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BETROKKENHEID
Wil een organisatie steeds beter worden, dan moet ze investeren in haar medewerkers. De
tijd dat de baas zogezegd alles wist en de personeelsleden niet meer waren dan de uitvoerders van zijn bevelen, ligt ver achter ons. Je haalt meer resultaten als je samen op weg gaat,
weten we vandaag. Betrokken en tevreden medewerkers zijn de beste garantie op goede
zorg. Een degelijk hr-beleid legt het fundament voor de kwaliteit van onze dienstverlening.
Een vooruitstrevend mobiliteitsplan past in dat kader. Als medewerkers door steeds langere
files gestresseerd op het werk aankomen, is dat voor niemand goed. Als ze zich tijdens en
na hun dagtaak zorgen moeten maken of ze door het drukke verkeer wel op tijd hun kroost
zullen kunnen ophalen aan school of bij de kinderopvang, dan weegt dat op hun gemoed.
Samen moeten we op zoek naar nieuwe oplossingen. Oplossingen die ecologisch duurzaam
zijn en tegelijk de gezondheid en het welbevinden van de medewerkers bevorderen. PZ Onzelievevrouw kiest met diverse initiatieven voor deze nieuwe weg.
Natuurlijk gaan een fietsleaseplan, een extra premie voor fietsers, een nieuw fietspad en een
volledige terugbetaling van het treinabonnement de wereld niet veranderen. Maar het zijn
wel stappen in de goede richting. Voor de medewerkers, de omgeving en de patiënten. Want
als medewerkers zich goed in hun vel voelen, verlenen ze betere zorg.
Ook op andere manieren wil PZ Onzelievevrouw voor zijn medewerkers een omgeving creëren die uitnodigt tot steeds betere zorg. Met het NIAZ-accreditatietraject leggen we de
lat voor de kwaliteit en de patiëntveiligheid hoog. De aanstelling van een stafmedewerker
Kwaliteit en Accreditatie zorgt voor de nodige ondersteuning. Maar we stimuleren vooral de
inbreng en de creativiteit van de medewerkers. Elke medewerker krijgt een budget waarmee
hij of zij duurzame veranderingen op het gebied van kwaliteit kan realiseren. Medewerkers
kunnen ook hun budgetten samenleggen en zo een groter project aanpakken. Het is een
nieuwe aanpak en samen met u ben ik heel benieuwd naar de resultaten. Ik heb er echter het
volste vertrouwen in. U hoort er nog van!
Marc Vermeire,
algemeen directeur
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Meer dan 40 jaar lang kon het PZ
Onzelievevrouw bouwen op Patrick
Moeyaert. Maar eind 2017 nam hij definitief afscheid, ook al had hij er na zijn 65ste
verjaardag zelf gerust nog enkele jaartjes
willen bijdoen. Als geen ander heeft Patrick
Moeyaert de ontwikkeling van PZ Onzelievevrouw van dichtbij meegemaakt, letterlijk
en figuurlijk. Hoe het ziekenhuis er vandaag
uitziet, is grotendeels zijn werk. Net voor
zijn afscheid gingen we nog even bij hem
langs om samen herinneringen op te halen.

"WIJ WAREN GEDREVEN EN
WE GINGEN ERVOOR"

Patrick Moeyaert:
“Het is met gemengde gevoelens dat ik afscheid
neem van PZ Onzelievevrouw. Ik heb hier hele
mooie jaren beleefd en ik had gerust nog wat
willen blijven.”
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Patrick Moeyaert startte zijn loopbaan in november 1977.
Als industrieel ingenieur bouwkunde had hij eerst 2 jaar bij
een aannemer in wegeniswerken gewerkt, maar toen een
vacature voor een ‘Hoofd brandbeveiliging’ verscheen,
konden zijn vrouw en zijn ouders hem ervan overtuigen om
te solliciteren. “Voor de wegeniswerken vertrok ik altijd om
5.30 uur ’s morgens om pas rond 18.30 uur ’s avonds thuis
te komen. Dat woog op mij, maar ook op mijn familie”, herinnert Patrick zich. “De vacature voor een hoofd brandbeveiliging ging uit van PZ Onzelievevrouw, PZ Heilig Hart in
Ieper en PTC Rustenburg. Er was in die tijd nieuwe wetgeving rond brandveiligheid, met heel wat werk aan de winkel.
Enkele jaren daarvoor had in het Sint-Andriesziekenhuis in
Tielt een brand gewoed met vier slachtoffers. De ziekenhuizen hadden nog veel houten trappen, er waren weinig

Afscheidsinterview Patrick Moeyaert

Patrick Moeyaert:
“Vroeger bestond het domein uit landerijen
en akkerbouw. Er werden groenten geteeld
en varkens en runderen gekweekt. Wekelijks
werden 5 varkens van 120 kg en 1 koe geslacht
voor eigen gebruik!”

is het vandaag geworden. Dossiers blijven jaren aanslepen
en alleen voor het meest dringende onderhoud maakt de
overheid middelen vrij. Gelukkig heeft het bestuur van onze
vzw altijd voor kwaliteit gekozen. De overheid geeft middelen per bed en daarmee moet je het doen. Het bestuur
dacht echter op langere termijn en koos altijd voor duurzame bouwwerken.”

compartimenten en het brandgevaar was reëel. Mijn opdracht was om de infrastructuur in de 3 ziekenhuizen kritisch
te bestuderen, om na te denken over brandveiligheid en
om ontwerpen voor verbouwingen te maken. In Ieper was er
toen bovendien nog geen hoofd van de technische dienst
en ook daar kon ik mijn creativiteit in kwijt. Toen in 1982
de functie als hoofd van de technische dienst in PZ Onzelievevrouw vacant werd, heb ik mijn kans gewaagd. Ik heb
die functie, met zowel studie- als ontwerpopdrachten én
uitvoerend werk – 25 jaar bekleed, tot ik in 2004 uiteindelijk
stafmedewerker Infrastructuur en preventieadviseur werd.”

Landerijen en akkerbouw

Het klappen van de zweep
“Je kunt je nauwelijks nog voorstellen hoe een psychiatrisch
ziekenhuis er halfweg de jaren ’70 uitzag. De instelling was
volledig gesloten, er waren slaapzalen met houten bedden
met gordijnen ertussen en 5 of 6 lavabo’s op een rij. Een
afdeling telde toen nog 60 à 70 patiënten en elke afdeling
droeg de naam van een heilige. Bijna alle diensthoofden
waren zusters, maar de sfeer was heel familiaal en gemoedelijk. Als jonge ingenieur had ik er een sublieme job. Ik was
de enige met een hoge technische opleiding en kreeg daardoor veel ruimte en autonomie om mijn gang te gaan. Ja, ik
heb echt mijn stempel kunnen drukken op de infrastructuur.
Reken daarbij dat in de jaren ’80, na de grote renovatiegolf in de algemene ziekenhuizen, plots vrij veel middelen
vrijkwamen voor de psychiatrische ziekenhuizen, die toen
qua infrastructuur 20 jaar achterop hinkten. Zuster Stefana,
toen lid van onze raad van bestuur, kende als geen ander
de weg in Brussel om dingen gedaan te krijgen. Bovendien
vormden PZ Onzelievevrouw, Heilig Hart Ieper en PC Rustenburg toen al een heel dynamische groep. Ik kreeg de
opdracht om een masterplan uit te tekenen en tussen 1985
en 2010 hebben wij massaal veel kunnen verbouwen in de
3 ziekenhuizen. In die 25 jaar zijn zowat alle verblijfsafdelingen vernieuwd, een gigantische operatie! Nu heb je overal
moderne kamers met sanitair. Sommige afdelingen zijn ondertussen al een tweede keer verbouwd of gerenoveerd.”
“Wat zo fijn was aan mijn job, was de goede samenwerking
met een heel gedreven team. Samen beheerden we verschillende werven tegelijk. We gingen ervoor, dat was echt
de mentaliteit. We hebben keihard gewerkt, met veel verantwoordelijkheden ook. Op den duur ken je het klappen
van de zweep. Het patrimonium in Brugge staat vandaag
bijna op punt, ondanks het neogotische gebouw dat soms
een hinderpaal vormt voor een hedendaagse psychiatrische
infrastructuur. Maar zo vlot als het ging om in de jaren ’80
de nodige budgetten van de overheid te krijgen, zo moeilijk

