mobiele teams. The times they are a-changin’, zingt Bob Dylan.
We werken al jaren met het biopsychosociaal model. Het
multidisciplinair team verleent op een eclectische manier
– met de meest relevante elementen uit diverse benaderingen – de best mogelijke zorg voor de patiënt. Alle psychologen zijn psychotherapeutisch geschoold, maar met
diverse invalshoeken. De diverse psychotherapeutische
scholen zijn terug te vinden in het model van Prof. Seikkula.
Ook als psychiaters houden we onze blik bij de diagnose
en de behandeling breed. Medicatie is maar één aspect in
het geheel.
De kennismaking met Open Dialoog stimuleert ons om nog
een stap verder te gaan. We streven ernaar om zo snel mogelijk bij opname een dialoog te organiseren met patiënt,
familie en zijn netwerkpartners . We zijn ervan overtuigd dat
als we dit doen, de zorg voor de patiënt en de familie beter
zal zijn. Het zal wel een uitdaging worden om op zo’n korte
tijd alle betrokken partijen liefst binnen de 24 uren aan tafel
te krijgen.”
Kwetsbaar
Psychologe Line Vereecke gaat op de afdeling met Open
Dialoog aan de slag. “We vertrekken niet langer vanuit een
bepaalde diagnose, maar vanuit de betekenis van de crisis
voor alle betrokkenen. Open Dialoog integreert zo individuele psychotherapie voor de patiënt met familietherapie
voor de context. De nadruk ligt op de dialoog en het begrijpen van de situatie, eerder dan op het veranderen ervan.
Dat gaat soms in tegen onze reflex als hulpverlener. Open
Dialoog daagt ons uit om ons kwetsbaar op te stellen. We
moeten leren omgaan met onzekerheid en de verschillende
stemmen in de dialoog aan bod laten komen. Dat vergt opleiding en training.”
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Line Vereecke, Christine Van Damme en dr. Carmen Leclercq.
(foto: Frank Schaffler)

“Zowel op afdeling 20, 21 als 22 nemen we de handschoen
op. De eerste ervaring leert dat een structurele aanpak nodig is. Het is wat zoeken in het begin. Open Dialoog is niet
de enige vorm van behandeling op de afdeling. Het therapeutisch aanbod is heel divers.”
Kansen
Christine Van Damme, stafmedewerker patiëntenzorg en
coördinator van de afdelingen voor mensen met een psychotische kwetsbaarheid, ziet eveneens kansen. “De aanpak van prof. Seikkula is inspirerend. Toch gaat het niet vanzelf. Beleidsmatig en organisatorisch moeten we ons hierop
afstemmen zowel op afdelingen en in het ziekenhuis, maar
ook op niveau van het regionaal zorgcircuit psychose.
De vragen die Open Dialoog opwerpt, zijn complex. Hoe
kan je bijvoorbeeld snelle, flexibele en bij voorkeur mobiele
zorg organiseren met een vast team per patiënt over voorzieningen heen? Het systematisch en actief betrekken van
de familie en het sociale netwerk van de patiënt vergt een
cultuurverandering in de zorgsector, maar ook in de samenleving. Hoe pakken we dat aan? En is de overheid bereid
hier op in te zetten?
Ook het effectief aan de slag gaan met Open Dialoog stelt
ons voor uitdagingen. Zorgverleners moeten opgeleid en
getraind worden. Er moet ruimte komen voor experiment.
Het intensieve karakter van Open Dialoog lijkt bovendien
te botsen met de beperkte personeelsnormen. We willen
iedereen mee krijgen in dit verhaal, ook de huisartsen en
andere partners. Het gaat niet alleen over inhoudelijke afstemming, maar ook over een juridisch kader, het respect
voor de privacy ... Maar voor elke uitdaging bestaat een
oplossing. We gaan ervoor”, besluit Christine Van Damme.

Flexibel zorgaanbod in dagbehandeling

"ZORG OP MAAT VERLAAGT DREMPEL TOT HULPVERLENING"

“De dagbehandeling zit op een scharnierpositie tussen een residentiële opname en een
louter ambulante behandeling. Die unieke positie vormt meteen ook de kracht van de
dagbehandeling”, zegt Mieke Cornette, coördinator van het dagbehandelaanbod voor
mensen met een verslaving. “Hoe meer we zorg op maat van de patiënt en zijn context
kunnen bieden, hoe laagdrempeliger we de hulpverlening maken.”
“Veel patiënten met een verslavingsproblematiek beseffen
dat ze hulp nodig hebben, maar zetten moeilijk de stap naar
effectieve hulp. Een residentiële opname is voor niemand
evident, ook al hebben mensen gespecialiseerde zorg nodig. Zo ontstaat een ‘treatment gap’: mensen willen hulp,
maar ervaren de stap als te groot. Een dagbehandeling kan
helpen die kloof te overbruggen. Ze kan de perfecte opstap
zijn. Voor sommige patiënten zal dagbehandeling volstaan,
voor anderen kan het een eerste, haalbare stap zijn naar een
residentiële behandeling”, vertelt Mieke Cornette.
“Patiënten die in overleg met hun arts kiezen voor een dagbehandeling, ervaren na verloop van tijd soms zelf dat een
volledige opname een betere oplossing is. Als ze zelf tot dat

inzicht komen, dan zijn ze doorgaans meer gemotiveerd, is
de stap minder groot en verkleint de kans op drop-out. Hoe
breder het aanbod, hoe groter de kans dat we patiënten aan
boord krijgen. Hebben patiënten alleen de optie van een
(hoogdrempelige) residentiële opname, dan haken ze vaker
af en blijven ze verder met hun middelengebruik worstelen
tot het ooit eens tot een crisis komt. Met alle gevolgen van
dien voor hun omgeving en hun eigen gezondheid.”
Intensief en op maat
“Nog meer flexibiliteit in het aanbod, kan de hulpverlening
nog laagdrempeliger maken”, weet Mieke Cornette. “Op
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Studiedag dagbehandeling

Op donderdag 23 november vindt in PZ Onzelievevrouw in Brugge een symposium plaats van de
Contactgroep Psychiatrische Deeltijdbehandeling (CPD) in samenwerking met Zorgnet-Icuro.
De CPD wil de dagbehandeling als belangrijke
zorgvorm in de geestelijke gezondheidszorg een
meer prominente plaats geven in de vermaatschappelijking van de zorg, zoals die in ‘Artikel
107’ in 5 functies is uitgewerkt.
Meer informatie over de studiedag binnenkort
op www.pzonzelievevrouw.be.
onze afdeling hebben we bijvoorbeeld sinds kort ook het
verkorte ABA-programma. ABA staat voor Ambulant Behandelprogramma Alcohol. Het brengt maximum tien mensen samen en loopt over zeven weken, telkens op vrijdag
Het is een groepsgericht, cognitief gedragstherapeutisch
programma bestaande uit trainingssessies, infosessies en
individuele begeleiding.
Stilstaan bij het gebruik en de gevolgen ervan is een eerste
belangrijke stap in het motivationeel proces. Door vanaf de
derde week in het ABA-programma over te schakelen op
louter voormiddagen, kunnen mensen makkelijker hun behandeling combineren met hun werk en hun sociaal leven.”
Context actief betrekken
“Ik herinner mij een man van vijftig die negen maanden
lang een dagbehandeling volgde. Onder druk van zijn ouders had hij boekhouden gestudeerd. Hij voelde zich al jaren slecht op zijn plaats in zijn job. De laatste jaren vormde drinken steeds meer een uitlaatklep. De situatie werd
stilaan onhoudbaar en in overleg met zijn huisarts opteerden we voor een dagbehandeling. Door aandacht te hebben voor de verschillende levensdomeinen, pakte de man
ook zijn werksituatie en de ondertussen verzuurde relatie
met zijn vader aan. Hij begon een opleiding in de zorg en
werkt nu voltijds in een woonzorgcentrum. Hij is ondertussen meer dan twee jaar nuchter en in september begon hij
aan een bijkomende opleiding tot verpleegkundige. Hij
heeft opnieuw energie en zin in zijn leven. Zijn echtgenote is blij dat hij zijn drankprobleem in dagbehandeling kon
aanpakken en dat hij gedurende die periode ’s avonds thuis
was. Zo kon ze blijven op hem rekenen als echtgenoot, als
vader. Ook zijn ondersteunende rol in de sportclub kon hij
blijven opnemen. De band met zijn maatschappelijke leven
is op geen enkel moment doorgeknipt, wat de behandeling
draaglijker en laagdrempeliger maakte voor iedereen.”
“Een bijkomend voordeel van dagbehandeling als optie is
trouwens de nauwe samenwerking met de partner, het ge10

Mieke Cornette: “Wij bieden zorg en
ondersteuning op maat: niet meer dan nodig,
maar ook niet minder. Ook familie en bestaand
professioneel netwerk worden actief betrokken
bij de behandeling. Die gedeelde zorg is
duurzamer en sterker op de langere termijn.”
zin en het hele netwerk van de patiënt. Twee derde van zijn
tijd brengt de patiënt in zijn thuismilieu door. Het is de beste manier om de context daadwerkelijk te betrekken. Het
is ook de beste manier om te werken met de krachten van
de patiënt zelf. Wij bieden zorg en ondersteuning op maat:
niet meer dan nodig, maar ook niet minder. De patiënt blijft
immers voor meer dan de helft van de tijd op zichzelf, zijn
context en zijn netwerk aanwezen. Die gedeelde zorg is
duurzamer en sterker op de langere termijn.”
Weinig soepele wetgeving
“Zorg op maat betekent dat je als hulpverlener rekening
houdt met de noden en de context van elke individuele patiënt. De dagbehandeling biedt tal van mogelijkheden als
scharnier tussen een louter ambulant aanbod en een residentiële opname. Nog beter zou zijn als de overheid ons
nog meer flexibiliteit gaf. Door allerhande regelgeving en
financieringsmechanismen zijn we nu verplicht om een dagbehandeling zeven uur per dag te laten duren en bij voorkeur ook vijf dagen per week.”
“Neem een patiënt die hier drie maanden in behandeling
is en geleidelijk terug zijn werk wil opnemen. Dan kan het
in een eerste fase misschien interessant zijn om twee dagen per week te werken en drie dagen in behandeling te
blijven. Of neem een zelfstandige, die in de voormiddag
dagbehandeling haalbaar ziet, maar in de namiddag toch
zijn winkel wil openen. Dat is pas zorg op maat. Vandaag
is het nog te vaak een kwestie van alles of niets. Meer zorg
op maat zou voor veel mensen de stap naar hulpverlening
verkleinen.”
“Residentiële zorg zal altijd nodig zijn, zeker ook in de verslavingszorg. In andere gevallen kan dagbehandeling een
evenwaardig alternatief zijn voor bepaalde patiënten. Hoe
meer keuzemogelijkheden we de patiënt én de hulpverleners bieden, hoe groter de kans dat elke patiënt tijdig de
zorg en ondersteuning krijgt die hij nodig heeft”, besluit
Mieke Cornette.

Flexibel zorgaanbod in dagbehandeling

"SPECIALISTISCH EN MODULAIR AANBOD OP MAAT VAN DE PATIENT"
Ook Marc Miny, coördinator van de dagafdeling voor mensen met een depressie
en/of een persoonlijkheidsstoornis, pleit
voor meer flexibiliteit en zorg op maat in de
dagbehandeling. “Zowel overheid als
patiënten sturen aan op een vermaatschappelijking van de zorg. De dagbehandeling is
uitstekend geplaatst om hieraan mee te werken. Maar dan moet ze ook optimaal kunnen
inspelen op de noden van elk individu”
“De verwachtingen van onze samenleving liggen hoog en
ook de patiënten hebben hun noden en behoeften”, opent
Marc Miny. “Voor een jonge moeder met kinderen is het
bijvoorbeeld helemaal niet evident meer om zich naar de
uren van het ziekenhuis of een behandeling te schikken.
‘Een dagbehandeling vijf dagen per week van 9 tot 16 uur?
En waar moet ik dan met mijn kinderen naartoe? Hebben
jullie dan geen aanbod dat mij toelaat om mijn rol als mama
te combineren met een therapie op maat voor mijn probleem?’”
“Je kunt die patiënten veeleisend noemen, maar ergens
hebben ze natuurlijk een punt. Mensen staan sowieso al onder druk: op hun werk, in hun gezin,… Als de hulpverlening
ook nog eens haar structuur oplegt, dan wordt het soms
moeilijk. Dan creëer je zelfs onnodige drempels.”
Het kan anders
“Want het kán ook anders. Zo werken wij in dagbehandeling voor mensen met een depressie en/of een persoonlijkheidsstoornis meer en meer modulair. Ons aanbod is
specialistisch en vooral gericht op het aanleren van sociale vaardigheden: intermenselijke en crisisvaardigheden en
emotieregulatie. Waar kan je die vaardigheden beter oefenen dan in de eigen thuiscontext en in de samenleving?
Patiënten krijgen hier overdag bepaalde vaardigheden mee
en ’s avonds keren ze naar hun eigen context terug, waar ze
het geleerde meteen in de praktijk kunnen brengen. Dagbehandeling werkt het best als ze gecombineerd kan worden met maatschappelijke activiteiten.”
“De vermaatschappelijking van de zorg wil de zorg zoveel
mogelijk in de samenleving brengen, dichtbij de context
van de patiënt. Residentiële opnames moeten voorkomen
of beperkt worden, zowel in aantal als in duur. Dagbehan-

Marc Miny: “Het is in eerste instantie de arts
die een inschatting maakt en advies geeft over
een behandeling ambulant, in dagbehandeling
of residentieel. Maar de dialoog met de patiënt
wint wel aan belang.”
deling vormt hiervoor het perfecte kader. Het therapieaanbod is even gespecialiseerd als bij een residentiële aanbod.
Bovendien kunnen we in principe alles modulair aanbieden,
op maat van de noden en de persoonlijke doelstellingen en
verwachtingen van de patiënt. Zo wordt de patiënt regisseur van zijn therapeutisch programma, afgestemd op zijn
persoonlijke ontplooiing.”
In dialoog met patiënt
“Niet alleen de overheid stuurt aan op vermaatschappelijking, ook de patiënten kiezen hiervoor. Elke patiënt heeft
zijn eigen leven met zijn gezin, zijn huisdier, zijn hobby’s…
Ze willen dat hiermee rekening gehouden wordt. Natuurlijk
kan men niet helemaal vrij kiezen. Het is in eerste instantie
de arts die tijdens de intake een inschatting maakt en advies geeft over een behandeling ambulant, in dagbehandeling of residentieel. Maar de dialoog met de patiënt wint
wel aan belang. Je hebt mensen die pertinent een residentiële opname weigeren, ook als dat de beste oplossing lijkt.
Maar als elke motivatie ontbreekt, kan je in overleg beter
voor een andere oplossing kiezen. Vaak is dat dan een dagbehandeling.”
“Ook in onze samenwerking met andere partners krijgt elk
aanbod zijn plaats in het geheel. Voor de doelgroep persoonlijkheidsstoornissen is er bijvoorbeeld al een zorgtraject uitgewerkt, met sluitende afspraken en een goede afstemming met het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg
Noord-West-Vlaanderen. Ook hier krijgt elk aanbod zijn
plaats in het geheel: ambulant, dagbehandeling en residentieel.”
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"HET MOBIEL BEHANDELTEAM
HELPT ME ERBOVENOP"

In elk nummer van Afrit 8 hebben we een gesprek bij een
kop koffie. Deze keer ontmoeten we Truus Geldhof, cliënt bij het Mobiel Behandelteam van het Netwerk GGZ
Noord-West-Vlaanderen.
“Ik voelde me al jaren niet goed in
mijn vel. Ik was kwetsbaar en probeerde verklaringen te zoeken.
Misschien heb ik te lang gewacht
om hulp in te roepen. De psychiatrie schrok me af. Ik ging langs bij
allerlei hulpverleners, klassieke en
alternatieve, maar kwam uiteindelijk toch in een crisis terecht. Door
een probleem op mijn werk kwamen alle opgekropte toestanden
plots tot een uitbarsting.
Via mijn huisarts werd ik in PC Rustenburg opgenomen. Niet met mijn
volle goesting in het begin, maar
ik moet toegeven dat mijn verblijf
daar heel goed meegevallen is.
Ik ben er zes maanden gebleven.
Eerst voelde ik me beschaamd,
maar al snel maakte die schaamte
plaats voor openheid. Ook naar
mijn collega’s, bijvoorbeeld. Ik was
onderwijzeres. Mijn collega’s kwamen op bezoek en toonden begrip.
Zelfs de voorzitter van de raad van
bestuur kwam langs en feliciteerde
mij voor mijn openheid. Wie het
taboe op psychische problemen
doorbreekt, krijgt gelukkig veel positieve reacties. Dat heeft me goed
gedaan.
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“Als er zich een crisissituatie voordoet, dan weet
ik dat de mensen klaarstaan om me te helpen. Ook
mijn huisarts is hierbij betrokken. Het is goed dat
al die zorgverleners samenwerken. Zo slaag ik erin
om thuis door te zetten. Ik wil niet bij de pakken
blijven zitten.”

Op de koffie

Ook mijn beeld van de psychiatrie heb
ik bijgesteld. Rustenburg ligt in een
groene omgeving en ik kon er tot rust
komen. Natuurlijk vond ik niet alles
even leuk, maar dankzij vele gesprekken werd duidelijk dat ik me te afhankelijk opstel. Dat is mijn valkuil en de
oorzaak van mijn problemen. Nu ik dat
doorzie, kan ik hiermee aan de slag.
Al blijft het moeilijk. Zo had ik het ook
zwaar om afscheid te nemen van Rustenburg en die veilige omgeving los te
laten.”
Een zwart gat
“Thuisgekomen viel ik in een groot,
zwart gat. Twee dagen en nachten
bleef ik op. Ik schreef ellenlange brieven aan de verpleegkundigen met
wie ik het beste contact had. Ik haakte zelfs een sjaal voor één van hen.
Ondertussen dronk ik sloten koffie en
vergat ik te eten en mijn medicatie in
te nemen. Als je opgenomen bent,
hoef je nergens zelf voor te zorgen. Je
krijgt je medicatie bijvoorbeeld op een
dienblaadje. Overigens had ik ook de
moed niet om boodschappen te doen
en te koken. Ik was dat niet meer gewend. Ik had honger, ik was heel moe,
maar ik durfde de nacht niet in te gaan
zonder mensen om me heen. Die afhankelijkheid bleef me parten spelen.
Gelukkig kon ik rekenen op het Centrum Algemeen Welzijn. Die mensen
hebben meer voor me gedaan dan
eigenlijk hun opdracht is. Ik besef dat
goed en ik ben die mensen dankbaar.
Vooral met praktische zaken hebben
ze me goed op weg geholpen. Zo lukte het toch een beetje om stilaan mijn
leven weer in handen te nemen.
Na drie maanden kreeg ik ook ondersteuning van het Mobiel Behandelteam (MBT). Dat heeft me er helemaal
bovenop gebracht. Terwijl het CAW
me praktisch op weg hielp, krijg ik van
Femke van het MBT hulp om weer
structuur in mijn leven te krijgen. Ik
overloop met Femke de voorbije week
en plan de komende week. Ze luistert
vooral. Ze geeft mij de regie, maar in
dialoog met haar slaag ik erin om de
dingen op een rijtje te zetten. Ook als
ik het even wat moeilijker heb, biedt ze
mij een luisterend oor.”

Vat krijgen
“Ik zie de ondersteuning van het Mobiel Behandelteam als een samenwerking. Het initiatief ligt bij mij. Ik moet
zelf oplossingen zoeken. Femke dringt
niets op en oordeelt ook niet. We zoeken samen naar een nieuwe structuur
voor mijn dagelijkse leven. Ondertussen ben ik met pensioen om medische
redenen. Ik moet de leegte in mijn
leven proberen te vullen met zinvolle
activiteiten. Dat lukt beter en beter. Ik
volg Franse les en computerles en ik
speel djembe, een muziekinstrument
dat ik in Rustenburg heb leren kennen.
Femke van het MBT begeleidt me met
respect en mededogen. Ze geeft me
het gevoel waardevol te zijn en dat
ik zelf de beslissingen over m’n leven
mag en kan nemen. Ze staat niet boven me, maar naast en pal achter me.
Het is heel fijn en geruststellend dat
ik haar kan bellen voor feedback op
moeilijke momenten. Dat maakt voor
mij een wereld van verschil.
Ze doet me ook nadenken. Zo lees ik
elke week een hoofdstuk uit het boek
‘De kracht van kwetsbaarheid’ van
Brené Brown en dat bespreken we dan,
gelinkt aan mijn situatie en context.
Het boek geeft me woorden voor, en
ook inzicht in, wat zich bij mij afspeelt.
Hoe meer inzicht ik krijg, hoe meer vat
ik op mijn situatie heb. Femke weet
van mijn neiging tot afhankelijkheid en
samen bewaken we de grenzen die ik
soms toch probeer te overschrijden.
Als iemand me zo goed behandelt,
dan bind ik mij te sterk aan die helpende persoon. Maar uiteindelijk moet ik
natuurlijk op mijn eigen benen kunnen
staan.”
Kracht vinden
“Zonder begeleiding van het MBT zou
ik daar vandaag nog niet in slagen.
Ik vrees dat ik in crisismomenten snel
weer opgenomen zou moeten worden. Dat zou niet goed voor mij zijn. Ik
moet me net losmaken van de hulpverlening. De psychiater van Rustenburg
wil me ook niet heropnemen, juist omdat ik me te veel nestel in een veilige
omgeving. Ik moet thuis de kracht vinden voor verder herstel en een eigen,

nieuwe toekomst. Hij heeft overschot
van gelijk!
Gelukkig sta ik er niet alleen voor. Het
Mobiel Behandelteam is er voor mij en
ik krijg ook hulp en ondersteuning van
Familiezorg, die me helpt om van mijn
huis weer een thuis te maken. Ik bezoek ook nog de psychotherapeut die
me al jaren kent en ik weet dat er een
goede afstemming is met het Mobiel
Behandelteam. Om de vijf weken heb
ik ook een afspraak bij de psychiater.
Als er zich een crisissituatie voordoet,
dan weet ik dat de mensen klaarstaan
om me te helpen. Ook mijn huisarts
is hierbij betrokken. Het is goed dat
al die zorgverleners samenwerken. Zo
slaag ik erin om thuis door te zetten.
Ik wil niet bij de pakken blijven zitten.
Ik wil me goed voelen en een zinvolle
plek voor mezelf maken in de samenleving.”
Getuigen
“Meer en meer krijg ik terug grip op
mijn leven. Naast de cursussen die ik
volg, zet ik mij ook actief in voor de
KOPP-werking: het ondersteunen van
kinderen van ouders met een psychiatrische problematiek. Ik wil hierover
getuigen vanuit mijn eigen ervaringen.
Ik heb zelf ondervonden hoe belangrijk het is om verhalen van lotgenoten
te horen. Zelf put ik ook kracht uit die
getuigenissen. Ik voel me gehoord en
beluisterd als ik mijn verhaal kan doen.
Dat is niet evident voor mij. Om andere mensen vanuit mijn ervaringen nog
beter te kunnen helpen, wil ik ook een
opleiding tot ervaringsdeskundige
volgen. Ja, ik maak weer plannen en
ik kijk uit naar de toekomst. Het voelt
nog wat fragiel allemaal, maar ik heb
mooie vooruitzichten.
Het Mobiel Behandelteam komt voorlopig nog elke week langs. Binnenkort
zal dat nog maar om de twee weken
zijn. En dan zachtjes aan afbouwen…
Maar niet te snel, hoop ik, want ik ben
er nog niet helemaal klaar voor.”
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In april gingen op het domein van PZ Onzelievevrouw tien volkstuintjes open. Daarmee benadrukt het ziekenhuis opnieuw een open en toegankelijke buur te willen zijn, met beide voeten
in de samenleving. De tuintjes zien er ondertussen prachtig uit. Na het harde werk van de voorbije maanden mogen de tuiniers hun vruchten
oogsten. Wij gingen even kennismaken met Leo
en Marc.
Thuis heb ik helaas geen plaats voor een moestuin. Op
Radio 2 hoorde ik van de plannen van PZ Onzelievevrouw voor het openstellen van volkstuintjes. Ik heb me
kandidaat gesteld en ik was bij de tien gelukkigen.
Natuurlijk vergt het wat tijd en inspanning, maar ik heb
groene vingers en het werk is tegelijk ook erg ontspannend. In het voorjaar kom ik drie keer per week. In de
zomer was het wat rustiger en nu kom ik onkruid wieden én oogsten: pompoenen, broccoli, pastinaak, venkel, kruiden enzovoort. Het lukt vrij goed voor de eerste
keer. Ik ben blij met de opbrengst.
Mooi aan dit initiatief vind ik de kleinschaligheid. Vandaag zijn er tien volkstuintjes en ik hoor dat er nog een
viertal bij zullen komen. Dat is prima. Iedereen kent el14
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VOLKSTUINTJES, WAAR MENSEN
ELKAAR ONTMOETEN
kaar en de sfeer is heel gemoedelijk. Ook patiënten en bezoekers komen hier geregeld even kijken en praten. Heel
relax.
Vroeger kende ik het terrein hier niet zo goed, hoewel ik
vlakbij woon. Ik passeerde hier wel eens met de fiets, maar
meer niet. Door hier te komen tuinieren, sta ik meer stil bij
wat hier allemaal gebeurt. Het contact met patiënten doet
je nadenken. Het is een wereld die ik niet kende. Ja, ik vind
dat verrijkend.
Tuinieren is nieuw voor mij. Ik leer nog elke dag bij. Van beroep ben ik directeur van een basisschool. Ik werk vier vijfde: op vrijdag ben ik vrij en kom ik me hier ontspannen. Ook
op woensdagnamiddag kan je me hier geregeld vinden. En
tijdens de schoolvakanties, natuurlijk.”

