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edito

Vrijheid en schoonheid. Evenwicht en spanning. Veerkracht en buigzaamheid. Een dans, een 
beweging. Het monumentale werk ‘Kolibrie’ van kunstenaar Peter Rogiers roept uiteenlopen-
de associaties op. Het zes meter hoge beeld siert sinds eind juni de toegang tot PZ Onzelie-
vevrouw. Het staat er als blikvanger én als symbool voor de dynamiek van het ziekenhuis in 
een hedendaagse geestelijke gezondheidszorg.

Tegelijk met de onthulling van de bronzen Kolibrie vond de plechtige opening plaats van 
de vernieuwde afdeling voor de behandeling van mensen met een verslaving. De grondig 
gerenoveerde afdeling biedt modern comfort en veel licht, maar vooral ook een grote open-
heid en toegankelijkheid. Die transparantie is meer dan louter een kwestie van infrastructuur, 
het is een beleidskeuze. Geestelijke gezondheidszorg anno 2019 steunt op samenwerking en 
dialoog tussen hulpverleners, patiënten en hun context. En ervaringswerkers.

Steeds meer eisen ervaringswerkers hun plaats in de geestelijke gezondheidszorg op. Te-
recht. De meerwaarde die zij bieden op basis van hun ervaring is onvervangbaar. Na enkele 
jaren van zoeken en ruimte geven aan initiatieven die her en der spontaan ontstonden, is PZ 
Onzelievevrouw klaar voor een nieuwe stap. Naast de inzet van de vele vrijwillige ervarings-
werkers, heeft het ziekenhuis sinds enkele maanden een opgeleide, professionele ervarings-
werker in dienst. Hiermee willen we de vele waardevolle initiatieven structureel verankeren en 
de stem van patiënten en ex-patiënten nog luider laten weerklinken in het beleid en op de 
afdelingen.

Tegelijk blijven we onverminderd inzetten op een goede begeleiding en ondersteuning van 
onze medewerkers. De nieuwe ontwikkelcyclus is hiervan een mooi voorbeeld. De ontwik-
kelcyclus is erop gericht om elke medewerker maximaal ruimte en kansen te geven voor de 
ontwikkeling van zijn of haar talenten. Dat is niet alleen goed voor de medewerkers, maar 
ook voor elke patiënt en bij uitbreiding de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg die 
wij bieden. Ruimte geven aan elkaar, zodat we samen kunnen groeien. “Competenties en 
vaardigheden kun je aanscherpen met opleidingen. Maar de aansluiting bij je persoonlijke 
talenten maakt een ander soort energie vrij”, getuigt een medewerker in deze Afrit 8. Het is 
die energie die het verschil maakt. En die voor mij ook heel mooi vorm krijgt in de ‘Kolibrie’.

Marc Vermeire
Algemeen directeur
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2018 IN VOGELVLUCHT

Met 1.228 opnames telde PZ Onzelievevrouw merkelijk meer 
patiënten dan de voorbije jaren. 37% van deze opnames 
waren eerste opnames. De gemiddelde verblijfsduur bedroeg 
118,4 dagen. 

De trend naar kortere opnames de jongste drie jaar zet zich 
door. In 2016 lag de gemiddelde verblijfsduur nog op 151,7 
dagen. Een heel opvallende daling, die strookt met het 
beleid van de vermaatschappelijking van de zorg.
Er vonden in 2018 231 gedwongen opnames plaats. 

Dat is een grote stijging tegenover 2017 (195) en 2016 
(184).  De bedbezetting blijft met 90,25% hoog.

Het aantal mensen dat heel lang in het ziekenhuis 
verblijft, blijft gestaag dalen. In 2018 waren er 
nog 57 patiënten die langer dan 5 jaar in het 
ziekenhuis verbleven. Het gaat om mensen 
met een zware, complexe, meervoudige 
en langdurige pathologie.

In 2018 vonden 1.228 opnames plaats, waarvan 37% eerste opnames.

De kleren maken de m/v

2018 begon voor de medewerkers van 
het PZ Onzelievevrouw met een nieu-
we outfit. Een catwalk of defilé werd 
het net niet, wel een foto met mede-
werkers van de diverse disciplines in 
hun nieuwe werktenue.

Herstelacademie gaat 
van start

Op 11 januari 2018 werd in het zie-
kenhuis ‘De Herstelacademie’ voor-
gesteld, een initiatief van het Netwerk 
GGZ regio Noord-West-Vlaanderen. 
De Herstelacademie biedt vorming 
aan over herstel, psychische kwets-
baarheid en eigen krachten. Meer 
info: http://www.herstelacademie.be/
noord-west-vlaanderen.html

De Open Deur opent 
de deur

Het cliëntenbureau ‘De Open Deur’ 
bevindt zich in het onthaalcentrum 
van het ziekenhuis en is er voor, door 
en met cliënten van het PZ Onzelie-
vevrouw.  In het cliëntenbureau staan 
ervaringsdeskundigen klaar om pati-
enten te steunen in het herstelproces. 

TERUGBLIK OP 2018
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In 2018 vonden 231 gedwongen opnames plaats, een opmerkelijke stijging 
in vergelijking met de voorgaande jaren.

Bezige bijen zoemen dat 
het een lieve lust is

In april 2018 klonk al een zomers ge-
zoem in de buurt van onze serres. Dat 
gezoem kwam van onze 30.000 nieuwe 
bewoners: honingbijen. Het vakcen-
trum van het ziekenhuis, dat ergothe-
rapie aanbiedt aan de patiënten, be-
sloot iets te doen aan de afnemende 
bijenpopulatie in de stadsrand. Sinds 
april 2018 hebben we dus op de cam-
pus een bijenhal, onder leiding van 
een professionele imker. Een lapje 
grond naast de bijenhal werd omgeto-
verd tot een mooie en bijenvriendelij-
ke bloemenakker. Geen paniek overi-
gens, het betreft Carnica-honingbijen, 
bijzonder zachtaardig van karakter.

Familieparticipatie 
hoort bij 
goede zorg

Het betrekken van familie bij de behan-
deling van psychisch kwetsbare men-
sen maakt deel uit van goede zorg. Op 
1 maart 2018 namen ruim 70 familiele-
den deel aan een studienamiddag over 
familieparticipatie. Naast enkele getui-
genissen kwamen het belang van fami-
liebetrokkenheid in de behandeling en 
het beroepsgeheim aan bod.

