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REDENEN VOOR OPTIMISME
Het leven herneemt zijn gewone gang. We hebben hier met zijn allen reikhalzend naar uit-
gekeken. De coronamaatregelen nemen af, de vaccinatiegraad neemt toe. Een terrasje kan 
weer, reizen ook en straks krijgen we – als alles goed gaat – de eerste echte zomerfestivals 
sinds lange tijd. Bovendien lijkt de economie sneller te herstellen dan algemeen verwacht. 
We hebben vele redenen om deze zomer optimistisch in te gaan.

Ook in PZ Onzelievevrouw en PVT de Brugghe lijkt het ergste leed geleden. De afgelopen 
maanden vergden nog een grote inspanning van veel medewerkers om patiënten, bewoners 
en collega’s zo vlot mogelijk te vaccineren. Dankzij een goed voorbereide communicatie-
campagne en transparante informatie op maat van alle doelgroepen, behaalden we zowel in 
de Brugghe als in het ziekenhuis een hoge vaccinatiegraad. We blijven waakzaam, maar tot 
vandaag hebben wij deze coronacrisis, dankzij de inspanningen van allen, goed doorstaan.

Dit najaar gaan we de laatste rechte lijn naar de accreditatie. We hebben daar de voorbije 
jaren hard op ingezet. En hoewel de accreditatie maar één perspectief is om naar kwaliteit van 
zorg te kijken, zal niemand betwisten dat deze inspanning op heel wat domeinen vruchten 
heeft afgeworpen. Tegelijk blijven we inzetten op andere perspectieven, zoals de ethische re-
flectie. Dat ethiek en kwaliteitszorg hand in hand kunnen gaan en elkaar zelfs versterken, blijkt 
uit het interview met ethicus Loïc Moureau en kwaliteitsverantwoordelijke Joeri Alleweireldt 
in dit magazine.

Om jonge mensen optimaal voor te bereiden op een job in de geestelijke gezondheidszorg, 
investeren we samen met Hogeschool VIVES ook in kwaliteitsvolle stages voor studenten 
verpleegkunde. Voor het eerst proefden we dit voorjaar van de mogelijkheden van een leer-
werkplaats. Hierbij neemt een team van studenten gezamenlijk een hele afdeling over. Goed 
voorbereid en altijd veilig. Deze innovatieve vorm van stage biedt studenten de kans om 
zowat alle vereiste competenties in de realiteit te oefenen. We kijken met grote tevredenheid 
terug op de ervaring die we opdeden met de leerwerkplaats in PVT de Brugghe. Ongetwij-
feld hebben deze studenten nu tegelijk een correcter en genuanceerder beeld van hoe een 
PVT werkt en waar de geestelijke gezondheidszorg op inzet.

Zo blijven we op heel wat terreinen innovatie omarmen met het oog op nog betere zorg en 
behandelingen op maat van elke patiënt. Dat is in wezen ook waar dr. Marc Calmeyn voor 
pleit. Onlangs stelde hij zijn boek ‘Depressie is menselijk voor’. U leest er meer over in het 
interview dat we met hem hadden.

Ik wens u allen een goede en welverdiende vakantie toe. 
Draag zorg voor uzelf en voor elkaar.

Marc Vermeire
Algemeen directeur
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Dit voorjaar nam een team van 
acht bachelorstudenten  

verpleegkunde van  
Hogeschool VIVES vier weken 

lang een woning in PVT De 
Brugghe over. Dag en nacht 

stonden zij in voor de zorg, de 
activiteiten en het dagelijkse 
leven van de bewoners. Deze 

bijzondere vorm van stage 
heet een leerwerkplaats. Het 

was zowel voor de  
studenten als voor de  

bewoners, de hogeschool en 
het PVT een bijzondere 

ervaring.

STUDENTEN NEMEN 
PVT DE BRUGGHE OVER
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Studenten Ina en Ruben:
“We hebben een grote sprong 
voorwaarts gemaakt”

Hoe voelt het als laatstejaarsstudent 
om plots een hele dienst over te nemen? 

We vroegen het aan studenten Ina Vandieren-
donck (foto links) en 

Ruben De Taey (foto rechts).

“Het was best spannend,” zegt Ruben De Taey. “Het was 
voor ons allemaal de eerste keer dat we gezamenlijk een 
hele dienst voor onze rekening namen. Het duurt een tijdje 
voor je als team een eigen manier van werken ontwikkelt. 
Gelukkig kenden de meeste studenten elkaar al.”

Ook Ina Vandierendonck vond het een serieuze uitdaging. 
“Ik had me kandidaat gesteld als hoofdverpleegkundige. 
Ik ben blij dat ik dat aangedurfd heb. Het vergde heel wat 
voorbereiding, maar ik kon zowel proeven van het teamwerk 
als van het leidinggevende en het administratieve aspect. 
Dat zijn dingen die je op een gewone stage niet leert. Het 
was tof om te doen. Vooral de contacten met de bewoners 
en het team waren leerrijk. Het leidinggeven ging me vrij 
goed af, al zag ik mezelf vooral in de rol van aanspreek-
persoon voor allerhande vragen, niet zozeer als chef. We 
probeerden als team zelfsturend te werken.”

VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN

“Een goede voorbereiding is belangrijk voor zo’n stage. 
Daar is veel tijd aan besteed. De week voor de eigenlijke 
stage leerden we heel wat over de werking van het PVT. 
Geen twee organisaties zijn gelijk. Ik had eerder al stage 
gelopen in een GGZ-organisatie. Het is een andere sfeer 
dan bijvoorbeeld een algemeen ziekenhuis. Het sociale as-
pect krijgt meer aandacht. Hier vertrokken we altijd vanuit 
de noden van de persoon. We respecteerden en stimuleer-
den zoveel mogelijk de autonomie van elke bewoner.”
“Dat de meeste studenten al enige ervaring hadden in de 
geestelijke gezondheidszorg was inderdaad een pluspunt,” 
zegt Ina. “Het is allemaal vlot verlopen. Ik had op geen en-
kel moment het gevoel dat we onveilig bezig waren.”

“Tegelijk kregen we de nodige ruimte om bij te leren en zo-
veel mogelijk zelf het werk op te nemen en te organiseren,” 
zegt Ruben. “Daar zijn vooraf ook afspraken over gemaakt. 
We kregen zelfs de ruimte om dingen te veranderen. Zo 
hebben we een aantal nieuwe activiteiten geïntroduceerd. 
Samen met de bewoners werkten we aan valpreventie. Met 
het team namen we onze verantwoordelijkheid op. Ook ’s 
avonds en ’s nachts. Maar altijd in een veilige context. We 
stonden er nooit alleen voor.”

Op het ritme van de bewoners

“Ook in mijn rol van hoofdverpleegkundige heb ik ontzet-
tend veel bijgeleerd,” zegt Ina. “Ik kon voortdurend over-
leggen met coördinator Stefaan Vandevoorde. Uiteindelijk 
is vier weken nog altijd relatief kort, maar we hebben er 
allemaal uit maximum uit gehaald. Wat me verder opviel, 
was de rust in het PVT. Een chronische context is helemaal 
anders dan een acuut ziekenhuis. Je wordt als het ware uit-
genodigd om op het ritme van de bewoners te leven. Dat 
was echt wel aanpassen in het begin.”

Dat beaamt Ruben. “We hebben volop de gelegenheid ge-
had om de bewoners beter te leren kennen. Er is ook een 
band gegroeid binnen het team en met het vaste team van 
PVT De Brugghe. Om dat allemaal na vier weken weer los 
te moeten laten, zal vreemd aanvoelen. Eigenlijk zou er elk 
jaar zo’n stage in team plaats moeten vinden. Ik voel dat we 
allemaal een sprong voorwaarts gemaakt hebben.”

HET PSYCHIATRISCH VERZORGINGSTEHUIS ALS LEERWERKPLAATSHET PSYCHIATRISCH VERZORGINGSTEHUIS ALS LEERWERKPLAATS



“Het idee van een leerwerkplaats 
sprak me meteen aan,” zegt Stefaan 
Vandevoorde. Hij is coördinator in PVT 
De Brugghe. “De voordelen zijn legio. 
Voor de studenten, maar ook voor de 
bewoners van het PVT, voor onze orga-
nisatie en voor een correcte beeldvor-
ming van de geestelijke gezondheids-
zorg bij studenten.”

“Dat laatste is hard nodig. De schaar-
ste op de arbeidsmarkt laat zich meer 
en meer voelen. De komende jaren 
gaat een generatie zorgmedewerkers 
met pensioen. Niet alleen de geeste-
lijke gezondheidszorg is op zoek naar 
jong talent, maar ook de ouderenzorg, 
de ziekenhuizen en de welzijnssector. 
Voor de geestelijke gezondheidszorg 
is het soms opboksen tegen de andere 
sectoren, maar met een boeiende sta-
ge leren studenten de eigenheid van 
het PVT alvast beter kennen.”

Het leven zoals het is

“Doorgaans komen studenten indivi-
dueel op stage en doen ze een vroege 
of een late dienst. Een leerwerkplek is 
anders. Een team van acht studenten 
nam vier weken lang een woning van 
het PVT over. Ze stonden in voor de 
totaalzorg, zowel overdag als ’s nachts, 
in de week en in het weekend. De stu-
denten worden met andere woorden 
helemaal ondergedompeld in het le-
ven zoals het is in het PVT.

Het is boeiend om te zien hoe jonge 
mensen dat aanpakken. Mooi is dat ze 
er zonder vooroordelen en met een 
frisse blik aan begonnen. De creativiteit 
van de studenten is een meerwaarde. 
Hoe pakken zij de dingen aan? Hoe or-
ganiseren ze het dagelijkse leven? Hoe 
gaan ze om met de bewoners? