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“WELKOM 2021” 
De kortste en donkerste winterdagen liggen alweer achter ons. Vanaf nu krijgen we dag na 
dag iets meer licht en zon. Daar zijn we met zijn allen aan toe. Veel mensen waren blij om 2020 
uit te zwaaien. Het was een jaar dat we niet licht zullen vergeten. Als de vaccinatie loopt zoals 
gepland, kunnen we stilaan uitkijken naar een terugkeer naar ‘normaal’.

Hoe hard we daarnaar ook verlangen, tegelijk moeten we de positieve lessen uit deze co-
ronacrisis proberen vast te houden. 2020 was donker, maar er waren ook lichtpunten. Velen 
herontdekten het belang van de natuur en de gezonde geneugten van wandelen en fietsen. 
Er was veel somberte, maar ook veel solidariteit. We kenden drama’s, maar soms brachten 
die mensen dichter bij elkaar.

Die dubbelheid vind je terug in de getuigenissen van enkele medewerkers van PZ Onzelieve-
vrouw. Ook voor hen was 2020 een onvergetelijk jaar. De dreiging van covid-19 vergt van ie-
dereen het uiterste op het vlak van flexibiliteit, wendbaarheid en inzet. Elke medewerker, zorg 
en niet-zorg, torst al maandenlang een immense verantwoordelijkheid. Niet alleen dragen ze 
zorg voor de kwetsbare patiënten, maar dikwijls tegelijk voor hun partner, hun kinderen, hun 
ouders en voor zichzelf. Zowel fysiek als mentaal is dat voor velen een hele uitdaging.

Ik ben trots op onze medewerkers. Omdat ze die flexibiliteit dag na dag waarmaken. Omdat 
ze er zelfs op de moeilijkste momenten zijn voor de patiënten en voor elkaar. De samenhorig-
heid en de solidariteit halen het van de angst en de onzekerheid. 2020 heeft ons geleerd dat 
we op elkaar kunnen rekenen, dat we sterk en veerkrachtig zijn en dat we met creativiteit en 
empathie samen tot heel veel in staat zijn. Dankzij die enorme inzet hebben de patiënten van 
PZ Onzelievevrouw altijd de best denkbare zorg en ondersteuning gekregen.

Ook in 2021 zullen we er staan. Met nieuwe initiatieven om de geestelijke gezondheidszorg in 
onze regio te versterken. Het Huis met Vele Kamers van het Netwerk GGZ Noord-West-Vlaan-
deren dat onlangs in Brugge de deuren opende, komt tegemoet aan reële noden in de sa-
menleving. Ook in het ziekenhuis zelf blijven we evolueren. Met de introductie van de High & 
Intensive Care-unit bijvoorbeeld. We doen dat niet alleen. We doen dat samen met al onze 
medewerkers, onze partners en onze vrijwilligers. Want samen kunnen we het verschil maken.
In naam van de raad van bestuur, de directie en alle medewerkers van PZ Onzelievevrouw 
wens ik u een gezond en voorspoedig 2021 met veel licht en hoop en zorgeloze dagen.

Marc Vermeire
Algemeen directeur



Wat doet corona met mensen? Welke impact heeft het virus op het werk, de dienstverlening en 
de zorg in een psychiatrisch ziekenhuis? Hoe gaan medewerkers hiermee om? 

Welke gevoelens overheersen? Afrit 8 sprak met zes collega’s over hoe zij de coronacrisis de 
voorbije maanden ervaren en beleefd hebben. Hoewel bij zowat iedereen de coronamoeheid 

zich laat voelen, ademen hun verhalen toch een sfeer van hoop, kracht, solidariteit en samenhorigheid.

CORONA WEEGT OP 
HET GEMOED, MAAR 

VERBINDT OOK MENSEN
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MEDEWERKERS OVER WERKEN IN TIJDEN VAN CORONA

“Niemand had kant-en-klare oplos-
singen in de eerste coronagolf. Het 
was een compleet nieuwe situatie. 
Toch zijn we erin geslaagd om ons 
beleid aan te passen. Dit najaar kon-
den we terugvallen op de ervarin-

gen uit die eerste golf. We kennen het probleem beter en 
we weten hoe we er veilig mee om kunnen gaan. Wat me 
nu het meest zorgen baart, is de lange duur van deze crisis.

De medewerkers hebben weinig tijd om op adem te komen. 
Ons sociale leven is grotendeels weggevallen. Ik voel me 
verantwoordelijk voor de medewerkers. Hun draagkracht is 
niet oneindig. Daarom hebben we een aantal projecten, zo-
als het accrediteringstraject, even on hold gezet.

Ook patiënten hebben het in deze periode extra moeilijk. 
Het streven naar veiligheid botst met de behoefte aan vrij-
heid. Het doet pijn als je patiënten moet ontzeggen om het 
domein te verlaten of als je ze moet vertellen dat ze in het 
weekend niet naar huis kunnen.

Wat helpt, is de goede verstandhouding in de crisiscel. We 
wegen elke beslissing goed af. Ik probeer ook op afdelin-
gen met medewerkers, leidinggevenden en patiënten te 
gaan luisteren en praten. We vergen veel van iedereen. Ik 
besef dat. Ik ben blij en trots dat ik zoveel motivatie zie.

Het blijft moeilijk zolang er geen duidelijk perspectief is. 
We moeten daarmee leren leven, dit aanvaarden. Accep-
tance-therapie heet dat... We worden er vandaag allemaal 
mee geconfronteerd.

Ik sta er ondertussen wel versteld van hoeveel stress een 
mens aan kan. Elke medewerker doet binnen haar moge-
lijkheden wat ze kan. Mijn bewondering voor alle collega’s 
is alleen toegenomen. De voortdurende veranderingen, de 
aanhoudende stress, de vele veranderingen... Komt daar-
bij dat elke medewerker ook in het gezin onder de coro-
namaatregelen leeft... Het is ongelooflijk welke krachtige 
mensen we hier in huis hebben! Samen gaan we ervoor. En 
samen dragen we zorg voor elkaar.”

Inge Vanthuyne, directeur Patiëntenzorg

“SAMEN DRAGEN WE ZORG VOOR ELKAAR”

“LAAT ONS DIE SOLIDARITEIT VASTHOUDEN”

“De eerste lockdown was het hef-
tigst. We zijn onmiddellijk helemaal 
anders gaan werken. Doorgaans 
heeft elke therapeut zijn eigen ate-
lier en activiteiten, waaraan patiën-

ten van diverse afdelingen deel kunnen nemen. We schakel-
den over naar een systeem waarbij elke therapeut aan een 
afdeling verbonden werd. Een andere manier van werken, 
zowel voor ons als voor de patiënten en de afdelingen. Het 
doel was om zo weinig mogelijk contacten tussen de afde-
lingen te hebben.

Het was even wennen, maar we zijn er met zijn allen voor 
gegaan. Iedereen is erg flexibel geweest. Hoewel we apart 
werkten, elk op zijn afdeling, was er een grote samenhorig-
heid. We ondersteunden elkaar voortdurend.

De patiënten zagen in die periode minder verschillende 
therapeuten. Toch bleven ze daar positief onder. Er was 
veel begrip bij iedereen. Ook met de patiënten was er dat 

samenhorigheidsgevoel: we moeten hier samen door. Als je 
aan één afdeling verbonden bent, ontwikkel je een nauwere 
band met de patiënten.

Na de eerste lockdown zijn we teruggekeerd naar ons nor-
male werkpatroon en dat hebben we kunnen aanhouden 
tijdens de tweede lockdown. Met mondmaskers, afstand 
houden en alle nodige maatregelen.

Wat me vooral zal bijblijven, is de grote flexibiliteit bij pa-
tiënten en collega’s. En ook hoe mensen andere manieren 
zoeken om contact met elkaar te houden en elkaar te steu-
nen. Als medewerker heb je ook soms behoefte om even je 
hart even te kunnen luchten. Daar was ruimte voor en daar 
ben ik blij om. Ik hoop dat we in 2021 ons gewone leven 
weer kunnen oppikken, maar tegelijk die samenhorigheid 
en solidariteit vasthouden.”

Tine Depouvre, ergotherapeut in de Variant
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“Het lijkt wel of de afdeling maan-
den onder een glazen stolp heeft 
geleefd. Vooral tijdens de eerste 
lockdown. Patiënten mochten de 

afdeling niet verlaten, er mocht geen bezoek komen... Pati-
enten hadden via de media wel nog contact met de buiten-
wereld, maar ze konden niet weg vanonder de glazen stolp.
In de eerste fase hebben we veel moeten leren en heruitvin-
den. We moesten de maatregelen invoeren, ze uitleggen, 
de effecten ervan opvangen... Dat vergde veel energie, 
communicatie en samenwerking, maar het lukte. Sterk wat 
we gezamenlijk allemaal voor elkaar gekregen hebben!

Veel ouderen met een psychotische kwetsbaarheid zijn ver-
eenzaamd en ondergaan de situatie in stilte. Angst was er 
zeker, ook tegenover ons, dat wij covid-19 binnen zouden 
brengen. Sommige patiënten moesten langer in het zieken-
huis blijven door de lockdown. Een patiënt kende een her-
val doordat zijn onderhoudsdosis ECT niet kon doorgaan: 
de intensivisten en anesthesisten waren nodig op de dienst 
Intensieve zorg in AZ Sint-Jan. Die persoon maakt het on-
dertussen gelukkig weer goed.

Tijdens de tweede lockdown zijn de maatregelen genuan-
ceerder. We weten al meer over het virus. Er komt zo meer 
ruimte voor ethische reflectie. Bijvoorbeeld over het beheer 
van het geld. Voor de veiligheid raden we patiënten aan 
niet te veel cash op de kamer te bewaren. Omdat ze tij-
dens de lockdown weinig of niets kunnen uitgeven, bewaart 
de kasdienst het geld voor hen. Dat botst met het recht 
op autonomie. Het is een moeilijk afweging. Voor iemand 
met paranoïde neigingen is zo’n veiligheidsmaatregel niet 
te harden. Sommige patiënten zetten dan druk op de me-
dewerkers, die een vertrouwensrelatie met de patiënten 
hebben, maar tijdens corona meer dan anders ook een toe-
zichtfunctie. Dat spanningsveld weegt.

We praten veel met de patiënten. We proberen een taal 
te vinden hiervoor. Soms lukt dat, soms niet. Als verpleeg-

kundige probeer je de balans te vinden tussen Chronos en 
Kairos. Chronos is de Griekse god van de tijd die verstrijkt, 
de afspraken, de maatregelen,... Kairos is de god van pre-
sentie, er zijn voor de mensen, aandacht geven: je verliest 
de tijd even in het contact met de patiënt. Door corona 
dreigt Kairos soms op de achtergrond te verdwijnen door 
alle maatregelen. We zoeken de balans. Door niet voort-
durend de te benadrukken wat niet mag, maar geregeld te 
vragen: ‘Hoe gaat het met u?’ Je legt mensen op om een 
mondmasker te dragen, maar je informeert ook even: ‘Hoe 
is het voor u om dat mondmasker te moeten dragen?’

Ken je de film La vita è bella? De vergelijking gaat niet he-
lemaal op, maar net als die vader die tijdens de dreiging 
van de holocaust zijn zoontje beschermt door speelsheid 
en creativiteit, zo zoeken wij een manier om ondanks corona 
met een zekere lichtheid, humor en speelsheid het leven op 
de afdeling leefbaar te houden.

Met de collega’s onder elkaar praten we veel over wat co-
rona met ons en met de patiënten doet. Dankzij de duide-
lijke informatie en richtlijnen vanuit de directie voelen we 
ons wel veilig, maar we blijven waakzaam. We voelen ons 
allemaal verantwoordelijk voor elkaar en voor de patiënten. 
Ze zijn een kwetsbare doelgroep en ik hoop dat ze bij de 
eerste lichting zullen zijn bij de vaccinatie.

De vaccinatie is nu de volgende fase. Goed dat die er komt! 
Er leven wel nog vragen. Sommige collega’s zijn er niet ge-
rust in. We praten daarover met respect en begrip voor el-
kaars mening. Persoonlijk ben ik een groot voorstander van 
vaccinatie. Maar heldere communicatie is nodig om ieder-
een mee te krijgen.”

Dirk Benoot, verpleegkundige behandelafdeling voor 
ouderen met een psychotische kwetsbaarheid

“SPEELSHEID EN LICHTHEID 
HELPEN ONS DOOR DE CRISIS”
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“Al die maanden slaagden we erin 
om covid-19 buiten onze muren te 
houden, en dan gebeurt het plots 
toch. Begin november hadden we 
op de afdeling een covid-19-uit-

braak. Zowel onder patiënten als medewerkers waren er 
besmettingen. We hebben kort op de bal gespeeld. Bij het 
eerste vermoeden hebben we iedereen laten testen. De af-
deling is in lockdown gegaan.

Op zo’n moment rijzen er existentiële en ethische vragen. 
Het bezoekrecht beperken doe je niet zomaar. En wat met 
de kwaliteit van de zorgverlening onder strikte maatrege-
len? We hebben hierover veel gepraat, vooral om de pro-
portionaliteit van de maatregelen te bewaken. Ondanks de 
crisissituatie was de samenwerking erg goed, zowel binnen 
onze afdeling als met de andere diensten. We konden re-
kenen op iedereen. Binnenkort gaan we nog in gesprek 
met stafmedewerker ethiek Loïc Moureau. We willen deze 
periode gepast afronden en samen nog even ventileren. 
Allerlei gevoelens doken op: angst en ongerustheid, maar 
bij medewerkers die thuis moesten blijven soms ook schuld-
gevoelens. Gelukkig is de rust nu teruggekeerd.

De coronamoeheid begint te wegen. Je moet voortdurend 
bijsturen, aanpassen... Dat vergt veel energie van iedereen. 
Bovendien hadden medewerkers thuis nauwelijks de gele-
genheid om te ontspannen. Ik kijk echt uit naar de vaccina-
tie. Ik hoop dat de mensen met een ernstige psychiatrische 
aandoening als hoogrisicopatiënten beschouwd worden. 
Ze zijn heel kwetsbaar, zowel fysiek als sociaal, en er is een 
hogere mortaliteit bij deze groep. Te vaak worden ze echter 
vergeten...

Wat voor mij persoonlijk het meest weegt, is de bezorgd-
heid over het welzijn van patiënten en collega’s. Gelukkig 
staat daar een enorm samenhorigheidsgevoel tegenover. 
Wat zijn we een sterk team! Dat onthoud ik vooral: hoe ie-
dereen er was voor elkaar en voor de patiënten. Een mede-
werker die spontaan aanbiedt om in het weekend te komen 
werken, een begeleider die helpt met logistieke taken... Dat 
was fantastisch. En het is dankzij die inzet dat we de pati-
enten en hun familie zo goed door deze moeilijke periode 
hebben kunnen loodsen.”

Bart Devlieghere, afdelingscoördinator afdeling 
voor langdurige intensieve psychiatrische behandeling

“SAMENHORIGHEIDSGEVOEL WAS ENORM”

“HET WRINGT, MAAR HET IS 
VAN VOORBIJGAANDE AARD”

“Dat mondmasker wende maar 
moeilijk in het begin. Zowel voor 
collega’s als bewoners. Iedereen 
was ook heel alert in de leefgroep. 

Het minste geringste zorgde voor een lichte paniek: is dit 
een covid-19-symtoom? Is er een besmetting? Nu gaan we 
daar al iets meer relaxed mee om, al blijven we uiteraard ui-
terst waakzaam. Het mondmasker is helemaal ingeburgerd, 
we respecteren de maatregelen en de angst is al veel min-
der. Hygiëne is altijd al belangrijk geweest in het PVT, maar 
dat is vandaag nog meer zo en ik denk dat dit zo zal blijven 
in de toekomst.

Toch blijft het nu en dan wel wringen. Dat medewerkers 
en bewoners nu apart eten, bijvoorbeeld, voelt nog altijd 
vreemd aan. Ik kijk ernaar uit om de tafel weer te delen. 
Sommige bewoners hebben een mentale beperking en be-
grijpen het allemaal niet goed. Zij willen naar buiten. Maar 
de meesten houden zich zeer goed aan de afspraken.

Eigenlijk wordt er niet zoveel meer over corona gepraat in 
de leefgroep. We gedragen ons naar de maatregelen en 
dat is het. Mensen passen zich snel aan de omstandigheden 
aan, zo blijkt nog maar eens.

Dat veel bewoners kerst en nieuwjaar niet met de familie 
kunnen doorbrengen, doet pijn. Maar we zorgen voor extra 
kerstsfeer hier in de Brugghe. Ik zie het al bij al wel positief 
in. Weet je, honderd jaar geleden waren er ook virussen die 
hard toesloegen. Dat is van voorbijgaande aard. Ik ben jong 
nog, ik mis het sociale leven, ik mis mijn vrienden en het 
uitgaan. Maar dat komt terug. Ik mis ook de uitstappen met 
de bewoners naar zee of naar de zoo. Maar ook dat komt 
terug. Daarvan ben ik overtuigd. Nog even volhouden, en 
alles komt goed.”

Nico Huyghebaert, woonbegeleider-
zorgkundige PVT de Brugghe

MEDEWERKERS OVER WERKEN IN TIJDEN VAN CORONA
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“IK HEB NOOD AAN 
SOCIAAL EN 

ONBEZONNEN CONTACT”

“Toen de coronacrisis losbarstte, 
brak voor de dienst economaat 
een turbulente periode aan. Het 
tekort aan beschermingsmateriaal 
was elke dag het hoofdpunt in de 
journaals. In het ziekenhuis keek 
iedereen in onze richting. Gelukkig 
hadden wij een voorraad. Toch zijn 
we snel op zoek gegaan naar extra 

materiaal. Elke avond bleven we bellen en mailen, maar we 
botsten vaak op een muur. ‘Neen, er is niets meer te krij-
gen,’ klonk het overal.

Gelukkig bestaat het internet! We werden steeds creatie-
ver. We namen via sociale media en andere kanalen contact 
op met dierenartsen, medische pedicures, wellnesscentra, 
schoonmaakbedrijven, schoonheidsspecialisten, lokale be-
drijven... Op die manier slaagden we erin om de nood te 
lenigen.

Natuurlijk zorgde die periode voor veel stress. Want on-
dertussen bleef het andere werk gewoon doorlopen. Weet 
je wat ons gered heeft? De humor! Als het echt niet meer 
ging, vluchtten we in humor en konden we weer een tandje 
bijsteken. We vormen met ons drieën een hecht team en we 
komen goed overeen. Dat helpt in zo’n situaties.

Geen van ons is ziek geweest, maar de vermoeidheid be-
gint te wegen. Er zijn veel extra opdrachten. Nieuwe afspra-
ken rond leveringen, een interne pakjesdienst organiseren, 
heel veel telefoons beantwoorden... Pakjes voor patiënten 
worden doorgaans op de afdeling geleverd, maar in coro-
natijden zijn het er zoveel dat alles verzameld wordt bij ons. 
Patiënten mogen sommige perioden ook niet naar buiten 
om snoep, sigaretten of andere kleinigheden te kopen. Ook 
deze bevoorrading hebben we op ons genomen. Daar bo-
venop moeten we van de overheid correct registeren, zodat 

zij een zicht hebben onze interne voorraden. Daarnaast le-
veren we ook aan het PVT, PTC Rustenburg en de mobiele 
teams.

Kalmte brengt je het verst in een crisis. Niemand heeft er 
iets aan als je jezelf voorbij holt. Ongetwijfeld ben ik ook 
weleens kort van stof geweest in alle drukte. Dat is onver-
mijdelijk. Elk heeft bovendien zijn eigen verhaal. Ik ben zelf 
longpatiënt en dus risicopatiënt. Mijn man is federaal poli-
tieagent en heeft dus veel contacten. We hebben beiden 
een ‘cruciaal beroep’. Toen de scholen sloten en onze twee 
kinderen van acht en elf jaar bij de enkelingen waren die 
toch naar school moesten omdat er thuis geen opvang was, 
gaf ons dat geen fijn gevoel. Daartegenover staan gelukkig 
ook vele kleine, mooie momenten. Zoals bedrijven die ge-
schenkjes of pralines schenken. Opnieuw extra werk om dat 
allemaal te verdelen over ons domein van 20 hectare, maar 
we deden het met plezier. Toch zal ik blij zijn als deze donke-
re periode voorbij is. Ik heb nood aan sociaal en onbezon-
nen contact. Het personeelsfeest is al twee keer uitgesteld. 
Ik hoop van harte dat het in juni 2021 door kan gaan in min 
of meer normale omstandigheden. Ik mis het om met mijn 
collega’s samen te komen.”

Veronique Dewachtere, diensthoofd Economaat

“De coronacrisis heeft een grote 
impact op de werkvloer. De me-
dewerkers moeten voortdurend 
schakelen met nieuwe richtlijnen en 
aanpassingen. Die veranderingen 
hebben een invloed op hoe we ons 
voelen. Als de vertrouwde structu-
ren wegvallen, brengt dat voor ie-
dereen extra stress met zich mee. 

De ene persoon is hier gevoeliger voor dan de andere. 
Sommige afdelingen hebben al een covid-19-uitbraak ge-
had, wat uiteraard een verschil maakt in de beleving en de 
spanning. Ook de impact van corona op ons persoonlijke 
leven speelt mee. Sociale contacten die wegvallen, vrien-
den die we missen, onzekerheid in het gezin, ongerustheid 
over ouders... Het heeft allemaal gevolgen voor het men-
taal welbevinden van ons allemaal.

In het licht daarvan is het belangrijk dat we als organisa-
tie en als collega’s zorg dragen voor elkaar. De leidingge-
venden nemen die verantwoordelijkheid op, maar ook elke 
medewerker. Met de dienst HR hebben we ter ondersteu-

“HE, IS 
ALLES OK?”
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ning een campagne gelanceerd onder de naam ‘Hé, is alles 
oké?’ We geven hiermee een signaal dat we er zijn voor 
elkaar, dat we aandacht hebben voor elkaar.

Inspiratie haalden we bij De ZorgSamen, een initiatief waar-
mee koepelorganisatie Zorgnet-Icuro de veerkracht van 
zorgmedewerkers wil bewaken tijdens deze crisis. Op de 
website delen ze tips en vuistregels om goed voor jezelf en 
voor elkaar te zorgen. Er zijn webinars, getuigenissen, film-
pjes, affiches en ander materiaal. Dat stimuleerde ons om 
ook in het eigen ziekenhuis hiermee aan de slag te gaan.
Tot nu zijn er niet echt signalen dat medewerkers eronder-
door gaan, maar we beseffen dat iedereen onder druk staat. 
Met de campagne ‘Hé, is alles oké?’ willen we preventief 
werken en de drempel om hulp te zoeken laag houden. We 
delen tips voor zelfzorg en om aandacht te hebben voor 
signalen bij collega’s. We hebben zelf ook affiches gemaakt, 
om het thema zichtbaar aanwezig te maken op alle afdelin-
gen. Zo wordt het bespreekbaar.

Zorgverleners dragen goed zorg voor anderen. Dat is waar 
ze sterk in zijn.  Met deze campagne focussen we op het 
belang om ook goed zorg te dragen voor jezelf, voor col-
lega’s en leidinggevenden. De crisis duurt veel langer dan 
we aanvankelijk dachten. Het is vandaag nog altijd moeilijk 
om een duidelijk perspectief te bieden. Wanneer kunnen 
we dit alles achter ons laten? Niemand die het goed weet. 

    

IN DIENST
15/12 Emma Stuyck, psycholoog 
01/12 Didem Gök, groepsbegeleider
23/11 Rosalie Neirinck, verpleegkundige
16/11 Sean Van Hollebeke, zorgkundige
 Lisa Walraeve, ergotherapeut
09/11 Aike Van de Wiele, medewerker dienst schoonmaak
03/11 Silke Vankeirsebilk, ergotherapeut
01/11 Billie Maertens, logistieke hulp
19/10 Lorenz Legein, verpleegkundige
 Jarne Geldhof, medewerker dienst voeding
 Senka De Clerck, administratief medewerker
13/10 Sandyck Jonathan, psychomotorisch therapeut
07/10 Marlies Strijbol, therapeut
01/10 Toon Baert, arts-specialist in opleiding
 Jacob Christians, arts-specialist in opleiding
 Jeroen Govaerts, arts-specialist in opleiding
21/09 Katryna Kulias, medewerker dienst voeding
 Stéphanie Deneweth, medewerker dienst voeding 
 Merel Vanthuyne, psychomotorisch therapeut 

UIT DIENST
06/12 Femke Verfaillie Femke, groepsbegeleider, 
 administratief medewerker
30/11 Adriana Banikova verpleegkundige 
 Isabelle De Geest, psycholoog
13/11 Anke Van De Casteele, maatschappelijk werker 

09/11 Chelsea Jonckheere, medewerker technische dienst
31/10 Emma Obin, ergotherapeut 
23/10 Marie-Ann Boonefaes, verpleegkundige
13/10 Lies Noë, verpleegkundige
12/10 Frauke Steeman, logistieke hulp
29/09 Stéphanie Deneweth, medewerker dienst voeding
20/09 Saar De Haes, creatief therapeut
 Sanne Goossen, arts-specialist in opleiding
 Karlijn Van Hoe, arts-specialist in opleiding
17/09 Alina Badoi, medewerker dienst voeding
15/09 Jesse Slagter, verpleegkundige 
 Sophie Duran, logistieke hulp 

MET (BRUG)PENSIOEN

01/11 Stefaan Missinne, ergotherapeut
30/09 Rita Ryckebusch, medewerker dienst voeding
31/08 Marie-Christine Deprince, verpleegkundige
31/07 Marleen Meire, medewerker schoonmaak 
30/06 Dorine De Rycker, medewerker schoonmaak
30/04 Bart Neirynck, groepsbegeleider 
 Annie Van Walleghem, ziekenhuisassistent 
 Bertine Vangrysperre, logistiek assistent
 Claudine Meulemeester, medewerker administratie  
 Katrien Van De Velde, verpleegkundige 
 Patrick Versyck, tuinman 

PERSONALIA

MEDEWERKERS OVER WERKEN IN TIJDEN VAN CORONA

Dat weegt op de mensen. Ook in de zorg. Daarom moeten 
we alert blijven op de veerkacht van elk van ons.”

Sofie Pype, stafmedewerker HR
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Wendy Dossche werkt sinds anderhalf jaar in PZ Onzelieve-
vrouw. Tien jaar geleden werkte ze ad interim ook al enige 
tijd in het ziekenhuis, op de afdeling psychosezorg voor ou-
deren en volwassenen. Daarna koos ze voor de context van 
een centrum geestelijke gezondheidszorg, waar ze met de-

Wendy Dossche is afdelingspsycholoog op de opname- en behandelafdeling voor ouderen met een psychotische 
kwetsbaarheid. Daarnaast coördineert ze de vakgroep psychologie, die door corona op een lager pitje stond dit 
jaar. Ook op de afdeling is de impact van covid-19 merkbaar. Psychisch kwetsbare ouderen stonden onder druk 
door de coronacrisis. “Toch kunnen we van betekenis zijn,” zegt Wendy Dossche. “Zelfs als we geen pasklare 
antwoorden hebben, blijven we de dialoog aangaan met elkaar. We helpen de ouderen om vol te houden.”

“NIETS INTERESSANTERS DAN VERSCHILLENDE 
VISIES DIE ELKAAR BEVRUCHTEN”

zelfde doelgroep aan de slag bleef. Wat bracht haar ertoe 
om terug te keren naar PZ Onzelievevrouw?

“Ik ben tijdens mijn stage ooit begonnen in een residentiële 
setting. Toen ik vervolgens hier kon starten voor een vervan-

INTERVIEW MET PSYCHOLOOG WENDY DOSSCHE
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gingsopdracht, bleek deze werkomgeving een schot in de 
roos. Ik was dan ook overtuigd hier ooit terug te keren. 
Dit is een behandelcontext die zeer stimulerend werkt voor 
mij,” zegt Wendy.

“Ik hou van het werken in een multidisciplinair team. Met 
verschillende therapeutische visies rond een patiënt. Door 
de diverse perspectieven uit te wisselen, ontwikkel je een 
brede kijk op de zorg. Omdat ik hier een fijne werkervaring 
had opgedaan, was het een beetje als thuiskomen. Al was 
de organisatie natuurlijk niet stil blijven staan. Verandering 
is de enige constante in de psychiatrie. De dynamiek die 
de vermaatschappelijking van de zorg brengt, werkt nog al-
tijd door. We blijven ook vandaag reflecteren over de doel-
groep, de best mogelijke behandelingen, de best mogelij-
ke organisatie... We zoeken oplossingen intern én in nieuwe 
initiatieven, zoals het woonzorgproject ‘Abdijbekestraat’ en 
het Brugwonen.”

Beperkte uitstroommogelijkheden

“De ouderen met een psychotische kwetsbaarheid vormen 
een diverse groep. Enerzijds heb je mensen die pas op la-
tere leeftijd een eerste psychotische ervaring doormaken. 
We spreken dan van een Late Onset Psychose. Ouderen 
worden geconfronteerd met andere existentiële thema’s 
dan volwassenen. Veel veranderingen en verlieservaringen 
stellen hen voor grote  uitdagingen. Rouw staat vaak cen-
traal. Een psychose kan een reactie zijn op die ingrijpen-
de levensgebeurtenissen. Een psychotische kwetsbaarheid 
komt soms pas op latere leeftijd aan het licht. Daarnaast 
kan een psychose het gevolg zijn van een neurodegenera-
tieve aandoening zoals de ziekte van Parkinson, of kunnen 
psychotische belevingen bijvoorbeeld voortkomen uit een 
delirium. Een goede diagnostiek is onontbeerlijk, er zijn im-
mers veel factoren die tot een psychose kunnen leiden, ook 
op latere leeftijd.

Anderzijds heb je ouderen met een lange ziektegeschiede-
nis. Zij hadden al op jongere leeftijd een psychotische erva-
ring. Een deel van hen is gekend in het ziekenhuis. Bij herval 
worden zij verwezen naar onze afdeling. Sommige patiën-
ten komen uit de context van een psychiatrisch verzorgings-
tehuis (PVT), een woonzorgcentrum, het Beschut Wonen of 
Covias, het samenwerkingsverband voor langdurige zorg 
en activering.

De uitstroom blijft een grote uitdaging voor deze ouderen. 
Soms volstaat een korte opname om de medicatie en het 

zorgplan wat aan te passen en kunnen patiënten daarna 
terug naar de context waar ze voor de opname verbleven. 
Maar het gebeurt ook dat we samen met de patiënt moeten 
uitkijken naar een andere woonvorm, omdat de vertrouwde 
context niet langer haalbaar is. En dan botsen we dikwijls 
op lange wachtlijsten, zowel binnen als buiten het zieken-
huis. Wanneer de lichamelijke hulpbehoevendheid te groot 
wordt, verwijzen we naar een woonzorgcentrum. De psychi-
atrische problematiek is dan vaak nog niet verdwenen. He-
laas zijn woonzorgcentra met voorzieningen voor mensen 
met een psychiatrische problematiek eerder een uitzonde-
ring.

Het aantal uitstroommogelijkheden voor ouderen is dus 
beperkt. Ook wanneer een residentiële omkadering niet 
langer nodig is, is een opvolging in de thuissituatie soms 
aangewezen. Ik sta achter de ontwikkelingen van artikel 107 
en de vermaatschappelijking van de zorg, maar de ouderen 
zijn in die evolutie wat over het hoofd gezien. De mobie-
le (crisis)teams zijn opgericht voor volwassenen, niet voor 
65-plussers. De ouderenpsychiatrie kan maar uitzonderlijk 
een beroep doen op de mobiele teams. Outreachende wer-
king is voor de doelgroep ouderen noodzakelijk, maar onze 
afdeling beschikt niet over de middelen om die zelf te or-
ganiseren. Het begin van een oplossing ligt nochtans voor 
de hand: een uitbreiding van de mobiele (crisis)teams naar 
alle leeftijden. Ik betreur dat de overheid hier niet meer in 
investeert. We zouden voor deze doelgroep veel opnames 
kunnen vermijden of op zijn minst verkorten. Vanuit het cen-
trum geestelijke gezondheidzorg zag ik doorheen de jaren 
die vraag eveneens toenemen, maar ook toen botsten we 
op het gebrek aan middelen voor acute of langdurige psy-
chische hulpverlening aan huis.”

Een spreidstand

Als afdelingspsycholoog maakt Wendy Dossche deel uit 
van het afdelingsbestuur. Dat bestaat verder uit de afde-
lingscoördinator en de afdelingspsychiater. “Het betekent 
dat ik op verschillende terreinen werk,” zegt Wendy. “Op 
afdelingsniveau ben ik verantwoordelijk voor het therapeu-
tisch beleid. Dat gebeurt in dialoog met de arts, de coör-
dinator, de therapeuten, de verpleegkundigen en de zorg-
kundigen. Daarnaast heb ik een coördinerende functie voor 
de therapeuten.

Het behandelaanbod stemmen we goed af op de noden 
van de patiënten. Die afstemming maken we wekelijks tij-
dens de overlegmomenten. De behandelfunctie vertrekt 
vanuit het systematisch rehabilitatiegericht handelen. Dit 
betekent dat we sterk investeren in zorg op maat. We rich-
ten ons niet alleen op de kwetsbaarheid, maar gaan even-
eens aan de slag met de mogelijkheden van patiënten. We 
helpen hen om terug een aantal zaken te realiseren die be-
langrijk voor hen zijn. Naast de behandelfunctie heeft onze 

Wendy Dossche: “Er zit veel variatie in mijn opdracht. 
Dat maakt het boeiend. Het betekent ook dat ik snel 
moet kunnen schakelen tussen de verschillende rollen. 
Dat vergt af en toe een spreidstand.”

11

INTERVIEW MET PSYCHOLOOG WENDY DOSSCHE



INTERVIEW MET PSYCHOLOOG WENDY DOSSCHE

afdeling een opnamefunctie. Daarbij hoort ook psychodi-
agnostiek en observatie, die richtinggevend zijn voor de 
verdere behandeling.

Zelf begeleid ik uiteraard ook patiënten in groep of indivi-
dueel. Er zit veel variatie in mijn opdracht. Dat maakt het 
boeiend. Het betekent ook dat ik snel moet kunnen schake-
len tussen de verschillende rollen. Dat vergt af en toe een 
spreidstand. Soms spelen er verschillende belangen: van 
het beleid, van het team en van de patiënt. Het is telkens 
een uitdaging om daar een evenwicht in te vinden.