“Waar ik trots op ben, is de mooie parkomgeving van het
ziekenhuis vandaag. Vroeger bestond het domein uit landerijen en akkerbouw. Er werden groenten geteeld en varkens
en runderen gekweekt. Wekelijks werden 5 varkens van 120
kg en 1 koe geslacht voor eigen gebruik! Ja, het ziekenhuis
was een gesloten voorziening die helemaal zelfbedruipend
was voor voedsel. Met de varkenspest in de jaren ’80 kwam
abrupt een einde hieraan. Eigenlijk is dat dus allemaal nog
niet zo lang geleden. De weiden werden daarna gebruikt
om afdelingen uit te bouwen buiten het neogotische gebouw. Ik heb er toen voor gezorgd dat er een open tuin
kwam en groene zones waar patiënten konden genieten
van de rust en de natuur, de bomen en de bloemen die
bloeien. Dat kost allemaal geld voor onderhoud, maar de
directie volgde mijn voorstellen.”
“Sinds 1982 was ik ook preventieadviseur en milieucoördinator. We zijn een klasse-1-bedrijf omwille van de zware
stookinstallaties. We hebben daarvoor tal van vergunningen
nodig en moesten continue metingen doen: emissie, waterlozingen… Maar vooral de opdracht als preventieadviseur is met de jaren belangrijker geworden. De wetgeving
is sterk geëvolueerd. Ik verwees al naar de risico’s voor de
brandveiligheid: dat blijft een voortdurend aandachtspunt,
ook vandaag nog. Verder is er ook de aandacht voor de
personeelsveiligheid. Denk aan agressie, prikongevallen,
rugklachten…”
Gemengde gevoelens
“Het is met gemengde gevoelens dat ik afscheid neem van
PZ Onzelievevrouw. Ik heb hier hele mooie jaren beleefd en
ik had gerust nog wat willen blijven, maar ik ben 65 jaar geworden. Ik ben er echter de man niet naar om nu al met rust
te gaan. Ik blijf nog wat aan de slag met een zelfstandig statuut en ik droom er al jaren van om een duiventil te maken
naar een Zuid-Engels model waar ik 10 jaar geleden foto’s
van kon maken. Blij dat ik daar eindelijk tijd voor heb! Maar
ik zal de creativiteit en de mooie realisaties missen. Vorig
jaar hebben we nog het fietspad gerealiseerd en de 5 studio’s voor het campuswonen. En er zitten nog enkele mooie
projecten in de pijplijn: voor brugwonen, voor een inloophuis… Ik heb altijd graag gebouwd voor het ziekenhuis. Ik
kon de dingen vooruit doen gaan: studeren, overleggen en
dan realiseren. Ik heb me altijd gewaardeerd gevoeld. Ik
was hier jarenlang Bob de Bouwer, maar nu komt er tijd vrij
voor andere dingen: reizen, fietsen, mijn tuin en mijn moestuin… Ik zal me niet rap vervelen”, lacht Patrick Moeyaert.
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IEDEREEN OP DE FIETS!

7 goede redenen om een
fiets te leasen:
1. Je conditie gaat erop vooruit.
2. Je draagt bij tot minder CO² in de lucht
en dus voor een beter milieu.
3. Je kan dag in dag uit een kwaliteitsfiets
gebruiken.
4. Je profiteert van gunstige voorwaarden.
5. Je krijgt of behoudt je fietsvergoeding.
6. Je helpt het fileprobleem een beetje op
te lossen.
7. Als je overstapt van auto naar fiets voor
woon-werkverkeer, bespaar je flink op je
autokosten.

De wegen slibben dicht, het klimaat warmt op en we gaan met zijn allen ten onder aan de
stress. Een tikkeltje karikaturaal misschien, maar u kunt er zich ongetwijfeld iets bij voorstellen. Een toveroplossing hiervoor bestaat niet, denkt u dan. En toch. Dankzij een coherent mobiliteitsplan laten steeds meer medewerkers de wagen aan de kant. De jongste
impuls is het fietsleaseprogramma dat PZ Onzelievevrouw in 2017 ontwikkelde. Een winwin voor mens, milieu en verkeer. Het kan dus!
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Mathilde Traen: “Sommige
medewerkers doen vrij grote afstanden met hun nieuw elektrisch
voertuig, anderen wonen vrij dicht
maar laten nu ook de wagen wat
vaker in de garage staan.””

MEDEWERKERS KIEZEN MEER EN MEER ALTERNATIEVEN
Een kleine helft van de medewerkers
(276 of 48%) komt nog altijd met de
wagen naar het ziekenhuis. Kijken we
echter naar de cijfers van 2008, dan
zien we op tien jaar tijd een fikse daling van het aantal autogebruikers
over de jaren heen. In 2008 nam nog
60% dagelijks de wagen.
In diezelfde periode is het aantal fietsers spectaculair toegenomen. Van
Het idee voor het fietsleaseprogramma ontstond na het project de Testkaravaan van de Provincie West-Vlaanderen. “De Testkaravaan had zo’n succes
dat we beslisten om hierop verder te
bouwen”,, vertelt Mathilde Traen van
de Personeelsdienst. “Er was enthousiasme gecreëerd en dat wilden we
vasthouden. Heel wat medewerkers
hadden dankzij de Testkaravaan enkele weken kunnen proeven van andere
vervoersmiddelen: een stadsfiets, een
plooifiets, een elektrische fiets, een
bakfiets, mobiliteitskaarten enzovoort.
We zochten naar een verderzetting en
vonden die in het systeem van fietsleasen van KBC Autolease.”
“Het idee is simpel: in plaats van zelf
een dure (elektrische) fiets te kopen,
lease je een fiets voor 36 maanden.
Elke maand betaal je als medewerker
een bedrag. Die bijdrage wordt afgehouden van het brutoloon. Wat de

24% in 2008 naar 38% in 2017. Tel
daarbij de collega’s die met de trein,
met de bus of te voet komen, en je
komt aan 52%: méér dan het aantal
medewerkers dat met de auto komt.
De inspanningen op het gebied van
sensibilisering, een goede vergoeding en een betere infrastructuur lonen dus. PZ Onzelievevrouw is vastbesloten verder deze weg in te slaan.
medewerker effectief zelf betaalt, is
eigenlijk lager dan dat bedrag, want
dan moet je naar het nettoverschil
kijken. Het bedrag is voorts afhankelijk van het type fiets dat je kiest. Elke
medewerker met een vast contract kan
hiervan gebruikmaken. Je moet je wel
engageren om minimum 30% van je
woon-werkverplaatsingen met de fiets
te doen.”
“Vooral voor wie vroeger met de wagen kwam, is dit aanbod ook financieel
heel interessant. De nettoprijs is een
stuk lager dan de leasingprijs, maar je
krijgt er bovendien een mooie fietsvergoeding bovenop en je verbruikt minder brandstof! Zo beperk je de eigen
investering in een nieuwe, goede fiets
tot een minimum. Bovendien is in de
leaseprijs ook een verzekering voor
diefstal en schade, een onderhoudscontract én een bijstandsverzekering
via de VAB inbegrepen.”

Fiets en openbaar
vervoer
Na de 36 maanden leasing beslist de
medewerker zelf of hij de fiets al dan
niet definitief aankoopt tegen de restwaarde. Je kan ook beslissen om opnieuw te starten met een nieuwe fiets
en een leasecontract voor 36 maanden. Of je houdt er na 36 maanden gewoon mee op en je koopt bijvoorbeeld
zelf een fiets. Het kan allemaal.
Al 34 medewerkers hebben de stap
gezet. 32 van hen kozen voor een elektrische fiets, 1 voor een gewone fiets
en 1 voor een elektrische bakfiets. “De
eerste reacties van al deze medewerkers zijn heel positief”, weet Mathilde.
“Sommigen doen vrij grote afstanden
met hun nieuw elektrisch voertuig, anderen wonen vrij dicht maar laten nu
ook de wagen wat vaker in de garage
staan.” (Zie ook getuigenissen op pagina 8-9).
PZ Onzelievevrouw promoot echter
niet alleen het fietsen. Ook wie de trein
neemt, kan rekenen op een steuntje
dankzij de volledige terugbetaling van
het abonnement. “De ligging van het
ziekenhuis vlakbij het station van Brugge is natuurlijk een extra troef”, zegt
Mathilde. “Sommige medewerkers komen elke dag met de trein. Ik heb zelfs
weet van iemand die elke dag uit het
Brusselse met de trein komt werken.
Dat verdient toch een pluim!”
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Sarah Vandemaele (Afdeling 52, links op de
foto) en Julie Pitteljon (Afdeling 11, rechts)
werken beide als verpleegkundige in het
ziekenhuis. Julie (rechts op de foto) koos
resoluut voor een elektrische bakfiets toen
het fietsleaseprogramma werd voorgesteld.
Sarah woont in De Haan en komt sinds
enkele maanden elke dag met de
(lease)fiets naar het werk.

Julie Pitteljon: “hier
droom ik al jaren van”
“Ik droom al jaren van een bakfiets”,
bekent Julie Pitteljon. “Hoewel ik aan
de rand van de stad woon, neem ik nog
te vaak de wagen. Met mijn zoontje
Jeroom van 2 jaar is het sowieso niet
evident om veel met de fiets te doen.
Een bakfiets, en zeker een elektrische
bakfiets, is de ideale oplossing voor
mij. Als je zelf een elektrische bakfiets
koopt, ben je al snel 4.000 euro kwijt.
Het leaseprogramma was dan ook een
geschenk uit de hemel. Ik kon er even
van proeven tijdens de Testkaravaan
en ik was in de wolken. De leasefiets is
van een goed merk en ik hoef de aankoopprijs niet in één keer te betalen.”
“Een bakfiets lijkt zwaar om mee te
rijden, maar dat is slechts schijn. Je
kunt er alleen geen scherpe bochten
mee maken. Vanuit Sint-Kruis waar
ik woon, is het maar 4 kilometer naar
het werk. Vroeger moest ik eerst met
de auto mijn zoontje naar de kinderopvang brengen. Daarna reed ik terug
naar huis om mijn fiets te nemen om
naar het ziekenhuis te fietsen. Je kunt
je voorstellen dat de verleiding groot
8

was om gewoon met de wagen naar
het ziekenhuis verder te rijden, wat dan
ook vaak gebeurde. Je vindt altijd wel
een reden om de auto te nemen: het
is al laat, het regent, je bent nu toch
onderweg… Vandaag breng ik mijn
zoontje met de bakfiets naar de crèche
en fiets ik meteen door naar het werk.
Heel gemakkelijk is dat.”
Jeroom vindt het zalig
“Ik kom bijna dagelijks met de bakfiets. Ja, er is wat zelfdiscipline voor
nodig. Maar Jeroom vindt het zalig!
Hij kijkt voortdurend rond en geniet
van de buitenlucht. Ook de boodschappen doe ik steeds vaker met de
bakfiets. Mijn man gebruikt hem ook
geregeld. Het is een mooi alternatief
voor de wagen.”
“In het spitsuur is het erg druk rond
het station van Brugge en alle fietsers
en autobestuurders zitten dan in een
‘haastmodus’. Omdat je minder snel
kunt manoeuvreren met een bakfiets,
is het dan even uitkijken. Ik heb daarom een extra achteruitkijkspiegel op
mijn fiets gemonteerd. Dat helpt. Ik
zorg ook dat ik goed zichtbaar ben
voor alle weggebruikers. Ik voel me zeker niet onveilig.”

“Ik was altijd al sportief. Zelfs met een
elektrische fiets blijf je goed in beweging. Wat mij vooral deugd doet, is
het mentaal uitwaaien na het werk. Je
ontspant sneller. Je kunt gemakkelijker
dingen loslaten. Ik erger me ook minder aan het verkeer, omdat ik minder in
de file hoef te staan. En ja, de buitenlucht doet goed. De regen deert me
niet.”
Mooie investering
“Parkeren met een bakfiets lukt vrij
goed. Hier en daar zijn er zelfs al speciale plaatsen voor bakfietsen gereserveerd. Op het werk is dat nog niet het
geval, maar misschien in de toekomst
wel? De fietsenstalling staat sowieso
goed vol nu meer en meer collega’s
voor de fiets kiezen.”
“Financieel is dit een mooie investering. Het leasebedrag is niet alleen afhankelijk van de kostprijs van de fiets,
maar ook van je inkomen en je werkregime. Ik heb een contract van 3 jaar en
dat kost me netto tussen de 60 en de
75 euro per maand. Na die 3 jaar kan ik
de fiets aankopen tegen de restwaarde of ik kan gewoon kiezen voor een
nieuwe leasefiets. Handig vind ik dat
we ook verzekerd zijn tegen pech. Als
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er onderweg iets gebeurt, kunnen we
de VAB opbellen voor een herstelling
of om weggebracht te worden. Dat
geeft een veilig gevoel.”
Sarah Vandemaele:
“EEn aanradeR”
“Vroeger kwam ik ook af en toe met
de fiets naar het werk, maar dan toch
vooral in de zomer”, vertelt Sarah.
“Meestal nam ik de wagen. 24 kilometer is niet niks. Ik had eerder al over
een elektrische fiets nagedacht, maar
ik ging ervan uit dat ik dat nooit zou
volhouden. Toen we de kans kregen
om een elektrische fiets te leasen, heb
ik die kans met beide handen gegrepen.”
In prima conditie
“Met de auto deed ik er 30 minuten
over, met de elektrische fiets een uurtje. Natuurlijk scheelt dat in tijd, maar
vroeger ging ik na het werk enkele
keren per week lopen. Dat doe ik nu
minder. Ik voel me prima in conditie en
ik slaap beter dan vroeger. Als ik thuiskom na het werk is mijn hoofd helemaal leeg en ben ik ontspannen.”
“In de winter heb je wat meer karakter nodig om door te zetten. Maar ik
heb geïnvesteerd in een goede jas,
een regenpak, extra handschoenen en
overtrekschoentjes. Zo ben ik optimaal
beschermd. Zelfs als ik eens niet veel
zin heb om de fiets te nemen, gaat dat
gevoel heel snel over eenmaal ik vertrokken ben.”
“Ik heb twee grote fietstassen waar
heel wat in kan. Dat is dus geen probleem. In het ziekenhuis kan ik op de
afdeling een verfrissende douche nemen als ik aankom.”
Goed voor de portemonnee
“Ik was aanvankelijk van plan om mijn
auto te verkopen, maar aangezien mijn
man in ploegen werkt en ons zoontje Milan van 7 jaar geregeld naar de
sportclub of naar vriendjes gebracht
moet worden, is dat niet haalbaar. Toch
ben ik heel tevreden over mijn keuze.
De kost van de benzine valt weg en de
fietsvergoeding is mooi meegenomen.
Mijn investering in extra kledij en zo is
snel terugbetaald.”
“Omdat ik zoveel kilometers doe, zal
ik na verloop van tijd waarschijnlijk zelf

EXTRA STIMULANS, NIEUWE FIETSENSTALLING
EN BETERE AANSLUITING FIETSPAD
De Vlaamse overheid stimuleert bedrijven om alternatieve mobiliteitsoplossingen aan hun medewerkers aan te bieden. Vlaams
minister van Mobiliteit Ben Weyts trok meer dan 500.000 euro
uit voor West-Vlaamse organisaties die een extra inspanning
leveren. PZ Onzelievevrouw diende met PTC Rustenburg een
sterk dossier in; samen krijgen ze 113.706 euro ondersteuning
van dit Pendelfonds.
“Een deel hiervan gaan we verder investeren in het fietsleaseprogramma”,
zegt directeur Marc Vermeire. “Naast het stukje brutoloon dat de medewerker afstaat, doet het ziekenhuis een tegemoetkoming aan de medewerkers
die in 2017 in het fietsleaseprogramma gestapt zijn. Daarnaast willen we alle
medewerkers die met de fiets naar het werk komen een eenmalige extra vergoeding geven in de loop van 2018. Wist je dat ondertussen zowat 40% van
de medewerkers geregeld met de fiets naar het werk komt? Liefst 31% komt
zelfs elke dag met de fiets.”
“Daarom investeren we ook in een nieuwe fietsenstalling. We voorzien vijf
oplaadpunten voor elektrische fietsen. Het ziekenhuis koopt zelf twee elektrische fietsen aan voor medewerkers die eens willen proberen of het iets voor
hen is. Wie twijfelt kan twee of drie weken gratis proberen en daarna beslissen of het haalbaar is.”
“Ten slotte is 30.000 euro uit het Pendelfonds voorzien om het fietspad op het
domein van het ziekenhuis te verbinden met het fietspad van de stad Brugge
dat op dit ogenblik wordt aangelegd. Er is al een tunnel onder de spoorweg
aangelegd en de stad bouwt nu een fietsbrug richting Centrum. Zodra die
werken klaar zijn, investeren wij in de aansluiting van ons openbare fietspad
op dat van de stad.”
wel moeten investeren in een nieuwe
batterij. Dat maakt het leasen iets minder aantrekkelijk, want het is tenslotte
niet je eigen fiets. Maar het fietsleaseprogramma heeft me wel over de
streep getrokken en zelfs als ik er na
drie jaar zou uitstappen, dan koop ik

zelf een eigen elektrische fiets.”
“Ik voel me beter in mijn vel nu ik met
de fiets kom werken. De sport en de
frisse lucht doen me goed. Of er ook
nadelen zijn? Ik kan er niet meteen verzinnen. Echt waar, ik kan het iedereen
aanraden!”
9

OP DE KOFFIE MET CHRISTOPHE

“IK KIJK UIT NAAR EEN NIEUWE START”
In elk nummer van Afrit 8 hebben we een
gesprek bij een kop koffie. Deze keer
ontmoeten we Christophe, bewoner van
een studio ‘In Between’. Christophe is
een schuilnaam.

10

“Sinds 2 maanden woon ik zelfstandig op een studio of een
zogenaamde campuswoning ‘In Between’. In totaal zijn er 5
studio’s, allemaal in het gebouw van PZ Onzelievevrouw. De
studio’s zijn nieuw, gerieflijk en mooi ingericht. Het verblijf
hier is sowieso tijdelijk, in afwachting van een vaste verblijfplaats.

Ik voel me hier goed op mijn gemak. Ik woon hier graag.
De buren vallen ook heel goed mee. Ik heb hier alles wat ik
nodig heb: een keukentje, een televisie, internet….”
“Elke dag om 8.30 uur word ik op Afdeling 63 verwacht als
dagpatiënt. Om 9.00 uur begint de therapie. Ik zorg zelf
voor mijn ontbijt en eet op mijn studio. Alleen ’s middags
blijf ik in de refter van het ziekenhuis eten. ’s Avonds doe ik
boodschappen en maak ik iets klaar in mijn keuken. Overdag doe ik verschillende dingen: therapie, houtbewerking,
in de serre werken en sport.”
Dochtertje
“Ik heb vier maanden in de gevangenis gezeten. Het is daar
dat de wetsdokter vaststelde dat ik psychische problemen
had. Hij liet me opnemen op de afdeling voor mensen met
een psychotische kwetsbaarheid. Ik neem vandaag nog medicatie hiervoor en ik voel me er goed bij.”
“Gelukkig sta ik er niet alleen voor. Ik heb een goede vriend
bij wie ik terechtkan en met wie ik een goede vertrouwensband heb. En ik heb ook een dochtertje. In februari wordt ze
drie jaar. Ik heb zes jaar een relatie gehad. Mijn ex-vriendin
en ik komen nog altijd goed overeen en om de twee weken
mag mijn dochter het weekend bij mij doorbrengen. Dan
kijken we samen naar een tekenfilm en ik heb hier ook wel
wat speelgoed. Elke keer gaan we ook naar zee, naar Heist.
Ik ben afkomstig van Heist. Daar gaan we samen frietjes
eten. Daarna huren we een go-cart of maken we een wandeling op de dijk en dan gaan we naar het speelplein. Op
zondagavond breng ik haar terug naar haar moeder. Het zijn
fijne weekends met mijn dochter. Dan kan ik ook eens mijn
gedachten helemaal verzetten.”
Werk
“Ik heb een tijd vrijwilligerswerk gedaan bij WOK, een vereniging van het OCMW. Ik deed er kleine klussen: tuinieren,
schilderen, houtbewerking. Ik wil graag vast werk zoeken en
dan sparen om zelfstandig te kunnen wonen. Een job in de
haven van Zeebrugge of in een fabriek lijkt me wel iets.”

STUDIO’S OP CAMPUS HELPEN
EX-PATIËNTEN MET OVERSTAP VAN
OPNAME NAAR ZELFSTANDIG WONEN
Het PZ Onzelievevrouw opende op vrijdag 13 oktober
2017 ‘In Between’, een complex van 5 studio’s op de ziekenhuiscampus. Deze studio’s zijn bestemd om ex-patiënten van het ziekenhuis te helpen de overstap te maken
van ziekenhuisopname naar zelfstandig wonen in de samenleving.
Het PZ Onzelievevrouw komt hierbij tegemoet aan een
reële vraag bij ex-patiënten. Na een langdurige opname
is het voor patiënten niet eenvoudig om de stap terug te
zetten naar zelfstandig wonen. De aangeboden studio’s
bieden deze patiënten de kans om de overgang geleidelijk te maken door de ondersteuning in de loop van
een jaar stap voor stap af te bouwen en hen te helpen te
zoeken naar een geschikte woning.
De studio’s bevinden zich binnen het centrale ziekenhuisgebouw. Elke studio heeft een keukentje, een sanitair
blok, een schrijfhoekje en een aparte slaapkamer.

“Het is niet de eerste keer dat ik in PZ Onzelievevrouw opgenomen werd. In 2011 ben ik hier gecolloceerd. Deze keer
wilden ze me naar een andere voorziening brengen, maar ik
heb zelf gevraagd om terug naar PZ Onzelievevrouw te mogen komen. Ik ben hier altijd goed behandeld geworden. Ik
kan hier tot mezelf komen.”

“Dat ik ondertussen zelfstandig op deze studio mag wonen,
is heel tof. Op de afdeling ben ik altijd omringd door verpleegkundigen, hier ben ik op mezelf aangewezen. Ik word
wel nog altijd begeleid. Elke week heb ik een gesprek met
de verpleegkundige en de maatschappelijk werker. Ik vind
dat goed zo.”

“Half februari zal het twee jaar zijn dat ik in het ziekenhuis
verblijf. Neen, ik beschouw dat niet als verloren jaren. Die
tijd is natuurlijk wel weg, maar het is hier alvast beter dan in
de gevangenis. Hier word ik geholpen. Over enkele maanden kan ik hier allicht vertrekken. Ik voel me er klaar voor.
Ik sta op de lijst van Beschut Wonen, maar ik heb me ook
kandidaat gesteld voor een sociale woning in Heist of Zeebrugge.”

“Ik heb nog goede contacten met familie en met vrienden.
Straks, wanneer ik een nieuwe start kan nemen, ga ik er helemaal voor gaan. Ik wil heel graag verder voor mijn dochter
kunnen zorgen. Ik zou willen dat ze me beter leert kennen.
Als ik alleen woon, zal ik haar vaker kunnen zien. Ja, ik kijk
er erg naar uit!”

STUDIO’S OP CAMPUS EX-PATIËNTEN
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HOE VOELT DAT, EEN PSYCHOSE?

Een psychose doormaken, hoe voelt dat? Dankzij virtuele realiteit kunnen we daar sinds
kort toch enig idee van krijgen. Eind november organiseerde PZ Onzelievevrouw enkele
sessies met een psychosesimulator. Medewerkers maar ook externen konden aan den lijve
ondervinden wat het betekent. Wij vroegen vier deelnemers achteraf naar hun reactie.

De huisarts: Dr. Lieve Callewaert
“Nabijheid lijkt me het belangrijkste”
“In mijn praktijk kom ik af en toe in contact met iemand met
een psychose, maar ook niet zo vaak. In onze praktijk zien
we geregeld mensen van het project Brugwonen en van Beschut Wonen. Ik was heel benieuwd naar deze virtuele-realiteit-ervaring. Ik had er al over gelezen in de krant en ik heb
geen moment getwijfeld.
Natuurlijk had ik vooraf wat schrik, maar dat bleek ongegrond. Het viel mij nog redelijk mee. Ik had niet echt het
gevoel de controle te verliezen. Ik bleef me voortdurend
bewust van het feit dat dit een experiment was.
12

Wat ik wel geleerd heb, is hoe ontzettend belangrijk de
mensen om je heen zijn als je een psychose doormaakt. De
aanwezigheid van iemand is cruciaal, daarvan ben ik meer
dan ooit overtuigd. Zelfs al begrijpt die persoon niet wat jij
doormaakt, toch is het belangrijk dat er iemand in de buurt
is. Dat maakt een heel groot verschil. Het maakt het draaglijker.
Ja, het experiment heeft me veranderd. Ik ga nu nog meer
proberen om me niet bedreigend op te stellen, om contact
te maken en om prikkels weg te nemen. Nabijheid lijkt me
het belangrijkste. Als huisarts ben je geneigd om snel te
handelen, iets te willen ondernemen of oplossen. Maar nu
besef ik dat we eerst rust en nabijheid moeten bieden en de
patiënt tijd en ruimte moeten geven. Ik heb trouwens ook
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de studiedag Open Dialoog gevolgd en beide ervaringen
sloten mooi bij elkaar aan.”
De psycholoog: Patsy Malfait, PZ Onzelievevrouw
“Ik zie altijd de mens in de patiënt”
“Ik werk sinds 1984 met mensen met een psychotische problematiek. Dit was een unieke kans om zelf eens te beleven
wat patiënten doormaken. Want hoe dicht je ook bij je patiënten staat, je kunt nooit in hun hoofd kruipen.
Voor mij was het vooral een heel zintuiglijke ervaring, met
een overvloed aan beelden en geluiden. ‘Mijn hoofd staat
op springen’ zeggen patiënten wel eens tijdens een psychose. Nu begrijp ik beter wat ze bedoelen en hoe reëel en
concreet die ervaring wel is. Je hoofd staat écht op springen.
Tijdens het experiment gaf iemand me instructies: doe dit,
doe dat… Zoals wij ook aan onze patiënten dingen vragen.
Hoe eenvoudig de opdrachten ook leken, het was een hel
met al die storende elementen in mijn hoofd.
Frappant was dat ik zelf het gevoel had dat ik de controle
vrij goed kon bewaren, maar dat de mensen die erop toekeken mijn gedrag heel bizar vonden. Ik kwam dus anders
over dan ik dacht. Patiënten zeggen vaak hoe moeilijk het
is om andere mensen uit te leggen wat ze ervaren. Ze zijn
bang om gek verklaard te worden. Het is ook moeilijk om
zo’n beleving onder woorden te brengen en om te durven
vertellen wat je allemaal beleeft. Dat besef ik nu nog meer
dan vroeger. Eigenlijk zou iedereen dit eens moeten meemaken in virtuele realiteit; het begrip voor mensen met een
psychose kan er alleen maar wel bij varen.
Als hulpverlener heeft het experiment mijn gedrag niet echt
veranderd. Als ik bij een patiënt ben, dan zie ik altijd de
mens voor mij. Ik ga een stukje mee in de logica van de
patiënt en probeer die te ontrafelen om zijn psychotische
realiteit helder te krijgen. Patiënten vinden het belangrijk
dat je hen probeert te begrijpen. Het is een erkenning van
hun beleving. Tegelijk moet je de grens trekken met de realiteit. Maar als je als hulpverlener de logica begrijpt, dan kan
je ermee aan de slag. Als je de juiste woorden vindt, kan je
er iets mee doen.”
de politie-inspecteur van de stad Brugge: Lore Tyteca,
“Een beter begrip kan misverstanden
voorkomen”
“Ik werk vandaag op de afdeling Recherche, maar daarvoor
stond ik 5 jaar op de dienst Interventie, als ‘geüniformeerde
flik’ zeg maar. Toen kwam ik af en toe wel in contact met
mensen die een psychose aan het beleven waren. Dat waren
vaak moeilijke situaties. Zelfs de meest eenvoudige vragen
leken dikwijls erg complex, ervaarde ik toen. Als je iemands
identiteitskaart vroeg, leek dat al een hele opgave. Dat kan
natuurlijk tot misverstanden leiden. Voor je het beseft ga je
ervan uit dat iemand opstandig of weerspannig is.
De ervaring met de virtuele psychose vond ik enorm posi-

tief. Een pluim voor wie dit georganiseerd heeft! Eigenlijk
zou iedereen bij de politie dit eens moeten meemaken. Pas
als je het zelf ervaart, besef je hoe intens die beleving wel is.
Ik heb mezelf helemaal gegeven, ik ben 100% meegegaan
in het experiment, om ten volle het effect te beleven. En
toch: ik wist vooraf dat het maar 15 minuten zou duren; wie
echt een psychose heeft, weet dat niet. Dat maakt het nog
zoveel beangstigender.
Wat mij het meest is bijgebleven, is het fysieke element. Ik
voelde me mottig en draaierig, ik begon te zweten en heel
luid te praten en ik was opgejaagd. Ja, ik was opgelucht
toen het experiment voorbij was. Ik vond het slopend, ook
lichamelijk. Het vreet aan je energie, zodat je nog meer
bevangen raakt door alle beelden en geluiden in je hoofd.
Toen iemand me tijdens het experiment vroeg wat voor
werk ik deed, zag ik plots alles blauw en wilde ik dat éérst
vertellen en toen antwoordde de begeleider ‘Ik zie geen
kraken in de vloer’. Het moet zo beangstigend zijn om niet
begrepen te worden.
Na deze belevenis wil ik mijn collega’s bij de politie sensibiliseren. Natuurlijk moeten wij bij een tussenkomst altijd
vragen stellen. Maar hoe meer begrip voor de situatie van
de persoon met een psychose, hoe minder misverstanden
er zullen ontstaan.”
De schepen van bevolking: Martine Matthys
“Een heel ingrijpende ervaring”
“Zelf kom ik zelden of nooit in contact met mensen met een
psychose. Toen ik de kans kreeg om eens aan den lijve te
ondervinden wat een psychose met een mens doet, heb ik
meteen toegezegd. Toch voelde ik me wat onzeker. Mijn
zoon volgt de ontwikkelingen in virtuele realiteit op de voet,
maar zelf ben ik niet zo geneigd om de controle uit handen
te geven. Bovendien ben ik wagenziek. Ik was er dus niet
helemaal gerust op. Maar ik wou deze unieke kans om eens
in het hoofd van iemand met een psychose te kruipen niet
voorbij laten gaan.
Het was een ingrijpende ervaring. In begin lukte het nog,
maar op het einde waren de indrukken zo chaotisch, dat ik
er helemaal stil van werd. Iemand vroeg me om een handtekening te zetten, maar er kwamen zoveel prikkels op me
af dat dat een onoverkomelijke opdracht leek. Ja, ik kan me
nu beter voorstellen wat iemand met een psychose ervaart.
Ik zou iedereen aanraden om dit eens te doen. Ook voor de
medewerkers van de dienst Welzijn wil ik dit graag organiseren. Vooral het gevoel totaal de controle kwijt te zijn, was
voor mij het ergste. Gelukkig kon ik na de sessie even napraten met een kopje koffie. Dat was echt wel nodig, moet
ik toegeven.
Ik wist trouwens niet dat een psychotisch kwetsbaarheid te
behandelen was en dat je preventief heel wat kunt doen,
bijvoorbeeld om signalen te herkennen. Voor mij blijft deze
ervaring geen eenmalig iets. Ik wil hier verder mee aan de
slag. De stad Brugge wil een warme stad zijn en ook de
weerbaarheid van de jongeren verhogen. Ik kan hier natuurlijk niet van alles beloven, maar mijn ogen zijn geopend.”
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“TROTS DURVEN ZIJN OP WAT
WE REALISEREN”
PZ Onzelievevrouw legt de
lat op het gebied van
kwaliteit hoger. De ambitie is
om tegen eind 2020
een NIAZ-accreditatie
te behalen. De
voorbereidingen startten
begin dit jaar.
Stafmedewerker Kwaliteit
en Accreditatie
Joeri Alleweireldt leidt
alles in
goede banen.

Joeri Alleweireldt werkte zes jaar als
verpleegkundige op Afdeling 51, een
gesloten intensieve-zorgen-afdeling.
Tijdens die periode volgde hij een
bijkomende opleiding Beleid en Management aan de UGent. Begin 2017
behaalde hij zijn masterdiploma. Tijd
voor een nieuwe uitdaging dus. En die
kwam er met de vacature voor een stafmedewerker Kwaliteit en Accreditatie.
“In de geestelijke gezondheidszorg
is het niet altijd evident om kwaliteit
meetbaar te maken. Het is een genuanceerd verhaal. Toch kiezen wij voor
de weg vooruit. We hebben ons ingeschreven voor de NIAZ-accreditatie op
maat van psychiatrische ziekenhuizen.
Tegen eind 2020 willen we die accreditatie halen, maar de voorbereidingen
starten vandaag al.”

Een spiegel
“Als verpleegkundige zag ik welke inspanningen we in ons ziekenhuis sinds
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jaar en dag leveren om een goede kwaliteit van zorg te bieden. Het accreditatietraject ligt in het verlengde hiervan.
Accreditatie kan beschouwd worden
als een evaluatievorm om naar de organisatie van de zorg te kijken. Bijzonder is dat de accreditatie alle aspecten
van zorg in het ziekenhuis omvat: van
goede functieomschrijvingen en de
juiste instrumenten aankopen tot en
met het agressiebeleid, de valpreven-
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tie of het medicatiebeleid. Je moet op
alle domeinen goed scoren om een
accreditatie te verdienen. Het behalen
van de accreditatie is voor ons dan ook
veeleer een middel of een hefboom
om steeds meer kwaliteit van zorg te
leveren. Het is als een spiegel voor het
ziekenhuis. Accreditatie is geen doel
op zich. We leveren vandaag al goede
zorg, maar het kan altijd beter.”
“Een aantal indicatoren zijn perfect
meetbaar: de opnameduur, het aantal afzonderingen… Toch moet alles
in de juiste context gezien worden.
Maar ons kwaliteitsbeleid houdt ook
rekening met minder tastbare elementen: input van familie of patiënten, de
BING-enquête bij medewerkers… De
beleving van patiënten, hun familie en
onze medewerkers speelt een belangrijke rol in het kwaliteitsbeleid. Ook de
accreditatie legt daar de nadruk op,
bijvoorbeeld op het vlak van een goede veiligheidscultuur.”

Joeri Alleweireldt: “Het werken naar een
accreditatie is een middel of een hefboom
voor meer kwaliteit van zorg. Het is als een
spiegel voor het ziekenhuis.”

MEER TIJD VOOR ZORG

Voor iedereen een duit
uit het zakje
Om de medewerkers maximaal te betrekken in het kwaliteitsverhaal van PZ Onzelievevrouw is een originele aanpak nodig. Het ziekenhuis is ervan overtuigd dat goede
en kwalitatieve zorg ontstaat vanuit de betrokkenheid,
de kennis, de deskundigheid en de originaliteit van elke
medewerker. Aandachtstrekkers zoals een balpen, een
paraplu of een T-shirt zijn leuke gadgets, maar zorgen
niet voor een directe meerwaarde voor de zorgkwaliteit.
Daarom gooit PZ Onzelievevrouw het over een andere
boeg. Elke medewerker van het ziekenhuis en het PVT
krijgt een budget van 50 euro ter beschikking. Dit bedrag
kunnen medewerkers besteden aan een initiatief dat de
kwaliteit van zorg of de veiligheid voor patiënten kan verbeteren. Het staat elke medewerker vrij om initiatieven
uit te werken, individueel of samen met collega’s. Medewerkers kunnen dus ook de krachten bundelen voor een
groter budget en een project met impact.
Uiteraard moet elk project rechtstreeks de patiënten ten
goede komen. Alle medewerkers hebben tot 31 mei 2018
tijd om hun projecten voor te stellen. Wordt vervolgd!

Cultuurverandering
“Dit jaar zullen tal van werkgroepen of verbeterteams van
start gaan rond diverse thema’s. Waar mogelijk sluiten we
aan bij reeds bestaande werkgroepen, bijvoorbeeld rond
agressie, suïcidebeleid of medicatiebeleid. Medewerkers
kunnen zich kandidaat stellen om rond bepaalde thema’s
mee te werken. Het engagement van de medewerkers in
het kwaliteitsverhaal is belangrijk. Het zorgt voor gedragenheid, motivatie en continuïteit. Draagvlak creëren is erg belangrijk. In wezen gaat het om een cultuurverandering. We
moeten bijvoorbeeld leren om elkaar te durven aanspreken
op fouten of dingen die beter kunnen, ongeacht onze functie of onze rol in het ziekenhuis. Als we dat op een constructieve manier doen, dan worden we er allemaal beter van, in
de eerste plaats de patiënten.”
“We staan al ver op het gebied van kwaliteit in PZ Onzelievevrouw. We hoeven niet plots alles op zijn kop te zetten.
We moeten ook trots durven zijn op wat we realiseren. En
ondertussen samen blijven werken om steeds beter te worden. Dat is waar ik als stafmedewerker Kwaliteit en Accreditatie naar streef”, besluit Joeri Alleweireldt.

Sinds kort verloopt de administratie bij de opname van
een patiënt meer gestroomlijnd. Er is nu één centraal
e-loket waar de patiënt op afspraak een antwoord
krijgt op al zijn vragen en tegelijk ook alle administratie in orde kan brengen.
Het initiatief kwam er op vraag van de afdelingen. Zorgverleners willen hun tijd en aandacht zo veel mogelijk op de zorg
en behandeling richten. De administratieve afhandeling van
opnamedocumenten maakt geen deel uit van de kerntaken
van verpleegkundigen. Daarom gebeurt alle administratie
nu centraal. Als een nieuwe patiënt wordt opgenomen, kan
de afdeling een afspraak voor de patiënt boeken in de online agenda van de administratie. Op het afgesproken tijdstip kan de patiënt alle nodige papieren invullen en ondertekenen. Bovendien is er op dat ogenblik ook tijd om alle
vragen van patiënten rustig te beantwoorden.
“Patiënten willen bijvoorbeeld graag weten hoeveel de opname zal kosten. Of ze willen een koelkast of een tv-toestel
huren voor op hun kamer. Of ze hebben vragen over hun
administratie. Met dit nieuwe e-loket kunnen we tijdens
een persoonlijk gesprek met de patiënt ingaan op al deze
vragen en bekommernissen. De eerste feedback is dan ook
erg positief. Niet alleen van de afdelingen, die nu meer tijd
kunnen maken voor hun kerntaken, maar ook van de patiënten, die op één plaats een antwoord krijgen op al hun
vragen”, vertelt Tamara Vanderheyden van de Kasdienst.
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PERSONALIA

COLLEGA’s met pensioen
November 2017 zal in de historiek van het ziekenhuis toch
een beetje geboekstaafd staan als de maand waarin een
pak ervaring onze werkvloer verliet. Maar liefst negen collega’s namen afscheid van deze werkvloer om te gaan genieten van een welverdiend pensioen. Dit gebeurde geheel
in de stijl van het huis met bloemen, lofbetuigingen en de

In dienst
13/11/2017
Joeri Alleweireldt
stafmedewerker kwaliteitszorg en
accreditatie.
Laetitia Gilbert
verpleegkundige bij de mobiele
equipe
Els Dulsster
verpleegkundige op afdeling 22
27/11/2017
Lisa De Milde
groepsbegeleider op afdeling 11
5/12/2017
Pauline Zutterman
ergotherapeut op de centrale
activering
14/12/2017
Annick Van De Cappelle
medewerker dienst schoonmaak
2/1/2018
Atlije Leka
medewerker dienst schoonmaak
8/1/2018
Femke Van Wolvelaer
psycholoog op afdeling 41
15/01/2018
Vicky Vermeersch
psycholoog op afdeling 11
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nodige culinaire lekkernijen. Van harte proficiat Marie Christine Feys, Katrien Detavernier, Linda Quartier, Christine De
Jaeger en Chries Retsin (foto links v.l.n.r.) en Hilde Van Driesen, Denise Logghe, Rita Foucart en Patrick Moeyaert (foto
rechts v.l.n.r.).

22/01/2018
Sandra Kerckaert
medewerker dienst schoonmaak
26/01/2018
Valerie Depré
psycholoog op afdeling 31
01/02/2018
Mona Cuypers
verpleegkundige mobiele equipe
en afdeling 21
Brecht Velle
verpleegkundige op afdeling 51
Wout Cappelle,
medewerker technische dienst
Jaimy Van Keirsebilck
verpleegkundige op afdeling 63
05/02/2018
Pim Perneel
verpleegkundige op afdeling 63

UIT dienst
15/11/2017
Nathalie Anthoons
medewerker dienst schoonmaak
24/11/2017
Bianca De Lannoit
medewerker dienst schoonmaak
11/12/2017
Cédric Gevaert

medewerker technische dienst
31/12/2017
Sandy Boone
zorgkundige op afdeling 52
Rya De Jaeger
medewerker dienst schoonmaak
Jeannie Caerels
verpleegkundige op PVT 1-2
Nadia Cissé
zorgkundige op afdeling 52
Jana Soetemans
Groepsbegeleider op de
dienst vrije tijd
1/1/2018
Pauline Zutterman
ergotherapeut op de centrale
activering
7/1/2018
Tine Willems
psycholoog op afdeling 41
14/01/2018
Evelien Peper
psycholoog op afdeling 31
15/1/2018
Francesca Degrave
verpleegkundige op afdeling 41
31/01/2018
Dewulf Liliana
medewerker dienst schoonmaak
Marleen Eeckeloo,
medewerker linnendienst

achter de schermen van de linnendienst

ENTHOUSIAST TEAM LAAT DE
MACHINES DRAAIEN

Sinds kort lopen heel wat medewerkers van PZ Onzelievevrouw in een nieuw werkplunje
rond. De nieuwe werkkledij kwam er met de overschakeling naar een andere leverancier
voor de wasserij. Een mooie gelegenheid om eens de wasserij en de linnendienst van het
ziekenhuis voor te stellen. We maakten er kennis met 5 enthousiaste dames!
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DIENST IN DE KIJKER

5 MEDEWERKERS IN WASSERIJ EN LINNENDIENST
Naast verantwoordelijke Martine
Tyteca werken nog 4 deeltijdse medewerkers in de wasserij en de linnendienst. Eén van hen, Marleen
Eeckloo, is ondertussen met pensioen. Tinny Verbeke neemt dan een
aantal taken van Marleen over. Samen stonden Tinny en Marleen de
voorbije maanden ook in voor de
vlotte gang van zaken bij de invoering van de nieuwe werkkledij. Dat
was een hele klus.
“Elke medewerker moest bij ons
langskomen om de juiste maten te
nemen”, vertelt Tinny. “Die moes-

Marleen Eeckloo

ten we dan doorgeven aan de nieuwe
leverancier, zodat elke medewerker
mooi op tijd alle nodige stukken kon
krijgen. Met het nieuwe computersysteem is alles gelukkig veel eenvoudiger dan vroeger. Toen kwam er heel
wat papierwerk bij kijken. De leveringen gebeuren ook vlotter. Vroeger
moest je al snel 6 weken geduld oefenen, nu krijgen we doorgaans al na 1
week de bestelde stukken geleverd.”
“Telkens er een nieuwe medewerker in
dienst treedt of als iemand verandert
van functie, komt hij bij ons langs voor
de werkkledij”, vult Marleen aan. “We
bestellen altijd wat nodig is, maar ook
niet veel meer, want anders swingen
de kosten de pan uit.”
Tinny Verbeke doet ook naaiwerk in
het ziekenhuis. “Het gaat om kleine
herstellingen aan werkkledij van het
ziekenhuis, aan gordijnen of ander textiel. Ik doe ook veel retouches. Ik ben
daar een 10-tal uur per week mee bezig.”
Marleen kijkt terug op een leuke periode op de dienst. “Ik heb hier 8 jaar gewerkt en ik heb me altijd geamuseerd.
Het werk is erg afwisselend en je hebt
veel contact met mensen. Ja, ik ga het
missen.”
“De sfeer in het team zit erg goed”,
beaamt Tinny. “De samenwerking verloopt geolied. We helpen elkaar waar
we kunnen. Elk heeft zijn taken, maar
we gaan er samen voor!”