Leo De Craemere:
“Hier voel ik me leven”
“Toen ik de aankondiging over de volkstuintjes in de krant
las, was ik meteen verkocht. Ik zocht al jaren een stukje
grond om te bewerken. Ook mijn zoon Martijn was enthousiast. We onderhouden deze moestuin dan ook samen.
Thuis heb ik een siertuin, maar daar is te weinig lichtinval
om er groenten te kweken. Hier kan ik mij uitleven met aardappelen, prei, selder, kolen, noem maar op. Alleen met de
erwtjes wil het niet zo goed lukken; ligt dat aan de grond of
aan het weer? Ik ben er nog niet uit.
Ik kom hier minstens één keer per week, maar sommige weken ook elke dag. Sinds 2 jaar ben ik met pensioen en ik
woon vlakbij. Dat is handig natuurlijk. Bijzonder leuk is dat ik
hier ook andere mensen leer kennen. Andere tuiniers, maar
ook voorbijgangers, patiënten en bezoekers, medewerkers
van het ziekenhuis…
Ik heb zelf altijd in de welzijnssector gewerkt. Ik vind deze
volkstuintjes een prachtig initiatief van PZ Onzelievevrouw.
Vroeger hadden wij het als kinderen over ‘het zothuis’. Ten
onrechte, natuurlijk. Het is goed dat zorgvoorzieningen hun
deuren openen voor de buurt en de samenleving betrekken. Soms komt een patiënt een praatje slaan of even goeiedag zeggen.
Hier heb ik tijd om even te babbelen en mensen te ontmoeten. Kijk, daar leggen ze ook een nieuw fietspad aan op het
terrein van het ziekenhuis. Nu al komen hier geregeld wandelaars voorbij. Die openheid is een goede zaak.

Thuis zou ik tussen vier muren zitten, hier voel ik me leven.
De volkstuintjes zijn pas in april gestart, maar ik weet nu al
dat ik hier blijf komen zo lang ik kan. En het is nog gezond
ook.”
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LIEFDE GAAT DOOR DE MAAG, OOK IN EEN ZIEKENHUIS
Lekker, gevarieerd én gezond. Dat is wat patiënten en
medewerkers
verwachten van hun maaltijden in
het ziekenhuis. En daar zien
diensthoofd Marc Berteloot en
zijn team streng op toe. Marc
Berteloot werkt ondertussen
al 35 jaar voor PZ Onzelievevrouw. In die jaren is de keuken
voortdurend mee geëvolueerd
met de noden, de mogelijkheden en de verwachtingen
van de tijd. Op dit ogenblik
zijn Marc en zijn keukenteam
in blijde verwachting van nieuwe en hypermoderne toestellen. Wij lieten ons door Marc
nu echter al even rondleiden
in het hele maaltijdgebeuren.
“Er werken 34 personen in de voedingsdienst, inclusief de
medewerkers van de maaltijddistributie en het onderhoud.
Het merendeel werkt deeltijds. De voorraadmedewerker
is de vroegste vogel: zij is hier al om 6.30 uur ’s morgens
voor de ochtendleveringen van brood en vlees. Een uurtje
later, om 7.30 uur, is de kookbrigade op post. Na een korte briefing is het meteen alle hens aan dek. Want stipt om
11 uur begint de maaltijddistributie. Tegen 11.35 uur moet
die distributie rond zijn, zodat we om 11.45 uur de cafeta-

ria kunnen beginnen. Die blijft open tot 13.30 uur. Na een
grondige schoonmaak beginnen we dan rond 14.00 uur aan
de avonddistributie. Die avonddistributie gebeurt met dezelfde maaltijdkarren, maar dan in koele modus: de koude
maaltijden blijven op de perfecte koele temperatuur tot het
moment van opdienen.”

540 middagmalen per dag
“Sommige patiënten eten op de eigen afdeling, anderen
gaan elke middag naar de cafetaria voor de maaltijd. Op
de afdelingen worden de maaltijden op het bord gebracht.
Dat gebeurt met een warme lijn: we scheppen de maaltijd
warm op het bord en houden het bord warm tot bij de patiënt. Hiervoor gebruiken we onze maaltijdwagens, die elke
maaltijd op minimum 65°C tot bij de patiënt brengen. Momenteel hebben we zo’n 20 maaltijdwagens in gebruik, die
de verschillende afdelingen aandoen. Zo’n 240 patiënten
eten in de cafetaria. Daar hebben ze iets meer keuze, met
naast de dagschotel ook enkele snacks en een salad bar. In
de cafetaria nemen ook de medewerkers hun maaltijd. In
totaal verzorgen wij 540 middagmalen per dag. ’s Avonds
bereiden we maaltijden voor 400 personen. De dagpatiënten zijn dan immers al naar huis.”
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VOEDINGSDienst in de kijker

ontwikkelen ze bepaalde vaardigheden. Lukt dat goed, dan
geven wij die mensen met plezier ook een aanbevelingsbrief mee, zodat ze gemakkelijker werk vinden. In ons team
werken ook twee mensen met een verstandelijke beperking
vanuit Beschut Wonen. Het engagement naar die mensen is
belangrijk voor ons team en voor het ziekenhuis.”

deadlines
“We werken elke dag met minstens vier koks in de keuken.
Eén kok voor de vegetarische maaltijden en de diëten. Eén
kok voor de koude keuken. En twee koks in de warme keuken. We zijn goed op elkaar ingespeeld. Dat moet ook,
want we werken met strikte deadlines. Dat zorgt voor de
nodige stress, maar de sfeer zit prima. Neen, als chef sta
ik niet te schreeuwen in de keuken zoals je wel eens ziet in
tv-programma’s. Ik zie mijn functie vooral als een coördinerende rol.”

SMILEY

ENGAGEMENT

“Om de zoveel jaar moet je in de keuken investeren. Goede infrastructuur is nodig als je goede kwaliteit wilt bieden.
Maar ook de strenge eisen op het gebied van hygiëne en
patiëntveiligheid vergen de nodige aandacht. Dit voorjaar
haalden we met de keuken een Smiley van het Federaal
Agentschap voor Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).
Dat betekent dat we tiptop in orde zijn en voor drie jaar
vrijgesteld worden van externe inspectie. Een mooie bekroning en waardering voor de inzet van het hele team, met
een speciale vermelding voor onze kok Sofie Dupon, die
alles rond hygiëne en veiligheid coördineert. Je mag die
inspanningen niet onderschatten. Alles wat hier gebeurt,
wordt voortdurend gemeten en gecontroleerd. Alles is ook
traceerbaar: stel dat er iets mis zou lopen, dan kunnen wij
meteen perfect zeggen waar de fout zat. Wij kunnen bijvoorbeeld achteraf nagaan op hoeveel graden temperatuur
een maaltijdbord op een bepaalde afdeling opgediend
is. Tot in de kleinste details wordt alles heel zorgvuldig en
nauwlettend opgevolgd. Wij laten niets aan het toeval over,
zeker niet op het gebied van veiligheid en hygiëne.”

“Er komt heel wat kijken bij het managen van een keuken
in een ziekenhuis. Ik sta in voor de aanwervingen, voor het
aankoopbeleid van de voeding, voor het leiden van mijn
team, voor het maken van de uurroosters, voor de hygiëne
en de voedselveiligheid, voor de apparatuur en het onderhoud… Natuurlijk hoef ik niet alles alleen te doen.
Vroeger werkten ook veel patiënten in therapeutisch verband in de keuken. Ze schilden aardappelen of maakten
groenten schoon. Vandaag gebeurt dat niet meer. Wel werken hier soms patiënten in het kader van hun resocialisatie.
Ze doen dat op vrijwillige basis, om beter voor bereid te zijn
op het maatschappelijke leven. Ze werken samen met ons
mee, soms voor enkele maanden zelfs. Zo wennen ze weer
aan het werkritme en de discipline, doen ze ervaring op en

“Lekker koken kan ook in een grootkeuken, jawel! Natuurlijk kan je nooit iedereen tevreden stellen, maar we krijgen
geregeld een complimentje van patiënten. Dat doet altijd
deugd. Als koks proeven wij alles voor het de deur uitgaat.
We kiezen ervoor om niet in al te grote massa’s te koken: liever 4 keer 100 porties vis klaarmaken dan 1 keer 400 porties,
hoewel dat technisch perfect zou kunnen. Het is een kwestie
van timing: wij mikken erop om klaar te zijn op het moment
dat de distributie start; niet vroeger en niet later. We zorgen
ook voor voldoende variatie in het aanbod en we volgen de
seizoenen. De meeste patiënten verblijven hier voor langere tijd. De mensen zijn ook meer veeleisend dan vroeger. En
ja hoor, mijn collega’s van de keuken en ikzelf eten dezelfde
maaltijden als de patiënten en de medewerkers.”
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BEZOEK VAN BARBIE EN BARON

"SOMMIGE BEWONERS BLOEIEN ECHT OPEN DANKZIJ DE HONDEN"

De 32 bewoners van PVT Sint-Augustinus krijgen regelmatig bezoek van Barbie en Baron.
Dankzij vzw Clinidogs is dat telkens een feest. Groepsbegeleider Lore Demeyer van
PVT Sint-Augustinus kijkt er al evenzeer naar uit.
“Vroeger gingen we met de bewoners geregeld naar het hondenasiel”,
vertelt Lore. “Daar ontmoetten we voor
het eerst Coco van de vzw Clinidogs.
Deze vzw brengt met honden een bezoek aan ziekenhuizen, woonzorgcentra
en andere zorg- en welzijnsvoorzieningen. Bewoners en patiënten hebben
daar erg veel deugd van.
Eén keer per maand komt Anita langs
met Barbie en Baron. De mensen hier
kijken er altijd heel erg naar uit. We
maken er telkens een fijne dag van. De
woensdagnamiddag is sowieso een
18

vrije namiddag zonder activiteiten.
Ook de kapper en de pedicure komen
dan langs. Het bezoek van de honden
zorgt voor extra sfeer en leven in de
brouwerij.”

of nooit spontaan vertellen, halen dan
soms herinneringen op. Ondertussen
kennen ze natuurlijk ook Anita van vzw
Clinidogs al. Ze wordt altijd met open
armen ontvangen.

Herinneringen

De witte hond Baron was nog een puppy toen hij hier voor het eerst kwam.
Meer nog: de bewoners hier hebben
mee zijn naam mogen kiezen. Dat
schept een band, natuurlijk. Maar ook
de bruine Barbie wordt enthousiast
ontvangen hoor!”, lacht Lore.

“Veel patiënten hadden vroeger thuis
ook een huisdier. Sommige mensen
bloeien open als ze de honden zien en
kunnen strelen. Je ziet dat het herinneringen oproept en dat het contact
met die dieren veel voor hen betekent. Zelfs bewoners die anders zelden

Nieuw nabehandelingsprogramma
begeleidt patienten nog beter

"LOSLATEN EN VERSTERKEN"
Een nieuw nabehandelingsprogramma wil mensen nog beter begeleiden na een residentiële opname of een dagbehandeling voor
depressie en/of persoonlijkheidsstoornissen. “Vaak zien we immers
dat patiënten het lastig hebben om aangeleerde vaardigheden vast
te houden eenmaal ze naar hun thuiscontext teruggekeerd zijn. Met
het nieuwe aanbod willen we deze patiënten zowel versterken als
loslaten”, vertelt psycholoog Bart Durnez.