In het multidisciplinaire team hecht ik veel belang aan uit-
wisseling. Natuurlijk verschillen we soms van mening. Hoe-
wel we een duidelijke behandelvisie hebben, blijft wat we 
doen ‘work in progress’. Het is dankzij de dialectiek van 
verschillende visies dat ik mijn functie goed kan uitoefenen. 
Niets interessanters dan de kruisbestuiving tussen verschil-
lende visies. Dat geeft me zuurstof en brengt een gezonde 
dynamiek op gang.”

Spanningsveld

“In het centrum geestelijke gezondheidszorg heb ik ervaren 
hoe belangrijk het is de context te betrekken bij de begelei-
ding van een patiënt. Hier in PZ Onzelievevrouw betrekken 
we de context bij elke opname. Het ziekenhuis heeft een 
traditie op dat vlak. Het zit diep in het beleid geworteld. Zelf 
ben ik psychoanalytisch georiënteerd, maar ik wil graag nog 
een systeemopleiding volgen. Binnenkort volg ik de ‘Open 
Dialogue’-training, die gestoeld is op systeemtheoretische 
inzichten. Ik zie daar veel waardevolle elementen in.

Voor onze ouderen is de context, en ruimer het betrokken 
netwerk, zeer belangrijk. Dat merk je vandaag weer met de 
coronapandemie. De crisis en de maatregelen wegen op 
de ouderen. Op de afdeling maken we voortdurend afwe-
gingen. We beseffen dat we met een somatisch kwetsbare 
doelgroep werken en dat we het virus ernstig moeten ne-
men. We doen er alles aan om besmettingen te vermijden. 
Tegelijk mogen we oudere mensen niet meer isoleren dan 
nodig en draaglijk is. Dat is een moeilijk spanningsveld. We 
spreken daar regelmatig over in het team. Het is niet evi-
dent om een virus te bestrijden in een residentiële setting. 
Het is niet alleen een kwestie van gezondheid en veiligheid, 
maar ook van ethiek: wat is goede zorg in tijden van corona? 
Daar bestaat geen pasklaar antwoord op. Voor elke patiënt 
maken we samen de afweging wat goede zorg voor hem of 
haar kan betekenen. Sommige patiënten voelen zich meer 
dan anders angstig. We trachten zoveel als mogelijk de dia-
loog aan te gaan en checken geregeld hoe het met hen 
gaat en hoe ze zich voelen. 

Een psychose doormaken betekent dat je vervreemdt van 
jezelf en je omgeving. De ingrijpende maatregelen voor co-

rona werken die vervreemding soms nog meer in de hand. 
Veel van onze dagelijkse ontmoetingsmomenten vallen im-
mers weg door corona. We zien erop toe dat we de ontmoe-
ting met onze patiënten voldoende mogelijk blijven maken. 
We volgen de maatregelen, maar tegelijk willen we voorko-
men dat mensen zich vastlopen in afhankelijke rollen of zich 
van hun vrijheid beroofd voelen. De maatregelen dwingen 
ons helaas soms tot moeilijke boodschappen, bijvoorbeeld 
als iemand niet naar huis kan door het risico op besmetting. 
We waken erover dat we niet te veel in machtsverhoudin-
gen verglijden. We zijn in de eerste plaats hulpverleners, 
geen toezichthouders. Dagelijks ondersteunen en sensibi-
liseren we de patiënten om de regels vol te houden. Dat 
vraagt heel veel van het team. Ik ben bijzonder trots op ons 
team en hoe we erin slagen om vanuit een warme zorg deze 
moeilijke periode te helpen dragen en volhouden.”

Vakgroep psychologie

Wendy Dossche is ook coördinator van de vakgroep psy-
chologie in PZ Onzelievevrouw. “We komen maandelijks 
samen om van gedachten te wisselen over inhoudelijke the-
ma’s. Het voornaamste doel is deskundigheidsbevordering. 
We doen aan intervisie en we inspireren elkaar vanuit onze 
eigen opleiding en ervaring.

Daarnaast komen er vragen vanuit het beleid. Bijvoorbeeld 
om de kwaliteitsnormen van de accreditering voor onze 
functie te implementeren. Ten slotte houden we elkaar op 
de hoogte van nieuwe kennis en inzichten, wetenschappe-
lijk onderzoek en literatuur.

Intervisie is een noodzakelijk onderdeel in onze functie. 
Als iemand worstelt met een moeilijke of complexe casus, 
bespreken we die samen. De collega’s hebben er veel aan 
om effectieve interventies uit te wisselen vanuit verschillen-
de therapeutische benaderingen. Samen reflecteren over 
wat mogelijk en haalbaar is, werkt bevruchtend. Vanuit die 
kruisbestuiving leren we veel van elkaar. Opnieuw speelt die 
dialectiek.

Twee keer per jaar nodigen we een externe supervisor uit. 
Het is goed om eens van gedachten te wisselen met een 
expert van buiten de eigen organisatie, die soms een an-
dere blik werpt op bepaalde thema’s. Door de coronacrisis 
stond de werking van de vakgroep dit jaar echter op een 
lager pitje. Ik kijk alvast uit naar een nieuw en inspirerend 
werkjaar, waarin we opnieuw elkaar regelmatig kunnen ont-
moeten.”

“Ik sta achter de ontwikkelingen van artikel 107 en de 
vermaatschappelijking van de zorg, maar de ouderen 
zijn in die evolutie wat over het hoofd gezien.”
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De rubriek ‘Kwaliteitszorg in de praktijk’ belicht elke 
keer een concreet traject dat leidt tot een betere 
patiëntenzorg, meer kwaliteit van leven en/of een 

efficiëntere dienstverlening. Deze keer: de introductie 
van de DKS-controles in de schoonmaak. 

Een integraal kwaliteitsbeleid betekent dat alle aspecten 
van de zorg en dienstverlening aan de hoogste maatstaven 
moeten voldoen. Ook de schoonmaak. Verantwoordelij-
ke Schoonmaak Christine Van Wetswinkel hecht hier veel 
belang aan. “Dat moet ook,” zegt ze, “want zowel de ac-
creditering als het Leanproject in het ziekenhuis besteden 
hier terecht aandacht aan. Het Leanproject houdt voor de 
schoonmaakdienst in dat we efficiënter werken, met bete-
re materialen en werkmethodes en tegelijk met meer oog 
voor een gezonde ergonomie. In dat kader passen ook de 
DKS-controles, waarbij DKS staat voor: Dagelijks Kontrole 
Systeem.”

Voorwerkster Kathy De Visch volgde samen met Christine 
Van Wetswinkel een externe tweedaagse opleiding hiervoor. 
“DKS heeft aandacht voor alle aspecten van een kwaliteits-
volle schoonmaak,” zegt Kathy. “Het herkennen van fouten, 
de volgorde van werken, de controle met steekproeven en-
zovoort. We werken volgens de bekende PDCA-cyclus: plan 
(maak een plan met de resultaten die je wil bereiken), do 
(voer het plan uit), check (ga na of je de vooropgestelde re-
sultaten bereikt hebt), act (stuur bij waar nodig). We leerden 
ook testcontroles uit te voeren. Dat gebeurt digitaal, met 
een tablet.”

Steeds beter worden

“Een DKS-controle houdt in dat je met iemand van de 
schoonmaak meegaat op een afdeling,” legt Kathy uit. “We 
bekijken telkens vier ruimtes tot in detail: de aanwezigheid 
van stof, de netheid van de vloer, het sanitair... We contro-
leren op vuil, op eventuele fouten in methodiek en op pe-
riodieke fouten. Iets wat niet correct is schoongemaakt of 
waarbij te veel producten zijn gebruikt, is een methodefout. 
Een periodieke fout is bijvoorbeeld als iets te lang geen 
onderhoud heeft gehad. Door die systematische controle 
brengen we nauwkeurig in kaart waar we nog beter kunnen 
worden.”

Voelen de schoonmaakmedewerkers zich niet op de vingers 
gekeken bij een controle? “Sommige collega’s voelden zich 
in het begin inderdaad wat onwennig,” beaamt Christine. 
“Maar we hebben hier duidelijk over gecommuniceerd. Het 
is helemaal niet de bedoeling om iemand op de vingers 

“WE WILLEN STEEDS BETER WORDEN”

KWALITEITSZORG: DKS-CONTROLES IN DE SCHOONMAAK

te tikken. Niemand is perfect. Je moet trouwens altijd re-
kening houden met de context. Het gaat om het waarom 
van die controles: het steeds beter willen worden in onze 
dienstverlening, samen met het hele ziekenhuis.”

“De medewerkers zijn mee in dat verhaal,” zegt Kathy. “Ze 
zien ook effectief de verbeteringen. We zijn trouwens niet 
over één nacht ijs gegaan. En zoals Christine zegt: we hou-
den altijd rekening met de context. Ook daaruit leren we 
veel. Als ergens iets systematisch niet goed loopt, waaraan 
ligt dat dan? Moeten we misschien de context veranderen 
om betere resultaten te halen?”

Trots op resultaat

Interne audits organiseren is één ding, maar er wordt ook 
extern geaudit. “Hiervoor werken we samen met PTC Rus-
tenburg in Brugge. Wij gaan met een team naar ginder en 
zij komen bij ons. Zo leren we van elkaar,” zegt Kathy.

“Het DKS-systeem is erkend binnen de accreditering. Dat 
is belangrijk. Het gaat niet alleen om iets van de schoon-
maakdienst, het is een project van het hele ziekenhuis,” 
zegt Christine. “In 2021 willen we met de schoonmaakdienst 
de accreditering binnenhalen. Eigenlijk was dat voor 2020 
gepland, maar corona zorgde voor uitstel. Toch hebben wij 
niet stilgezeten. We organiseren geregeld vorming over 
productkennis, methodieken en materialen. De 48 mede-
werkers van de schoonmaakdienst staan hier als één team 
achter. En met resultaat! We mogen hier best trots op zijn.”

Christine Van Wetswinkel en Kathy De Visch: “De 
medewerkers zijn mee in dat verhaal. Ze zien ook effectief 
de verbeteringen.”
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“Ik ben de jongste spruit uit een gezin 
met negen kinderen. Mijn papa was 
metselaar, mijn mama huisvrouw. So-
ciaal engagement was erg belangrijk 
voor mijn ouders. We kregen dat met 

“ALS IK VOEL DAT IK KAN HELPEN, 
DAN IS MIJN DAG GOED”

de paplepel mee. Mijn mama was ac-
tief in de vrouwenbeweging en zette 
zich in voor Kind & Gezin. Ze waakte er-
over dat ook haar kinderen sociaal voe-
lend opgroeiden. Ze spoorde ons aan 

om aandacht te hebben voor kinderen 
die het moeilijk hadden op school, 
die vaak alleen waren of die hulp no-
dig hadden bij hun huiswerk. Het was 
altijd de zoete inval bij ons thuis. We 

Marijke Frémaut: “Mijn 
grootste taak is eigenlijk 
niet de cafetaria 
openhouden, maar 
luisteren en tijd nemen 
voor de mensen.”

In elk nummer van Afrit 8 hebben we een gesprek bij een kop koffie. Deze keer praten we 
coronaproof via de telefoon met Marijke Frémaut, die vrijwilligerswerk doet in PVT de Brugghe.

1414



OP DE KOFFIE MET MARIJKE FREMAUT

In het Trefpunt kan het behoorlijk druk 
zijn. Soms wel tot dertig mensen. Ze 
komen voor een koffie, een chocola-
demelk, limonade of een ijsje. Maar 
ik weet heel goed: wie mij een koffie 
vraagt, vraagt dikwijls in de eerste 
plaats een gesprekje. Gewoon een 
babbel. Mensen vertellen me bijvoor-
beeld dat ze volgende week naar het 
ziekenhuis moeten of dat hun nichtje 
binnenkort op bezoek komt... De ge-
wone dingen.

Mensen nemen me snel in vertrouwen. 
Mijn grootste taak is eigenlijk niet de 
cafetaria openhouden, maar luisteren 
en tijd nemen voor de mensen. De 
medewerkers in de Brugghe doen al-
lemaal hun uiterste best, maar een vrij-
williger kan die extra aandacht bieden.
Als ik met een bewoner op stap ga, 
is dat meestal met de rolstoel. Ik kan 
daar goed mee overweg. Al wande-
lend vertellen ze me veel. Ik kan goed 
luisteren, al zeg ik het zelf. Ik heb veel 
geduld. Het stoort me niet als iemand 
voor de zesde keer hetzelfde zegt, 
zoals oudere mensen wel vaker doen. 
Misschien vertel ik later ook wel tien 
keer hetzelfde.

In een groot gezin is het normaal dat 
de kinderen elkaar helpen. Dat zit in 
mij. Toen ik 7 jaar was, had mijn oudste 
zus zelf al kinderen en mocht ik gere-
geld oppassen. Ik zie mijn vrijwilligers-
werk vandaag in het verlengde daar-
van. Ik doe het nog altijd met evenveel 
enthousiasme.”

Een rijker mens

“De coronacrisis stemt me wel triest. 
Voorlopig mag ik geen vrijwilligerswerk 
meer opnemen in het PVT. Dat vind ik 
jammer. Ik mis de mensen. Ik heb het 
gevoel dat ik hen in de steek laat. En 
zij missen mij, dat weet ik zeker. In al 
die jaren heb ik geen enkele afspraak 
gemist. Zelfs op tweede pinksterdag 

of op tweede kerstdag was ik op post.
Ik heb zelf veel aan mijn vrijwilligers-
werk. Ik word rijker als mens. Je ervaart 
dat mensen het soms niet gemakkelijk 
hebben en dan besef ik hoe ik ‘met 
mijn achterste in de boter ben geval-
len’, zoals ze bij ons zeggen. Ik heb 
geen financiële problemen, ik ben re-
latief gezond, ik kan rekenen op mijn 
broers en zussen met wie ik heel goed 
overeenkom... Dat is allemaal veel 
minder evident dan het soms lijkt. Zo-
als mijn familie er is voor mij, zo wil ik 
er zijn voor de bewoners van het PVT.

Als iemand eens een mindere dag 
heeft, merk ik dat meteen. Dan luister 
ik, geef ik aandacht en het feit dat de 
mensen mij vertrouwen, doet mezelf 
ontzettend deugd. Ze geven me het 
gevoel dat ik kan helpen. Dan is mijn 
dag goed. Ach, je krijgt zoveel terug 
als vrijwilliger!

Soms snappen mensen dat niet goed. 
Als ik ergens vertel dat ik vrijwilligers-
werk doe in een psychiatrisch verzor-
gingstehuis, dan kijken mensen dik-
wijls raar op. ‘In de psychiatrie? Ben 
je dan niet bang?’ ‘Waarvoor zou ik 
bang moeten zijn,’ antwoord ik dan. 
Er bestaan nog zoveel misverstanden 
over de psychiatrie. De waarheid is dat 
het iedereen kan overkomen. Iedereen 
kan op een bepaald moment in zijn 
leven de weg kwijt geraken. Niemand 
van de bewoners in het PVT heeft het 
zelf gezocht of er zelf voor gekozen. 
Het is hen overkomen, zoals het jou en 
mij kan overkomen.

Het belangrijkste dat ik geleerd heb 
door mijn vrijwilligerswerk, is om niet 
te snel te oordelen over iemand. We 
doen dat veel te veel. Ik allicht ook 
hoor, vroeger. Nu veel minder. Ik kijk 
er ontzettend naar uit om mijn vrijwil-
ligerswerk weer te mogen opnemen. 
Zodra het weer mag, sta ik daar op-
nieuw.”

waren al met negen broers en zussen, 
maar op woensdag liepen er soms wel 
twintig kinderen in ons huis rond. Mijn 
moeder bakte dan frietjes of oliebollen 
en dan was de hele buurt welkom. Zelf 
heb ik eveneens altijd geprobeerd om 
mijn twee zonen die sociale gevoelig-
heid mee te geven. Als ze een reep 
chocolade kregen, dan wisten ze dat 
ze die met vrienden moesten delen.

Gedeeld plezier, 
dubbel plezier

Ik heb 38 jaar als zelfstandige een kle-
dingzaak gehad in Sint-Andries. En 
meer dan 20 jaar lang waren de bewo-
ners van PVT de Brugghe vaste klanten 
in de winkel. Om de zoveel maanden 
kwamen ze winkelen voor een broek, 
een T-shirt of een truitje. Mijn winkel 
was niet groot en het was er nooit te 
druk. De bewoners van het PVT voel-
den zich er op hun gemak. Ik had een 
goede band met hen. Jaren geleden 
al heb ik beloofd: als ik met pensioen 
ben, dan kom ik als vrijwilliger werken 
in het PVT. En ik heb woord gehou-
den.”

Vertrouwen

“Vier jaar ben ik ondertussen met pen-
sioen. En sindsdien kom ik elke week. 
In het begin noemden veel bewoners 
me ‘Nathalie’, omdat mijn winkel zo 
heette. Ondertussen weten ze dat ik 
Marijke ben.  Elke maandagmiddag 
houd ik het Trefpunt open. Dat is de 
cafetaria voor bewoners en bezoekers 
van PVT de Brugghe. Ik kom stipt elke 
week en ruim op tijd. De mensen staan 
al te wachten tot ik de deuren open. 
Daarnaast ga ik met vier bewoners ge-
regeld eens op stap: naar de boekhan-
del, om breiwol of een trui kopen, naar 
het warenhuis of voor een wandeling in 
het bos. Eén keer ben ik met alle vier 
deze bewoners samen met de auto 
naar de abdij van Zevenkerken op be-
zoek geweest, maar dat was niet zo’n 
goed idee. Elke bewoner heeft graag 
honderd procent mijn aandacht en 
daarom maak ik nu individuele uitstap-
pen met elk van hen apart.

“Als iemand eens een mindere dag heeft, merk ik dat meteen. 
Dan luister ik, geef ik aandacht en het feit dat de mensen mij 
vertrouwen, doet mezelf ontzettend deugd.”
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Het recent geopende Huis met Vele Kamers in Brugge wil vooral een ontmoetingsplek zijn voor mensen 
met een psychische kwetsbaarheid. Tegelijk is het Huis zoveel meer. Coördinator Regine Steevens en 

ervaringsdeskundige Mieke Castelein leiden ons rond.

In 2017 besliste het Brugse stadsbestuur om het pand aan 
Oostmeers 105 in Brugge in erfpacht te geven aan de vzw 
Gezondheidszorg ‘Bermhertigheid Jesu’, waarvan PZ On-
zelievevrouw deel uitmaakt. De voorbije jaren werd het 
pand prachtig gerestaureerd tot het Huis met Vele Kamers. 
In oktober jl. werd het Huis officieel in gebruik genomen. 
Het gaat om een samenwerkingsinitiatief van verschillen-
de partners van het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg 
Noord-West-Vlaanderen.

De coronacrisis heeft de start van het Huis met Vele Kamers 
wat vertraagd. “Ik zit echt op mijn honger,” lacht ervarings-
deskundige Mieke. “Wat eind oktober een feestelijk ope-
ningsweekend had moeten worden, hebben we moeten 
beperken tot een bescheiden persmoment.”

“Toch hebben we beslist om open te blijven,” benadrukt 
Regine. “De eerste lockdown heeft aangetoond hoe be-
langrijk het voor mensen met een beperkt netwerk is om 
iemand te hebben om even mee te praten. Dat kan hier. 
In deze donkere dagen willen we een lichtpuntje zijn. Zo 
waren we ook op 24 en 31 december in de namiddag open, 
zodat mensen hier even gezelschap kunnen vinden.”

Vijf functies

Regine Steevens is diensthoofd ‘Centrale activering’ in PZ 
Onzelievevrouw in Brugge en coördinator van het Huis met 
Vele Kamers. “Het Huis zal zoveel mogelijk geleid worden 
door mensen uit de doelgroep,” verduidelijkt ze. “De vier 
halftijdse professionals hebben voornamelijk een onder-
steunende en faciliterende rol. We bieden bezoekers en vrij-
willigers de ruimte en de mogelijkheden om zelf het stuur in 
handen te nemen en in het Huis aan de slag te gaan.”

Het Huis met Vele Kamers heeft vijf functies. Het is een ont-
moetingspunt, een coördinatiecentrum voor ervaringsdes-
kundigheid, de uitvalsbasis van de Herstelacademie, een 
centrum voor positieve beeldvorming en een steunpunt 
voor kwartiermaken.

“De basisfunctie is ontmoeting,” zegt Regine. “Lotgenoten 
treffen elkaar hier los van elke therapeutische context. Daar 
leeft een grote nood aan.”

“Een opname in een voorziening voor geestelijke gezond-
heidszorg werkt ontwrichtend,” verklaart Mieke. “Veel 

Mieke Castelein en 
Regine Steevens 
in  Het Huis met Vele Kamers.



“EEN BRUG NAAR 
DE SAMENLEVING”

mensen raken hun werk, hun relaties en andere vanzelf-
sprekendheden kwijt. Eenmaal ontslagen is het erg moeilijk 
om terug een eigen plaats te verwerven in de samenleving. 
Vooroordelen steken de kop op, voor sommigen dreigt ver-
eenzaming. Lotgenotencontact kan in dat geval steun en 
hoop bieden.” 

“Het Huis kan een springplank zijn, een brug naar de sa-
menleving,” beaamt Regine. “Wie een duwtje in de rug no-
dig heeft om naar de bioscoop te gaan, kan hier afspreken 
met een lotgenoot om samen te gaan. Zo kunnen tal van 
activiteiten georganiseerd worden, waarbij de regie altijd in 
handen ligt van de bezoekers zelf.”

“Wie al een eind verder staat in zijn herstel, biedt hoop aan 
wie dat nodig heeft. Zo komt er een dynamiek op gang. 
Ervaringen uitwisselen met mensen die hetzelfde hebben 
meegemaakt is zeer waardevol. ‘Het komt wel goed’ klinkt 
anders uit de mond van een lotgenoot dan uit die van een 
professional.”

“Op dit ogenblik is het huis op maandag-, vrijdag- en za-
terdagnamiddag en op donderdagavond open. Het aantal 
activiteiten blijft voorlopig echter beperkt door corona. Op 
termijn zouden we, in overleg met de bezoekers, graag de 
openingsuren uitbreiden. Het is een open huis waar ieder-
een welkom is: familie, vrienden en kennissen, verenigin-
gen, de buurtbewoners, de toevallige passant… Iedereen 
kan hier iets drinken en een praatje maken en wie weet ont-
staat hier binnenkort een muziekgroepje of een kunstpro-
ject. De mogelijkheden zijn er alvast,” zegt Regine.

Ervaringswerkers

“Een tweede functie van het Huis is het coördinatiecentrum 
voor ervaringsdeskundigheid. De ambitie leeft om een da-
tabank op te richten om ervaringsdeskundigen in te zetten 
voor projecten, lezingen en andere activiteiten. Naast de 
databank willen we de (betaalde) ervaringswerkers uit de re-
gio bijeenbrengen. Er bestaan al veel initiatieven, maar heel 
verspreid. Het Huis is de ideale plek om samen te komen en 
elkaar te inspireren,” zegt Mieke.

“Ook de Herstelacademie vindt onderdak in het Huis,” ver-
volgt Regine. “Dit wordt het kloppende hart van de Her-
stelacademie. Hier kunnen de krijtlijnen uitgetekend en de 
cursussen ontwikkeld en geëvalueerd worden. De cursussen 
zelf worden zoveel mogelijk gegeven in een niet- GGZ-om-
geving. Daarnaast proberen we een zo breed mogelijk pu-
bliek aan te spreken. Als de coronacrisis iets heeft aange-
toond, dan wel dat iedereen wat extra weerbaarheid kan 
gebruiken. Veel mensen kunnen baat hebben met een cur-
sus ‘Omgaan met stress’ of ‘Omgaan met eenzaamheid’.”

“De cursussen gaan in het voorjaar 2021 alvast door,” zegt 
Mieke. “Complementair hieraan bereiden we online sessies 
voor. Een hele uitdaging!”

Kwartiermaken

“De vierde functie van het Huis met Vele Kamers is het be-
vorderen van positieve beeldvorming en het wegwerken 
van stigma’s,” zegt Mieke. “Ook op dit vlak bestaat er al 
veel. Lokale initiatieven kunnen in het Huis hun ankerpunt 
hebben, maar ook regio-overstijgende initiatieven zoals Te 
Gek en Rode Neuzendag vinden in het Huis een ‘samen-
werkingshub’.”

“Ten slotte wil dit Huis de uitvalsbasis zijn voor het kwartier-
maken in deze buurt,” zegt Regine. “Kwartiermaken bete-
kent werken aan een gastvrije omgeving waar mensen met 
een psychische kwetsbaarheid welkom zijn. Twee jaar ge-
leden al, met de organisatie van de werfpop-up namen we 
contact op met het buurtcomité. Aanvankelijk verliep dat 
wat stroef: buren waren bang voor overlast, er was veel on-
wetendheid. Maar we creëerden betrokkenheid, we praat-
ten, we aten samen boterkoeken... De eerste stappen zijn 
gezet. Alles begint met goede informatie en met luisteren 
naar elkaar. Het buurtcomité is ons project alvast zeer ge-
negen.”

“Door corona is het nog even werken met de handrem op. 
Iedereen popelt om er voluit voor te gaan,” zegt Regine. 
“Ik zie 2021 positief tegemoet. De lente zal nog nooit zo 
welkom geweest zijn!”

HUIS MET VELE KAMERS OPENT IN BRUGGE
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“Patiënten op de afdeling kortdurende psychiatrische in-
tensieve zorg hebben vaak een gedwongen statuut,” zegt 
Charlotte Vandaele. “Er is geen specifieke pathologie aan 
deze afdeling gebonden. De patiënten hebben gemeen 
dat ze in een acute crisissituatie verkeren. Wij trachten elke 
patiënt zo snel mogelijk te stabiliseren om hem of haar 
daarna verder te oriënteren naar de meest geschikte afde-
ling of hulpverlening. De afdeling telt 24 High Care-bedden 
en dat blijft zo. Op 1 oktober kwamen daar twee Intensive 
Care-bedden bij. Op termijn worden dat er vier. Daarnaast 
komen er vier extra beveiligde kamers, de vroegere ‘afzon-
deringskamers’.
De introductie van de HIC-werking betekent niet dat we 
voortaan andere patiënten opnemen. We krijgen hiermee 
dus geen ‘zwaardere’ patiënten dan vroeger en ook geen 

De jongste decennia wordt veel geïnvesteerd in 
het vermijden van vrijheidsbeperkende 

maatregelen in de psychiatrie. Meer dan 
vroeger staat de autonomie van de patiënt 

voorop. In die evolutie kadert ook de HIC-unit 
– de High & Intensive Care – op de afdeling 
voor kortdurende psychiatrische intensieve 

zorg.  Psychologe Charlotte Vandaele 
vertelt er alles over.

geïnterneerden. De patiëntenpopulatie blijft ongewijzigd, 
maar onze mogelijkheden worden groter. De HIC-unit laat 
toe om nog minder vrijheidsbeperkende maatregelen 
te moeten nemen. Dankzij meer personeel, meer thera-
pie-uren en een aangepaste infrastructuur.”