Vernieuwde missie, visie, leidende principes en visie 
op kwaliteitsvolle zorg

Het Psychiatrisch Ziekenhuis Onzelievevrouw biedt gespecialiseerde en deskun-
dige diagnostiek, behandeling en begeleiding voor patiënten met een psychia-
trische aandoening. In nauwe samenwerking met alle betrokken streven we er-
naar dat mensen weer op een kwaliteitsvolle manier in het leven kunnen staan.  
In 2018 kreeg de missie en de visie van PZ Onzelievevrouw en grondige update.  
Het was één van de eerste tastbare resultaten van het verandertraject OLV.AN-
DERS BEKEKEN.   Samen met de missie en de visie werden 6 leidende principes 
gelanceerd en ook de visie op kwaliteitsvolle zorg scherpgesteld.  De brochu-
re kunt u downloaden via onze website: http://www.pzonzelievevrouw.be/sites/
pzolv/files/files/BrochureMissieVisieKwaliteitLeidendePrincipes.pdf
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Een gezonde geest in 
een gezond gevoed 
lichaam

Op al je voedingsvragen heeft een dië-
tist een pasklaar antwoord. In de week 
van de diëtist zette ook Aagje, diëtiste 
van het ziekenhuis, haar beroep in de 
kijker. Op 22 maart 2018 konden be-
zoekers aan de cafetaria terecht aan 
de infostand. 

een psychose, hoe voelt 
dat?

In mei 2018 konden medewerkers en 
externe hulpverleners via ‘The Weara-
ble’ aan den lijve ondervinden hoe de 
wereld eruitziet als je aan een psycho-
se lijdt. Een beklijvende ervaring!

Langverwachte 
fietstunnel voltooit 
vlotte verbinding 

Eind april 2018 werd de fietstunnel 
onder de spoorweg en feestelijk in-
gereden met burgemeester Renaat 
Landuyt. Wist je dat het fiets- en wan-
delpad over het domein van het PZ On-
zelievevrouw een handige doorsteek is 
van de binnenstad naar Sint-Michiels? 

REnOVATIE KEUKEN
VOLTOOID

Het was enkele maanden “kamperen” 
voor de medewerkers van de dienst 
voeding.  De keuken onderging een 
grondige renovatie die in april beëin-
digd werd. 

Herstelgericht werken 
op alle afdelingen

Afdeling 63 heeft de voorbije jaren een 
grote expertise opgedaan op het ge-
bied van herstelgericht werken. In het  
laatste werkjaar van de afdeling (zie 
ook p. 18), deelde de afdeling die bij-
zondere ervaring met alle andere afde-
lingen van het ziekenhuis. Dit gebeur-
de op een praktijkgerichte manier en 
met medewerking van ervaringsdes-
kundigen en vrijwilligers. Workshops 
daagden deelnemers uit om zelf te 
ervaren wat het betekent om herstel-
gericht te werken.

Verbeterteams op weg 
naar accreditatie

In 2018 bereidde PZ Onzelievevrouw 
zich al volop voor op het behalen van 
een NIAZ-accreditatie in 2020.   Kwa-
liteitsprojecten werden opgestart en 
verbeterteams bogen zich over diver-
se aspecten van kwalitatieve zorg.  Het 
verbeterteam medicatiebeheer was 
één van de eerste verbeterteams die 
uit de startblokken schoot.  Thema’s 
zoals de nieuwe apotheekmodule, 
een medicatiebrochure voor patiën-
ten en familie, metabool syndroom 
of hoog-risicomedicatie kwamen aan 
bod.

De trend naar kortere opnames zet zich de jongste drie jaar door.

TERUGBLIK OP 2018
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Crustatieve zorg krijgt 
erkenning
PZ Onzelievevrouw ook 
succesvol op Open Minds 
Awards

Op 9 oktober 2018 ontving het pro-
ject ‘Crustatieve zorg: een palliatieve 
benadering binnen de geestelijke ge-
zondheidszorg’ de prijs ‘Passie voor 
Palliatieve Zorg 2018’. Het project 
ontstond op Afdeling 52 van het zie-
kenhuis in samenwerking met het OPZ 
Geel. Crustatieve zorg of schelpzorg is 
een benadering die inzet op levens-
kwaliteit voor personen met een ern-
stige psychiatrische problematiek. 
Ook ‘Op weg met Open Dialogue’ 
en ‘MIS-verstand’ vielen in de prijzen.  
Deze projecten ontvingen op 12 no-
vember 2018 een Open Minds Award 
van Zorgnet-Icuro, een bekroning voor  
zorginnoverende initiatieven voor een 
betere geestelijke gezondheidszorg.

Covias ziet het 
levenslicht

Op 22 november 2018 werd Covias 
boven de doopvont gehouden. Covi-
as bundelt de krachten van zeven or-
ganisaties uit de geestelijke gezond-
heidszorg voor een geïntegreerd 
aanbod op maat van personen met 
een psychische kwetsbaarheid in hun 
thuiscontext. Meer informatie op 
www.covias.be. Het aantal mensen dat lang in het ziekenhuis verblijft, neemt jaar na jaar af.

Mensen zorgen voor mensen

PZ Onzelievevrouw telt 577 medewerkers (PVT inbegrepen), goed voor 423,82 
voltijdse equivalenten. Vier op vijf medewerkers zijn vrouw (80,59%), één op vijf 
is man (19,41%).
82,67% zijn bedienden, 16,98% arbeiders en 0,35% werkt met een leercontract.
Een derde van de medewerkers werkt voltijds (33,8%), twee derde deeltijds 
(66,20%).
Negen op tien (90,81%) heeft een contract van onbepaalde duur. 8,84% werkt 
met een contract voor bepaalde duur, 0,35% met een leercontract.
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Donderdag 27 juni vond de officiële opening plaats van de vernieuwde afdeling voor de re-
sidentiële behandeling van mensen met een verslaving. Burgemeester Dirk De fauw nam de 
honneurs waar. Tegelijk werd het bronzen beeld Kolibrie onthuld, een zes meter hoge blik-

vanger aan de voorgevel van het ziekenhuis.

DOSSIER

VERNIEUWDE AFDELING VOOR 
VERSLAAFDENZORG

De opnameafdeling voor verslaafdenzorg was na ruim der-
tig jaar aan een grondige renovatie toe. Binnenkort kunnen 
patiënten, artsen en medewerkers hun ‘oude’ stek opnieuw 
innemen. Wie wou, kon de vernieuwde afdeling al even be-
zoeken tijdens de opendeurdag op vrijdag 28 juni.

Die bezoekers hebben dan ongetwijfeld ook opgekeken 
van de grote blikvanger: Kolibrie, een monumentaal kunst-
werk van Peter Rogiers. De naam alleen al bevat een bood-

schap van vrijheid en schoonheid. Het dynamische werk 
stelt een dansende, menselijke figuur voor in een moment 
van geconcentreerde (in)spanning. Tegelijk bevat het beeld 
een frivoliteit, een bevrijdende sprong. Het verbeeldt veer-
kracht, buigzaamheid, kracht en evenwicht onder een grote 
last.
Lees ook het gesprek met dr. Kim Vanderhaeghen, de reac-
ties van de verpleegkundigen en de getuigenis van project-
leider Boud Aneca op deze pagina’s.
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Niet alleen infrastructureel waait er een nieuwe wind 
doorheen de verslaafdenzorg van het PZ Onzelie-
vevrouw. Op het vlak van behandeling evolueert 
deze specialisatie mee met de nieuwe trends in de 
geestelijke gezondheidszorg. Het doel van de be-
handeling blijft het verslavingsgedrag te doorbre-
ken en een motivationeel proces op gang te bren-
gen om tot gedragsverandering te komen. Dr. Kim  
Vanderhaeghen, psychiater van de behandelafdeling 
voor mensen met een verslaving, geeft een stand van 
zaken.

“De behandelafdeling voor mensen met een verslaving is 
ondertussen meer dan 30 jaar actief”, vertelt dr. Vanderhae-
ghen. “Er is in die jaren heel wat veranderd. Ook hier vond 
gaandeweg meer en meer specialisatie plaats. De jongste 
jaren ging er vooral veel aandacht naar de vermaatschappe-
lijking van de zorg. In dat kader herwerkten we het therapie-
programma. Er kwam meer aandacht voor zorg op maat en 
het betrekken van de thuiscontext. Een evidence based be-
nadering is hierbij altijd de leidraad geweest. De klemtoon 
op objectieve kennis, praktijkrichtlijnen en behandelproto-
collen blijft de beste garantie voor een goede kwaliteit van 
de behandeling. Het is een uitdaging om die kennis in de 
praktijk toe te passen en te verbinden met onze persoons-
gerichte hulpverleningsstijl. Verder blijven we aandacht 

DOSSIER

hebben voor innovatie en een voortdurende evaluatie van 
onze aanpak.”

Behandeltraject

“Het behandelprogramma start doorgaans met een motiva-
tieprogramma van vier weken. Tijdens deze eerste fase ge-
ven we psycho-educatie, vergroten we het probleembesef 
bij de patiënt, versterken we zijn motivatie en inventariseren 
we de onderliggende problemen.”

“Na het motivatieprogramma kan de patiënt op indicatie 
deelnemen aan het zogenaamde veranderprogramma. Dit 
is een zelfcontroleprogramma, met veel nadruk op het aan-
leren en versterken van sociale vaardigheden en het ontwik-
kelen van zelfcontroletechnieken. Zo leren patiënten hoe 
ze alternatief gedrag kunnen stellen in specifieke risicosi-
tuaties en krijgen ze handvatten voor hervalpreventie. Deze 
programma’s vullen we aan met een gevarieerd aanbod aan 
specifieke modules.”

“Voorts hebben we het resocialisatieprogramma herwerkt, 
met als belangrijke meerwaarde het opstarten van een na-
zorggroep en de inzet van ervaringsdeskundigen. We ont-
wikkelden een ambulant behandelprogramma voor alcohol 
en recent startten we met een outreachende werking die 

“WERKEN AAN HERSTEL EN EEN HOGERE 
LEVENSKWALITEIT”

INTERVIEW MET dR. KIM VANDERHAEGHEN



de overgang van een opname naar de thuissituatie beter 
ondersteunt.”

Actuele thema’s

“Actuele thema’s in de geestelijke gezondheidszorg en de 
verslavingszorg zijn de strijd tegen stigma, de herstelvisie 
en participatie. Op al deze domeinen versterkten we onze 
werking.”

“Nog te vaak worden mensen met psychische problemen, 
zoals een verslaving, met negatieve vooroordelen gecon-
fronteerd. We blijven ons inzetten voor meer kennis hierover 
bij de brede bevolking. Het nieuwe decreet van de Vlaamse 
overheid geeft die opdracht trouwens expliciet aan alle or-
ganisaties in de geestelijke gezondheidszorg.”

“Met herstel bedoelen we het individueel, uniek en ac-
tief ontwikkelingsproces dat mensen met een psychische 
kwetsbaarheid zélf vormgeven, samen met de mensen die 
voor hen belangrijk zijn. Herstel van verslavingsgedrag en 
de daarmee gepaard gaande problemen, uit zich op ver-
schillende manieren: op het vlak van gezondheid, het dage-
lijks functioneren, het participeren aan de samenleving en 
de persoonlijke ontwikkeling. Hier moeten we voldoende 
aandacht aan besteden. De verslavingszorg stopt niet bij 
het bereiken van abstinentie alleen.”

“Ook de aandacht voor participatie zit in een stroomver-
snelling. Meer dan ooit betrekken we de context van de pa-
tiënt: ouders, partner, kinderen, vrienden, buren… Het wer-
ken met ervaringsdeskundigen kadert in deze strategie.”

Behandeling op maat

“Participatie betekent eveneens dat de patiënt zoveel als 
mogelijk de regie van zijn of haar zorgtraject in handen 
heeft. De patiënt, zijn omgeving én de hulpverlening: sa-
men bepalen we de mogelijkheden en het traject. Rekening 
houdend met de indicatiestelling uiteraard. Die filosofie van 
kracht- en herstelgericht werken, vind je vandaag terug in 
elk behandelplan. De patiënt wordt zeer nauw betrokken bij 
de opmaak en evaluatie van dit werkinstrument. Hij neemt 
ook deel aan de interdisciplinaire bespreking, waarbij we 
met een open houding samen beslissingen nemen over ver-
dere stappen in het behandelproces.”

“Het behandelprogramma hebben we samen met de 
dagafdeling uitgewerkt, waardoor patiënten indien aange-
wezen ook direct kunnen instappen op semi-residentiële 
basis. Anno 2019 is het belangrijk om snel en flexibel tus-
sen verschillende zorgvormen te kunnen schakelen. Daarom 
hebben we een goed uitgewerkt ambulant behandelpro-
gramma en stemmen we geregeld af met onze netwerk-
partners”, besluit dr. Kim Vanderhaeghen.

DOSSIER
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De verpleegkundigen van de afdeling residentiële behandeling voor mensen met een versla-
ving kijken uit naar de verhuis binnenkort naar hun vernieuwde afdeling. Meer ruimte, meer 
comfort, meer licht en meer transparantie. “Zowel voor de patiënten als voor de medewer-

kers alleen maar voordelen”, klinkt het in koor.

De verpleegkundigen zijn opgetogen 
om terug te keren naar hun oude stek. 
Maar wat heet ‘oud’. De infrastructuur 
is er helemaal vernieuwd. “Meer een-
persoonskamers, televisie op elke ka-
mer, nieuwe douches…”, somt Vincent 
Vanhaverbeke  op. “Dat comfort sluit 
beter aan bij wat mensen vandaag ver-
wachten. Patiënten stellen het op prijs 
als ze de avond, na een inspannende 
dag van therapie in groep, in alle rust 
op hun kamer kunnen doorbrengen. 
Maar wie dat verkiest, kan uiteraard 
het gezelschap van anderen opzoeken 
in de leefruimte.”

“We blijven werken met twee groepen 
van vijftien patiënten”, vertelt Vicky 
Ballière. “In die zin verandert er niet zo-
veel aan de organisatie. We krijgen wel 
meer ruimte voor crisiszorg en voor de 
BOR-functie of ‘bedden-op-recept’. 
Voor gekende patiënten bieden wij de 
mogelijkheid op een korte opname. 
Bij een crisisopname gaat het om een 
korte opname bij herval om het ge-
bruik te doorbreken. Dan kan de pa-

“MEER RUIMTE, MEER COMFORT 
EN MEER OPENHEID”

tiënt fysiek ontnuchteren onder strikt 
medisch toezicht. Een crisisopname 
verschilt van een opname in een zoge-
naamd ‘bed-op-recept’. Een opname 
in BOR heeft als doel om ontregeling 
en destabilisatie te voorkomen en een 
crisis te vermijden. Het BOR-bed is dus 
preventief. Het biedt een veilig kader 
met begeleiding voor patiënten die 
dreigen te hervallen.”

Het Alternatief

Helemaal nieuw is ‘Het Alternatief’. 
“Deze ruimte biedt letterlijk een al-
ternatief voor mensen die het even 
moeilijk hebben. Bijvoorbeeld voor 
wie heel onrustig is, bij craving of bij 
hevige emotie. Vroeger werden men-
sen dan soms afgezonderd, maar we 
hebben onze aanpak bijgestuurd naar 
de meest recente inzichten. Patiënten 
geven nu zelf het signaal dat ze even 
alleen willen zijn. In Het Alternatief 
kunnen ze naar muziek luisteren, op 
de pc werken, een boek lezen, darts 
spelen of zich uitleven op de boksmat. 

Het Alternatief is dus niet zomaar een 
speelruimte waar iedereen altijd te-
rechtkan. Het is bedoeld voor patiën-
ten die zich even willen afzonderen om 
hun emoties te reguleren”, zegt Rein 
Neyrinck.

“De visie van de afdeling blijft on-
veranderd: wij staan voor holistische 
zorg en een onvoorwaardelijke ac-
ceptatie van elke patiënt”, zegt Kris  
Ruysschaert. “Zonder vooroordelen 
treden wij de patiënt tegemoet. We 
motiveren mensen om hun verantwoor-
delijkheid op te nemen. We betrekken 
actief de familie en de context.”

“De vernieuwde afdeling en de open 
verpleegpost zijn heel toegankelijk 
voor iedereen”, zeg Lieze-Marie Cas-
teleyn. “Door de grote glaspartijen zijn 
we voor iedereen zichtbaar en laag-
drempelig bereikbaar. Ook de nieuw 
aangelegde tuin is heel uitnodigend 
en versterkt de rustige, open sfeer.”

DOSSIER
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Boud Aneca, 
projectleider technische dienst
“Zo goed als alles is nieuw”

Ook voor de technische dienst is de oplevering van de afde-
ling residentiële behandeling voor mensen met een versla-
ving een feestelijk gebeuren. Bijna anderhalf jaar duurden 
de werken. Maar het resultaat mag gezien worden.
“De oude afdeling dateerde van 1989. En dat was er on-
vermijdelijk ook aan te zien”, glimlacht Boud Aneca, pro-
jectleider van de technische dienst. “Vandaag is de afde-
ling tiptop in orde. We hebben zo goed als alles gestript 
en helemaal opnieuw ingericht. De sanitaire ruimtes, de 
ventilatie, de elektriciteit… alle voorzieningen zijn nieuw. 
Van tweepersoonskamers hebben we eenpersoonskamers 
gemaakt, met meer comfort voor de patiënten. De bedden 
zijn nieuw, de kasten, de gordijnen… Van februari 2018 tot 
eind juni 2019 hebben we hard gewerkt om alles piekfijn te 
krijgen. Ik ben blij en trots op iedereen die hieraan meege-
werkt heeft. De vakmannen van de technische dienst en de 
arbeiders van de aannemers hebben zich tot het uiterste 
ingespannen voor dit mooie eindresultaat.”

DOSSIER
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“MEDEWERKERS ALLE KANSEN EN RUIMTE GEVEN”

SOFIE PYPE OVER DE VERNIEUWDE ONTWIKKELCYCLUS

Medewerkers helpen groeien. Dat is het doel van de vernieuwde ontwikkelcyclus die PZ 
Onzelievevrouw begin 2019 invoerde. “Investeren in de sterktes van medewerkers heeft niets dan 

voordelen”, zegt stafmedewerker HRM Sofie Pype.

“We werken al jaren met functioneringsgesprekken, maar 
we merkten dat de aanpak verschilde van afdeling tot af-
deling. Bovendien leggen we de focus vandaag meer dan 
vroeger op het helpen groeien van de medewerkers. Elke 
medewerker heeft zijn talenten, sterktes en vaardigheden. 
We willen aan de slag gaan met waar mensen goed in zijn. 
Dat perspectief is belangrijk. Want uiteindelijk vormen de 
medewerkers het grootste vermogen van het ziekenhuis”, 
vertelt Sofie Pype.

“Inzetten op talenten, betekent dat we medewerkers ruim-
te en kansen willen geven. Hoe meer de medewerkers zich 
kunnen ontwikkelen, hoe beter ze zich voelen in hun job. 
Dat leidt tot een hogere werktevredenheid, een betere be-
jegening van de patiënten én een hogere retentie. Ook dat 
is een realiteit waarmee we rekening houden: op een krap-

pe arbeidsmarkt willen we onze medewerkers binden door 
ze te motiveren en een lerend klimaat te scheppen.”

Ontwikkelcyclus

“Om medewerkers te laten groeien, moeten we een goed 
zicht te krijgen op hun talenten. Daarnaast coachen we de 
leidinggevenden, zodat ze hier formeel en informeel kun-
nen op inspelen. Want om medewerkers blijvend te motive-
ren, moet je ze uitdagen en prikkelen om zich steeds verder 
te ontwikkelen.”

“Nieuw is het talentgesprek met elke medewerker. Voor 
nieuwe collega’s plannen we dit talentgesprek in de eerste 
maanden. We geven daarmee meteen het signaal dat we 
belangstelling hebben voor hun krachten en talenten.”



 
 

DE ONTWIKKELCYCLUS IN EEN NOTENDOP
 
• Elke aanwerving start met een selectiegesprek dat peilt naar de competen-

ties, de vakkennis, de ervaring en de persoonlijkheid.
• Kort na de aanwerving voert de leidinggevende een talentgesprek met de 

nieuwe medewerker.
• Uiterlijk zes maanden na de indiensttreding volgt een eerste evaluatiege-

sprek, met aandacht voor de sterke punten en de verbeterpunten. Na een 
vooraf afgesproken termijn volgt een nieuw evaluatiegesprek.

• Minstens om de twee jaar vindt een ontwikkelgesprek plaats, dat focust op 
de talenten en competenties die de medewerker verder kan ontwikkelen. 
Tussendoor kunnen er al dan niet formele coachingsgesprekken plaatsgrij-
pen.

• Is er sprake van disfunctioneren, dan voert de leidinggevende een bijstu-
ringsgesprek met de medewerker.

• Treedt een medewerker uit dienst, dan is het dikwijls interessant om een 
exitgesprek te hebben.

De zes leidende principes van PZ OnzelievEvrouw

• een positieve attitude ten aanzien van patiënten en hun context;
• het aanwenden van krachten en competenties van patiënten 
 en hun context;
• specialistisch onderbouwde en wetenschappelijke behandel- 

vormen;
• continuïteit van zorg;
• een positief werkklimaat dat medewerkers uitdaagt,  

waardeert en ondersteunt;
• het slechts uitzonderlijk aanwenden van dwang.

“De ontwikkelgesprekken vinden min-
stens om de twee jaar plaats. Ook 
deze gesprekken zijn gericht op ver-
dere ontwikkeling, verdieping, bijscho-
ling, vervolmaking. Het is de directe 
leidinggevende die deze gesprekken 
voert. De zes leidende principes van 
PZ Onzelievevrouw bieden hierbij hou-
vast (zie kadertje, n.v.d.r.). Hoe kan je 
als medewerker vanuit je talenten een 
bijdrage leveren aan deze principes? 
Dat is de centrale vraag.”

Dynamiek aanmoedigen

Wat gebeurt er concreet met de re-
sultaten van de ontwikkelcyclus? Sofie 
Pype: “Ons doel is om, waar het kan, 
gaandeweg meer te differentiëren. 
Groeien in een job kan veel beteke-
nen: je kan bedrevener worden in wat 
je doet, nieuwe zaken leren of nieuwe 
uitdagingen aangaan.”

“Door in te spelen op de sterktes en 
de talenten van medewerkers kunnen 
we andere klemtonen leggen. De ene 
persoon werkt graag ondersteunend, 
terwijl een collega misschien liever 
nieuwe projecten mee uitwerkt. Dat 
is voor een organisatie goed om te 
weten. Verder willen we meer ruim-
te creëren voor initiatieven vanop de 
werkvloer. Ons doel is om dingen in 
beweging te brengen en dynamiek 
aan te moedigen, zodat mensen zich 
nog beter op hun plaats voelen in de 
organisatie.”

“Door talenten expliciet te benoe-
men, worden medewerkers zich meer 
bewust ervan . Natuurlijk blijft de func-
tieomschrijving het kader. Maar bin-
nen dat kader is er veel mogelijk. Of 
je nu een keukenmedewerker of een 
verpleegkundige bent: binnen je werk-
context is het goed om te weten waar 
je talent zit.”

“Het is in dat opzicht ook zinvol om stil 
te staan bij de factoren die maken dat 
je je werk graag doet. Zo hebben  we 
met de collega’s van de schoonmaak 
een workshop georganiseerd om sa-
men te bekijken hoe ze het werk nog 
beter en aangenamer kunnen maken. 
Collegialiteit, samenwerking en erken-
ning bleken belangrijke triggers hier-
voor. Daar willen we nu samen verder 
werk van maken.”

“De ontwikkelcyclus is begin 2019 ge-
activeerd, nadat hij vorig jaar grondig 
voorgesteld werd aan de leidingge-
venden. Dat gebeurde in het bredere 
kader van ‘waarderend coachen’. Het 
is trouwens mee op vraag van de lei-
dinggevenden dat we deze nieuwe 
ontwikkelcyclus hebben uitgewerkt. 
Het geeft zowel hen als de medewer-
kers meer houvast. Voor de leidingge-
venden hebben we ook een toolbox 
samengesteld met praktische hand-
vatten om ermee aan de slag te gaan.”

Paul Sierens werkt al 30 jaar 
als psychiatrisch verpleegkun-

dige in PZ Onzelievevrouw. 
Ervaring te over dus. Toch is 
hij blij met de toenemende 
aandacht voor feedback en 
ontwikkeling. “Je leert altijd 
wel iets bij van een ontwik-

kelgesprek. Bovendien is het 
heel motiverend.”
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“Ik heb op verschillende afdelingen 
gewerkt en elke leidinggevende legt 
eigen klemtonen”, vertelt Paul Sie-
rens. “Maar de aandacht voor coa-
ching en feedback neemt met de jaren 
toe. Dat is een goede evolutie. Om de 
twee jaar een ontwikkelgesprek is een 
meerwaarde. Medewerkers en hun lei-
dinggevende kunnen zo beter de ver-
wachtingen afstemmen op elkaar. Met 
de jaren leer je elkaar goed kennen, 
maar regelmatig even de tijd nemen 
om een aantal dingen expliciet te be-
spreken, is geen overbodige luxe. Wat 
doe ik goed, wat kan er beter, hoe kan 
ik mij nog meer ontwikkelen, zijn er 
spanningsvelden, welke talenten wil ik 
nog meer inzetten en hoe kan dat pas-
sen binnen de functie…? De metho-
diek van het ontwikkelgesprek is goed 
uitgewerkt, met themakaartjes voor je 
talenten en valkuilen, die de dialoog 
ondersteunen en richting geven. Goed 
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den. Ik herinner me 30 jaar geleden 
toen ik begon. Ik was 21 jaar en ik mocht 
direct de nacht doen. Ik ben daar on-
geschonden uitgekomen hoor, maar 
vandaag worden nieuwe collega’s be-
ter begeleid. Ze krijgen iets meer tijd 
om in te lopen. Als ancien ben ik zelf 
geregeld ‘peter’ voor een nieuwe col-
lega. Elke nieuwkomer zoekt houvast 
en veiligheid. Tijdens hun opleiding 
hebben jonge verpleegkundigen de 
nodige competenties opgedaan, maar 
ze missen de ervaring, zeker in crisissi-
tuaties. Door onze ervaringen te delen 
en open te staan voor al hun vragen, 
kunnen we onze kennis en vaardig-
heden van jaren overbrengen. Ik heb 
zelf trouwens ook veel opgestoken van 
mijn oudere collega’s indertijd.”

“Ik begeleid ook studenten op stage. 
Die jonge mensen hebben vaak veel 
vragen en het is leuk om ze op korte 
tijd zoveel mogelijk bij te leren. In de 

is verder de aandacht voor het individu 
in het team. Je kent elkaars talenten en 
competenties. Daar samen op voort 
kunnen bouwen, maakt de kracht van 
het team uit.”

Energie

“Competenties en vaardigheden kun 
je aanscherpen met opleidingen. Maar 
de aansluiting bij je persoonlijke talen-
ten maakt een ander soort energie vrij. 
Het geeft voldoening en het motiveert 
als je je eigen interesses kunt aanwen-
den in je job. Alleen al dat hier op 
regelmatige basis expliciet aandacht 
voor is, geeft zin. Niet dat je als een 
‘ander mens’ uit zo’n gesprek komt, 
maar het is goed als je vanuit een po-
sitief perspectief dingen kunt aankaar-
ten die je bezighouden.”

“Ook hoe je in het team functioneert, 
kan een interessant onderwerp zijn. 
Persoonlijk ben ik iemand die veel ziet 
en veel probeert op te nemen, maar 
voor sommige collega’s kan dat soms 
controlerend overkomen. Ik hou nu 
eenmaal graag het hele plaatje in het 
oog voor de patiënt, bijvoorbeeld ook 
op administratief vlak, waardoor ik me 
wel eens op het terrein van een collega 
durf te begeven. Hoe komt dat over? 
Dat weet ik niet altijd. Het is goed om 
daar feedback op te krijgen.”

“Natuurlijk zijn de voortdurende in-
formele contacten door het jaar heen 
erg belangrijk. Maar in de dagelijkse 
drukte lukt het niet altijd om individue-
le kwesties aan te kaarten. Een ontwik-
kelgesprek biedt die kans wel. En zelfs 
al krijg je tijdens het gesprek alleen de 
bevestiging dat je goed bezig bent, 
dan nog is dat de moeite waard. Het 
motiveert je.”

Begeleiding

“Opvallend is dat ook nieuwe mede-
werkers meteen goed omringd wor-

PAUL SIERENS, psychiatrisch verpleegkundige

“AANDACHT VOOR MIJN TALENTEN GEEFT ME ENERGIE”

psychiatrie is het belangrijk om te le-
ren relativeren. Vaak lopen de dingen 
niet zo optimaal als verwacht. Een pa-
tiënt die hervalt, voelt voor een jonge 
verpleegkundige soms als eigen falen 
aan. Ten onrechte. Je moet streven 
naar het hoogst haalbare; dat leer je 
door ervaring.”

“Zelfs na 30 jaar blijft de psychiatrische 
verpleegkunde een uitdaging. Ik werk 
nu al jaren op de afdeling voor men-
sen met een verslaving. Als verpleeg-
kundige kun je veel betekenen voor 
die mensen en dat geeft me voldoe-
ning. Binnen het kader en de visie van 
de afdeling kunnen we vrij autonoom 
werken, van mens tot mens. Ook dat 
motiveert. Meer zelfs, het is de reden 
waarom ik voor de psychiatrie gekozen 
heb als jonge verpleegkundige. En ik 
heb er nog geen moment spijt van ge-
had.”
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“Mijn eerste opname was tien jaar geleden. Ik stond met 
mijn rug tegen de muur. Door mijn alcoholprobleem was 
mijn dochter geplaatst door het Comité Bijzondere Jeugd-
zorg. Dat heeft me als moeder en mens gekraakt. Als ik mijn 
dochter terug wilde, moest ik verplicht een behandeling 
volgen. Ik revolteerde, maar had geen keus. En natuurlijk 
was het nodig, achteraf gezien. Ik was ook mijn werk al kwijt. 
Maar na enkele maanden opname, nam ik de draad weer 
op. Ik kreeg mijn dochter terug en ik zocht een nieuwe job. 

“ALS PATIËNT WAS IK VOORTDUREND OP MIJN HOEDE 
BIJ HULPVERLENERS”

In elk nummer van Afrit 8 hebben we een gesprek bij een kop koffie. 
Deze keer ontmoeten we ervaringswerker Sofie* (51).

Een vaste job is belangrijk voor mij. Ik moet altijd iets om-
handen hebben.
Lange tijd ging alles goed. Ik bleef nuchter, had mijn doch-
ter, mijn werk, een relatie. Tot er vijf jaar geleden een kink 
in de kabel kwam in mijn relatie. Ik vluchtte opnieuw in de 
drank. Mijn toenmalige partner liet me gedwongen op-
nemen. Een donderslag bij heldere hemel. De rechtbank 
stuurde me naar PZ Onzelievevrouw. Ik wou maar één ding: 
terug naar huis, terug naar mijn dochter en mijn werk. Drie 
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OP DE KOFFIE MET SOFIE

ren… We zochten spontaan steun en begrip bij elkaar. De 
meerwaarde van ervaringswerkers is dat ze minder emotio-
neel betrokken zijn én ook ervaring hebben met het leven 
na de opname. Ik weet hoe mooi het leven is als je opnieuw 
nuchter bent.

Mensen zijn dankbaar als je je openstelt. Geef vertrouwen 
en je krijgt vertrouwen terug. Wij maken tijd. Een gesprek 
bij een psychiater duurt misschien vijftien minuten. Uit erva-
ring weet ik dat je in zo’n kort tijdsbestek geen vertrouwen 
opbouwt. Bovendien blijft er een drempel. Ik was als patiënt 
voortdurend op mijn hoede bij hulpverleners: wat mag ik 
zeggen en waarover zwijg ik beter? Wat gaan ze doen als ik 
dit of dat zeg? Altijd blijft er de schrik dat wat je zegt in je 
nadeel zal spelen.

Wat ik zelf het moeilijkste vond, was de vrijheidsberoving. 
Ik heb ruimte nodig. Tijdens mijn eerste opname mocht ik 
eerst in het weekend niet naar huis. Maar er was dan geen 
therapie. Ik verveelde me te pletter! Dat was moordend. 
Hetzelfde gevoel had ik bij de gedwongen opname. Alleen 
al het besef dat je niet buiten mag. Ook al geven de hulp-
verleners je niet het gevoel dat je opgesloten bent: uitein-
delijk ben je dat wél. Ik werd daar gek van. Elke dag duurde 
een jaar.

Dat soort ervaringen kan ook bijdragen aan het beleid. 
Neem een thema als fixatie: ik begrijp dat een voorziening 
vanuit het perspectief veiligheid denkt, maar ook het per-
spectief van de beleving van de patiënt is belangrijk. Mis-
schien zijn er andere oplossingen, die even veilig zijn maar 
minder invasief voor de patiënt? Ik vind het sterk dat PZ On-
zelievevrouw hier oren naar heeft. Meer zelfs: de directie is 
vragende partij voor onze inbreng.

Tegelijk mag de druk op de ervaringswerkers niet te groot 
worden. Uiteindelijk blijven we allemaal kwetsbare men-
sen. Sommigen van ons hebben nog minder veerkracht. 
We kunnen hervallen. En het blijft vrijwilligerswerk voor de 
meesten. Maar het ervaringswerk leeft en wordt ernstig ge-
nomen.

Vandaag voel ik me super! In oktober ben ik vijf jaar nuch-
ter. Het ervaringswerk houdt me bij de les. En mijn dochter. 
Uiteindelijk is zij mijn redding geweest. Het blijft voor mij 
erg confronterend dat ik ooit de drank boven haar verkozen 
heb. Maar dat is de harde realiteit van de verslaving. Van-
daag is de band met mijn tienerdochter beter dan ooit. Ik 
voel me gelukkig.”

*Sofie is een schuilnaam

Sofie: “Ik heb vele watertjes doorzwommen: mijn 
dochter afgepakt, mijn werk verloren, ongevallen 
veroorzaakt onder invloed, rechtszaken… En toch 

ben ik erbovenop geraakt. Dat kunnen andere 
mensen ook.”

weken ben ik gebleven. Ik kreeg het vertrouwen van de arts. 
Ik heb wel nog een jaar nazorg gevolgd.

Tijdens die nazorg heb ik de kracht van lotgenoten ontdekt. 
Praten met lotgenoten doet zoveel deugd. Er is minder 
schaamte, meer begrip. Lotgenoten steunen elkaar op een 
evidente manier. Zo ben ik bij het ervaringswerk gekomen. 
Drie jaar geleden heb ik dat engagement opgenomen en 
het groeit almaar verder.”

Een levend voorbeeld

“Zo heb ik meegewerkt aan een project met de Hogeschool 
Gent over de plaats van ervaringswerk. Een groep van er-
varingswerkers en professionals maakte een visietekst. PZ 
Onzelievevrouw was dit project heel genegen. Op basis van 
de visietekst heeft het ziekenhuis beslist om een ervarings-
werker in dienstverband aan te werven.

PZ Onzelievevrouw geeft het ervaringswerk een prominen-
te plaats. Recent hebben we de werkgroep M.E.N.S. (Met 
Ervaring Naar Samenwerking) opgericht, met ervaringswer-
kers van diverse afdelingen en enkele professionals. Ons 
doel is om het ervaringswerk op elke afdeling te promoten.
Waarom ik mij engageer? Allereerst  wil ik een levend voor-
beeld zijn voor andere mensen. Hen een sprankeltje hoop 
geven. Ik heb zelf vele watertjes doorzwommen: mijn doch-
ter afgepakt, mijn werk verloren, ongevallen veroorzaakt 
onder invloed, rechtszaken… En toch ben ik erbovenop 
geraakt. Dat kunnen andere mensen ook. Bovendien helpt 
dit engagement me in mijn eigen herstel. Door er te zijn 
voor andere mensen, blijf ik me bewust van mijn kwetsbaar-
heid. Daarnaast wil ik hulpverleners de meerwaarde van 
ervaringswerk tonen. Wij hebben niet méér kennis, maar 
ándere kennis. Wij hebben aan den lijve ervaren wat een 
patiënt doormaakt. Mensen voelen dat meteen, waardoor 
het vertrouwen heel snel komt en de gesprekken als vanzelf 
op gang komen.

Op de dagbehandeling voor mensen met een verslaving or-
ganiseren we bijvoorbeeld geregeld ‘livingmomenten’. Op 
tijdstippen dat er geen therapie is, gaan we in de living tus-
sen de patiënten zitten. De gesprekken komen als vanzelf. 
Eerst hadden we iets gelijkaardigs geprobeerd op afroep: 
patiënten konden een gesprek aanvragen. Maar dat werkte 
voor geen meter. Dat was veel te formeel.
De werkgroep M.E.N.S. bestaat nog maar enkele maan-
den, maar je voelt de dynamiek, mee dankzij ervaringswer-
ker-in-dienstverband Hannelore Van Roye. Het mooie is dat 
zoveel bottom-up gegroeid is. Met de werkgroep M.E.N.S. 
voelen we ons klaar voor een nieuwe stap.”

Opgesloten

“Tien jaar geleden, toen ik zelf patiënt werd, bestond er 
nog niet veel ervaringswerk. Maar toen al vonden er veel 
vertrouwelijke gesprekken plaats tussen patiënten. Over 
onze moeilijkheden, ons leven, ons ploeteren en probe-
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Afdeling voor herstelgerichte behandeling sluit de deuren

Mobiele teams krijgen versterking en breiden uit

De mobiele behandeling in de thuiscontext met het Mobiel Crisisteam en 
de teams van Covias breidt uit. Sinds 3 juni 2019 omvat het werkingsgebied 
van het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Noord-West-Vlaanderen het 
volledige grondgebied van Noord-West-Vlaanderen. Om deze verdere uitrol 
mee mogelijk te maken, maakten 22 medewerkers van het PZ Onzelievevrouw 
de overstap naar de mobiele teams. Afdeling 63 van het PZ Onzelievevrouw 
hield op te bestaan. 

Afdeling 63 bood jarenlang herstelgerichte behandeling voor mensen met 
diverse psychiatrische diagnoses, met een gestabiliseerd ziektebeeld én met 
de intentie om zich opnieuw te vestigen in de maatschappij.

De expertise en kennis die er jarenlang werd opgebouwd rond herstelgericht 
werken, is overgedragen naar alle behandelafdelingen van het ziekenhuis. 
Bovendien gaan zes medewerkers aan de slag als outreach-coaches. Zij gaan 
aan huis bij patiënten om na ontslag de behandeling in de thuissituatie ver-
der te zetten. Deze begeleiding kan een drietal maanden duren en maakt de 
brug tussen de ziekenhuissetting en de thuiscontext.

Ook in 2011 sloot het PZ Onzelievevrouw al twee behandelafdelingen om 
middelen en mensen in te zetten in de mobiele teams.

Het werkingsgebied van de mobiele teams strekt zich vandaag uit over: 
Alveringem, Beernem, Blankenberge, Bredene, Brugge, De Haan, De Pan-
ne, Damme, Diksmuide, Gistel, Ichtegem, Jabbeke, Knokke-Heist, Koekela-
re, Koksijde, Kortemark, Middelkerke, Nieuwpoort, Oostende, Oostkamp,  
Oudenburg, Torhout, Veurne, Zedelgem, Zuienkerke.

Buren bij kunstenaars

Houd nu al het weekend van 19 en 20 
oktober 2019 vrij in je agenda. Dan 
neemt PZ Onzelievevrouw met De Va-
riant opnieuw deel aan de open ate-
lierdagen, beter bekend als ‘Buren 
bij kunstenaars’. Dit jaar nemen 20 
artiesten deel in PZ Onzelievevrouw. 
In Brugge alleen al kan je trouwens op 
175 plekken terecht.
Het volledige programma staat nu al 
online op www.burenbijkunstenaars.
be.

Huis met de vele kamers 
in de steigers

Op 24 mei jl. vond in het pand in de 
Oostmeers 105 een pop-up werfdag 
plaats. Daar wordt op dit ogenblik 
het voormalige ‘Huize Burgemeester 
Pierre Vandamme’ omgetoverd tot het 
‘Huis met de vele kamers’. Het wordt 
een plek waar mensen met een psy-
chische kwetsbaarheid elkaar kunnen 
ontmoeten om het herstelproces van 
elkaar en lotgenoten te bevorderen en 
te versterken.
In september 2017 besliste het stads-
bestuur van Brugge om het pand in 
erfpacht te geven aan de vzw Gezond-
heidszorg ‘Bermhertigheid Jesu.’ De 
uitstekende ligging aan het station en 
vlakbij PZ Onzelievevrouw én de mo-
gelijkheid om er verschillende actoren 
van de geestelijke gezondheidszorg 
samen te brengen onder één dak, bie-
den interessante perspectieven.
‘Het Huis met de Vele Kamers’ krijgt 
uiteenlopende rollen: een ontmoe-
tingsplaats; een centrum voor erva-
ringsdeskundigheid; een plek voor 
positieve beeldvorming van de gees-
telijke gezondheidszorg; een stek voor 
de herstelacademie en initiatieven 
rond kwartiermaken.
De opening is voorzien in de loop van 
2020. Het Huis met de Vele Kamers 
is een samenwerkingsproject van PC 
Sint-Amandus, Beschut Wonen Brug-
ge, PZ Onzelievevrouw, PTC Rusten-
burg, CGG Noord-West Vlaanderen, 
PAAZ-diensten van AZ Sint-Jan en AZ 
Sint-Lucas,  Stad Brugge en patiën-
tenverenigingen en verenigingen van 
families.
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PERSONALIA

In dienst

15/07 Lynn Van den Bossche
 verpleegkundige 
01/07 Killian Massez, 
 medewerker dienst voeding
 Tony David
 verpleegkundige
 Kim Cattoor
 verpleegkundige    
 Jana Nissenne
 verpleegkundige
 Lieselot Thienpont, 
 nachtverpleegkundige
 Carine Seys
 logistiek assistent   
01/06 Wendy Dossche
 psycholoog  
22/05 Isa Kop
 groepsbegeleider 
13/05 Isabel Decoster
 maatschappelijk werker
01/05 Nathalie Dujardin
 verpleegkundige
15/04 Valerie Van Brabander
 verpleegkundige
08/04 Nathalie Van Maldeghem 
 medewerker dienst voeding

Uit dienst

06/07 Elien Calu
 verpleegkundige
02/06 Nina Martynova
 verpleegkundige 
31/05 Els Dulsster
 verpleegkundige
 Nikie Sterck
 verpleegkundige 
 Hanne Willems
 psycholoog 
 Lisa De Milde
 psycholoog
11/05 Tine Depouvre
 ergotherapeut
03/05 Conny Van Steenkiste
 zorgkundige
21/04 Maaike Batsleer
 verpleegkundige
14/04 Gregory Callewaert
 verpleegkundige

MET PENSIOEN

We namen afscheid van Patrick Vanhalst, Heide Broucke, Denise Derous, Nicky 
Wimme en Luc Lesage. Na een lange carrière in dit huis gaan zij nu genieten 
van hun welverdiend pensioen.

Betere toegankelijkheid met de wagen

Sinds kort is PZ Onzelievevrouw voor automobilisten beter bereikbaar. In de Bar-
rièrestraat, naast het Texaco tankstation, is een nieuwe in- en uitrit aangelegd. 
Automobilisten die de stad inrijden, hoeven niet langer het ‘ommetje’ te maken 
via de Unesco rotonde om inrit 1 van het ziekenhuis te bereiken. Automobilisten 
die vanuit de stad komen, kunnen nog altijd inrijden via de Koning Albert I-laan. 
Uitrijden moet straks wel via de nieuw aangelegde toegang. Binnenkort voorzien 
we de parking van slagbomen.



De eerste dagen dat ik hier werkte, 
vond ik overweldigend. Van buiten ziet 
het ziekenhuis er al groot uit, met dat 
prachtige gebouw, maar als je dan ook 
nog de vele paviljoenen ontdekt en de 
groene campus… Het domein is veel 
uitgestrekter dan je zou denken.
Ondertussen werk ik hier iets meer 
dan twee jaar als onthaalmedewer-
ker. Ik voel me goed in mijn job. Een 
onthaalmedewerker heeft een grote 
verantwoordelijkheid, onder meer op 
het gebied van veiligheid. We moeten 
ook veel procedures kennen. Maar het 
boeiendste vind ik het contact met de 
mensen.
Voor patiënten en familieleden zijn 
we dikwijls het eerste aanspreekpunt. 
Mensen die hier de eerste keer komen, 
zijn vaak onzeker of opgewonden. Met 

goede informatie en een vriendelijke 
onthaal proberen we hen op hun ge-
mak te stellen. Zelf rustig blijven in alle 
situaties, is belangrijk. Tegelijk moet je 
je echt wel betrokken voelen.
We vormen met het onthaal een sterk 
team. We zijn met zes collega’s en we 
weten dat we op elkaar kunnen bou-
wen. Dat is een fijn gevoel. Elke dag 
is anders. Er zit veel afwisseling in ons 
werk. We zien en horen ook veel. Som-
mige patiënten komen bijna dagelijks 
een praatje maken. Of hun hart even 
luchten. We zijn geen hulpverleners, 
maar een luisterend oor bieden, hoort 
erbij. Mensen stellen het op prijs als ze 
even hun verhaal kunnen doen.
Met mijn partner heb ik een zoontje 
van zes jaar, Sander. Het aangename 
aan deze job is dat je gezin en werk 

goed kan combineren. Daarnaast heb 
ik een passie voor paarden. Ik heb een 
eigen paard, Lambic. Vroeger reed ik 
te paard, maar ik ben ooit zwaar ge-
vallen. Had ik toen geen helm op, dan 
zat ik hier nu niet. Sindsdien heb ik wat 
schrik en doe ik ‘grondwerk’: ik zit niet 
meer op het paard, maar train het van 
op de grond.
Ik lees ook veel. Ik hou van Japanse 
schrijvers zoals Murakami, maar ook 
van Stephen King, fantasy en jeugdli-
teratuur. Binnenkort start ik een blog 
over kinder- en jeugdliteratuur. Achter 
de schermen ben ik die volop aan het 
voorbereiden.”

Sarah Makela (36),
onthaalmedewerker

MENSEN. ANDERS BEKEKEN

“Een luisterend oor bieden, hoort erbij”