Bart Durnez: “In hun
thuiscontext vallen
patiënten soms snel
terug in oude
gewoontes. Dat moeten
we proberen te
vermijden.”

“Vroeger hadden we uiteraard ook
een aanbod nabehandeling of nazorg,
maar nu slaan we een nieuwe weg in”,
verduidelijkt Bart Durnez, psycholoog
van het behandelaanbod voor mensen
met een depressie en/of een persoonlijkheidsstoornis. “Waar we vroeger
werkten met nagenoeg hetzelfde team, dezelfde therapieën en in
dezelfde infrastructuur als de eigenlijke behandeling, kiezen we nu voor
een apart aanbod. We maken hiermee
een duidelijk onderscheid met de behandelcontext en dat is een goede
zaak. Veel patiënten kampen namelijk
met een hechtingsproblematiek. Ze
komen moeilijk los van de veilige omgeving die het ziekenhuis biedt. Voor
deze mensen is het beter als we een
heldere cesuur kunnen maken: hier
stopt de behandeling en begint de
nabehandeling. Met een apart team
en in een andere infrastructuur.”

Oude gewoontes
“Naast dat loskomen van de behandeling willen we patiënten ook sterker
maken. Bepaalde vaardigheden die
patiënten goed onder de knie hebben in de context van het ziekenhuis
tijdens hun behandeling, blijken lastig
om vast te houden in de thuiscontext.
Ik denk bijvoorbeeld aan het toepassen van een crisisplan of aan sociale
vaardigheden. Wat verworven lijkt,
blijkt dan toch niet zo stevig verankerd te zijn. In hun thuiscontext vallen
patiënten soms snel terug in oude gewoontes. Dat moeten we proberen te
vermijden. Daarom zetten we tijdens
de nabehandeling vooral daarop in.”
“We stellen doorgaans geen nieuwe
doelstellingen voorop tijdens de nabehandeling, maar proberen wat verworven is te borgen of te ‘generaliseren’,
zodat de patiënt er in elke context op
terug kan vallen.”

Herval vermijden
“Een nabehandeling sluit altijd aan op
een residentiële opname of een dagbehandeling. Met de nieuwe aanpak
willen we herval zoveel mogelijk vermijden”, legt Bart Durnez uit. “Patiënten komen tijdens de nabehandeling
nog twee halve dagen per week naar
het ziekenhuis voor een groepsprogramma met een achttal deelnemers.
Eventueel kan ook een consultatie bij

de behandelend psychiater plaatsvinden.”
“De duur van de nabehandeling
varieert. Het Riziv voorziet voor patiënten van onze doelgroep een natraject
van zes maanden, één keer verlengbaar – een periode van maximaal één
jaar dus. Wij opteren echter om met
modules van drie maanden te werken. Na elke drie maanden vindt een
evaluatie plaats. Dat is goed voor de
hulpverleners én voor de patiënt. De
beperkte periode van drie maanden
benadrukt het tijdelijke karakter ervan
en dus ook het loslaten. Als de patiënt
zich sterk genoeg voelt of als hij werk
heeft gevonden, kan de nabehandeling ook vroeger stoppen. Alles gebeurt sowieso voortdurend in overleg
met de patiënt.”
“Patiënten kiezen uiteraard zelf of ze al
dan niet aan de nabehandeling deelnemen. Vanuit de afdeling geven wij
een advies, afhankelijk van onze risico-inschatting. In september zijn we
met een eerste groep patiënten gestart. We geloven sterk in de impact
van dit aanbod. De belangstelling
ervoor neemt ook toe, omdat deze
nieuwe aanpak patiënten meer zekerheid geeft en hen beter begeleidt bij
hun terugkeer naar de eigen context”,
besluit Bart Durnez.
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MENSEN.ANDERS BEKEKEN

“HEEL GELUKKIG MET AL
DIE WARME COLLEGA’S”
“Ik heb vele jaren als verpleegkundige gewerkt op de
afdeling psychogeriatrie van een algemeen ziekenhuis.
Omdat ik toe was aan een carrièreswitch ben ik opnieuw gaan studeren. Ik studeerde drie jaar Gezinswetenschappen in Brussel. Daarna ging ik aan de slag in
een welzijnsorganisatie. Maar toen ik de vacature voor
een verpleegkundige op de medische dienst in PZ Onzelievevrouw zag, heb ik me meteen kandidaat gesteld.
Ik werk hier ondertussen een zestal maanden. Mijn opdracht is om patiënten te begeleiden tijdens hun consult. Ik maak ook de planning voor de verschillende
artsen en bereid de consulten voor. Waar nodig doe ik
bloedafnames, ik zorg voor de sterilisatie van het medisch materiaal en ik organiseer het jaarlijks EKG-onderzoek voor alle patiënten.
Luisteren is één van mijn sterktes. Verder ben ik creatief en collegiaal. De eerste maanden in PZ Onzelievevrouw waren behoorlijk inspannend, maar ik ben heel
gelukkig met al die warme collega’s die me met raad en
daad bijstaan. Zij geven me echt het gevoel dat ik hier
welkom ben. Dat doet heel veel deugd!”
Cathy Billiet,
verpleegkundige in de medische dienst van het
PZ Onzelievevrouw
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