“Vroeger beschikte PZ Onzelievevrouw over een grote eigen wasserij en linnendienst”, herinnert Martine Tyteca zich.
Zij is de verantwoordelijke van de wasserij en de linnendienst. “Ik was hier net in dienst toen in 2003 beslist werd
dat een groot deel van de wasserij uitbesteed zou worden.
Het machinepark van de eigen wasserij was erg verouderd,
het afvalwaterbeheer erg duur en ook de stoomketel en de
leidingen waren aan vernieuwing toe. Het was een schok
voor de mensen die hier al lang werkten, maar gelukkig kon
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Streepjescodes
Annie Van de Sompele is onder
meer verantwoordelijk voor de persoonlijke was. “Alle persoonlijke was
van patiënten dat naar de externe
wasserij gaat, wordt vooraf door mij
gelabeld”, vertelt ze. “Dankzij een
nieuw systeem gaat dat nu heel vlot.
Ik kan zelf de labels met de streepjescode printen en ze in de kledij
plakken of stikken. Elk stuk voer ik in
de computer in, zodat alle patiënten
en ook de bewoners van het PVT
hun kledij mee kunnen opvolgen.”
Annie gaat vanuit de linnendienst
ook de afdelingen bevoorraden als
er handdoeken, donsdekens of ander linnen te weinig is. En zoals alle
collega’s helpt ze ook met de was.
“We vormen een goede ploeg”
zegt ook Annie. “We doen allemaal
graag onze job en we springen bij
voor elkaar als het druk is.”
Collega Shpresa Gashi kon jammer
genoeg niet bij het interview aanwezig zijn. Zij is vooral actief in de wasserij, maar neemt ook de distributie
voor haar rekening. Met een lichte
vrachtwagen met laadbrug brengt
ze het gewassen linnen naar diverse
kleinere afdelingen op het domein.
Dat gebeurt drie keer per week, bij
elke levering van de externe wasserij. Daarnaast neemt Shpresa ook
enkele schoonmaaktaken op.

iedereen aan de slag blijven in het ziekenhuis. Sinds 10 jaar
werken we nu samen met een industriële, externe wasserij.
Alle bedlinnen, de werkkledij en de grote stukken worden
uitbesteed.”
“Toch wordt er ook in het ziekenhuis zelf nog heel wat
gewassen. We beschikken hier over 2 professionele en 2
huishoudwasmachines, 2 professionele droogkasten en 1
huishouddroogkast. We hebben ook een professioneel strijkelement en we doen heel wat naaiwerk.”

Medewerkers poseren met hun nieuwe werkkledij.
Gordijnen en gewafelde dekens
De grootste opdracht voor de wasserij en de linnendienst
vormen de zogenaamde ‘spoedpakketten’. “Meestal gaat
het om kledij van mensen die hier kort verblijven”, weet
Martine. “Soms doen de patiënten onder begeleiding zelf
hun was, anderen geven hun was mee met familie, maar een
aantal patiënten besteden dat werk aan ons uit. De kledij
van patiënten die hier langer verblijven, gaat meestal naar
de externe wasserij of wordt meegenomen door de familie
om te wassen.”
Een andere steeds terugkerende opdracht is het wassen
van de gordijnen. Ook dat gebeurt nog intern. “Ik heb er
geen idee van hoeveel gordijnen er precies hangen in het
ziekenhuis, maar het zijn er héél veel. Drie keer per week
wassen we hier gordijnen in de professionele trommels.”
Ook gespecialiseerd textiel, zoals de ‘gewafelde dekens’
en ander isolatiemateriaal, wordt in de wasserij van het ziekenhuis gewassen. Hetzelfde geldt voor de werkkledij van
patiënten die aan de slag gaan in de keuken, de tuin, aan
houtbewerking doen of schilderen, of een handje toesteken
in de distributie. En verder zijn er dikwijls nog kleinere opdrachten, zoals bij evenementen: de witte opdienbloezen,
de hoezen van de partytafels enzovoort.

“Als een afdeling iets tekort komt van bedlinnen of handdoeken, dan bellen ze ons op en dan zorgen wij ervoor dat
het snel aangevuld wordt”, zegt Martine.

Vlotte samenwerking
Sinds december 2017 werkt PZ Onzelievevrouw samen met
een nieuwe leverancier – Sint-Joris – als externe wasserij. De
wissel kwam er na een openbare aanbesteding, maar Martine Tyteca en haar collega’s zijn opgetogen. “Ik sta in voor
het overleg en de communicatie met de externe wasserij.
Hiervoor hebben we heel goede software ter beschikking.
Elke medewerker kan inloggen om werkkledij of linnen te
bestellen. Ik kan alles mee opvolgen. Het is een ongelooflijk
systeem. Elk stuk textiel kan je stap per stap volgen op het
hele traject. Elk kledingstuk wordt gefotografeerd en krijgt
een barcode. Ook patiënten en bewoners die hun was laten
doen door de externe wasserij hebben een inlogcode. Zo
weten ze op elk moment waar hun kleren zijn en wanneer
ze die terug zullen krijgen. Alles is volledig gedigitaliseerd
en in realtime op te volgen. Dat scheelt voor ons heel wat
telefoontjes!”
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MENSEN.ANDERS BEKEKEN

“Ik kan me niet zomaar neerleggen bij onrecht”
“Als psycholoog werk ik op twee heel
verscheiden werkplekken: de herstelgerichte behandelafdeling en het Psychiatrisch Verzorgingstehuis (PVT). De
doelgroepen zijn verschillend, maar
de herstelgerichte benadering blijft
dezelfde: we focussen op de persoon
en kijken verder dan de pathologie.
Anders gezegd: we hebben meer
aandacht voor de krachten, noden en
wensen van de mensen, dan voor hun
kwetsbaarheid.
Ik werk vast in PZ Onzelievevrouw sinds
2015. Eerder al was ik hier mijn carrière
gestart met een tijdelijk vervangingscontract van 2010 tot 2012. Ik ben blij
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dat ik terug kon keren. Ik werk hier
graag, er heerst een goede sfeer en
het is een heel zinvolle job. Het geeft
voldoening om mensen te kunnen ondersteunen in hun persoonlijk traject.
Naast mijn job ben ik al 9 jaar actief
als vrijwilliger in vzw CATAPA. Deze
vzw ondersteunt lokale gemeenschappen die kwalijke gevolgen ondervinden van de mijnbouw. We zijn onder
meer actief in Peru, Colombia, Bolivië,
Griekenland en Roemenië. Ik heb zelf
2 jaar in Peru gewerkt voor de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Ik
ondersteunde er lokale besturen in het
bemiddelen bij sociaal-ecologische

conflicten. Die conflicten draaiden
bijvoorbeeld over de vervuiling van rivieren of petroleumontginning of mijnbouw... Vandaag ben ik bestuurslid van
vzw CATAPA.
Ja, ik ben nogal sociaal geëngageerd.
Ik kan me niet zomaar neerleggen bij
ongelijkheid en onrecht. Ik ben ook
sterk begaan met het milieu en de klimaatopwarming. Verder steek ik veel
tijd in mijn gezin. We hebben 2 lieve
dochters: Janne is 2,5 jaar, Fiene 5
maanden. Heel leuk, maar niet altijd
goed voor de nachtrust.”
Kim Claes,
psycholoog afdeling 63 en PVT