Een-op-een begeleiding

“De IC-bedden bieden een antwoord voor wie geen acuut 
gevaar betekent voor zichzelf of de medewerkers, maar wel 
onvoldoende controle over zichzelf heeft om op de afdeling 
te blijven. Een IC-kamer is evenwel geen afzonderingska-
mer. De deur blijft open, de kamer is ingericht en heeft bij-
voorbeeld een televisie. Wel is er een-op-eenbegeleiding 
van een hulpverlener voorzien.

Charlotte Vandaele: “We hebben op de 
afdeling een erg deskundig team met een 
groot engagement. De nieuwe manier van 
omgaan met patiënten in een acute crisis 
vergt een omslag van elke individuele 
medewerker en van het team als geheel.”
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HIGH & INTENSIVE CARE

“NIEUWE STAP IN TERUGDRINGEN 
DWANG EN DRANG”

Een typisch voorbeeld is een patiënt in een maniforme toe-
stand. Zo iemand is heel prikkelgevoelig, erg druk en kent 
weinig grenzen. Dat betekent een zware belasting voor de 
medepatiënten en voor de hulpverleners. Vroeger werd zo’n 
patiënt wel eens in afzondering geplaatst voor de noodza-
kelijke prikkelreductie. Veel beter is het om die patiënt op 
dat moment individueel bij te staan, om hem te begrenzen. 
Dat wordt nu mogelijk, dankzij de IC-bedden.

In de IC-ruimte is er constant een verpleegkundige, een 
psychologe, een therapeut of een maatschappelijk werker. 
Er is een-op-eenbegeleiding voor elke patiënt. Die mede-
werkers hoeven daarom niet letterlijk constant bij de patiënt 
te zijn, maar ze zijn wel in de buurt en ze zijn beschikbaar. 
Op die manier, door nabijheid en beschikbaarheid, kunnen 
we afzonderingen vermijden.”

Familie betrekken

“Een IC-opname houden we zo kort mogelijk. Dat kunnen 
enkele uren of enkele dagen zijn, in het uiterste geval enkele 
weken. Zodra er geen één-op-éénbegeleiding meer nodig 
is, kan de patiënt terug naar zijn afdelingskamer. Blijkt de 
patiënt daarentegen toch té gevaarlijk voor een IC-kamer, 
dan kan alsnog voor een extra beveiligde kamer gekozen 
worden.

Dankzij de IC-bedden hebben we meer personeel en meer 
therapeutische uren. Ook infrastructureel zijn er aanpassin-
gen om de een-op-eenbegeleiding mogelijk te maken. We 
merken daar nu al het resultaat van. Meer aandacht voor de 
patiënt blijkt de beste preventie te zijn.

Op termijn gaan we ook nauwer samenwerken met de dich-
te familie of een andere belangrijke persoon voor de pati-
ent. Dan wordt bijvoorbeeld rooming-in ’s nachts mogelijk. 
De aanwezigheid van een naaste kan therapeutisch mee het 
verschil maken voor HIC-patiënten.

De HIC-unit is een belangrijke stap in een proces dat al veel 
langer bezig is. We evolueren van een paternalistische po-
sitie als hulpverleners naar meer en meer regie bij de pa-
tiënt en zijn familie. Elke mens heeft recht op autonomie. 
Vrijheidsbeperkende maatregelen moeten de uitzondering 

blijven, niet de regel. Het gaat de goede richting uit. Er 
wordt steeds minder dwang en drang toegepast. Hoewel 
we tegelijk meer gedwongen opnames hebben.”

Sterk team

“Ook het team evolueert mee. We hebben op de afdeling 
een erg deskundig team met een groot engagement. De 
nieuwe manier van omgaan met patiënten in een acute cri-
sis vergt een omslag van elke individuele medewerker en 
van het team als geheel. Door patiënten veel minder dan 
vroeger in afzondering te plaatsen, nemen we meer be-
rekende risico’s. Daarvoor is de draagkracht van het team 
erg belangrijk. We weten dat we op elkaar kunnen rekenen. 
Vroeger was afzondering de standaardprocedure in sommi-
ge situaties. Bijvoorbeeld wanneer een patiënt medicatie 
onder dwang moest krijgen. Of na een zwaar agressie-in-
cident. Vandaag kiezen we voor meer preventie. We grij-
pen minder snel naar machtsmiddelen. Toch voelen we ons 
veilig. Omdat we die deskundigheid hebben opgebouwd, 
omdat we nu meer personeel en mogelijkheden hebben en 
omdat we hier als team samen in gegroeid zijn.

Toch blijft afzondering in uitzonderlijke gevallen nodig. Ze-
ker als er acuut gevaar dreigt. In sommige situaties is dwang 
noodzakelijk om een proces van verandering of genezing in 
te zetten. Na elk geval van dwang of afzondering gaan we 
hierover in gesprek met de patiënt. Hoe heeft de patiënt 
dat ervaren? Patiënten vinden het belangrijk dat we naar 
hen luisteren, dat we beseffen wat een afzondering met ie-
mand doet. Vaak hebben patiënten gemengde gevoelens. 
Ze beseffen doorgaans goed dat we moesten ingrijpen. Als 
ze zich bijvoorbeeld agressief gedroegen tegenover een 
verpleegkundige, hebben ze daar dikwijls veel spijt van. Een 
open gesprek hierover is cruciaal voor de therapeutische re-
latie. We besteden daar veel aandacht aan.

Ook elders in Vlaanderen zijn HIC-units geopend. De over-
heid voorziet de middelen hiervoor en organiseert opleidin-
gen en monitoring. Alle negen HIC-units nemen deel aan 
een auditprogramma. We krijgen een opleiding hiervoor. 
Het doel is om bij elkaar te auditen. Zo leren we van elkaar. 
Er worden ook studiedagen en uitwisselingsstages met Ne-
derlandse organisaties georganiseerd. We hoeven dus niet 
het warm water uit te vinden. Dat is de goede aanpak!”
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“We leggen allemaal ons stukje van de puzzel”

Er rest weinig tijd voor hobby’s, maar ik haal veel energie uit 
mijn sociaal leven. Door corona staat dat op een iets lager 
pitje, maar ik spreek geregeld met vriendinnen af voor een 
boswandeling. We ontmoeten elkaar ook online.

Ook mijn collega’s reken ik tot mijn vrienden. We vormen 
een klein maar hecht team. We spreken soms na de werk-
uren af. We waren van plan om deel te nemen aan The Co-
lor Run in Gent dit jaar. Toen die afgelast werd, hebben we 
een paella-etentje georganiseerd in de tuin van ons afde-
lingshoofd. Dat was plezant.

Ik vind het fijn om in een sterk team te mogen werken. 
Vanuit de eigen expertise legt iedereen zijn stukje van de 
puzzel in de diagnose en de behandeling van de patiënt. 
Iedereen telt mee, de sfeer zit goed en de communicatie is 
open. Ik blijf hier nog een tijdje. Zeker weten!”

Shana Demaeght, groepsbegeleidster

“Ik startte met een contract voor drie maanden in PZ Onze-
lievevrouw. Ik woon met mijn gezin in Waregem en ik dacht: 
dat lukt wel van Waregem naar Brugge voor enkele maan-
den. Ondertussen zijn we zeven jaar later en werk ik hier 
nog altijd. Omdat het mij bevalt!

Samen met mijn collega Lieze ben ik groepsbegeleidster 
in de Dagbehandeling voor mensen met een depressie en/
of persoonlijkheidsstoornis. Ik geef groepstherapie rond di-
verse thema’s: structuur brengen in je leven, omgaan met 
piekeren, opkomen voor jezelf en andere sociale vaardig-
heden.

Naast mijn job ben ik vooral met onze twee kindjes Zef (4) 
en Dita (1,5) bezig. Ik verzorg ook de boekhouding voor de 
zelfstandige zaak van mijn vriend. Hij verkoopt zonnepane-
len en het is de jongste maanden erg druk geweest. Bin-
nenkort investeert mijn vriend in een tweede bedrijfje voor 
thuisbatterijen. Die technologie staat nog in haar kinder-
schoenen, maar het is de toekomst.


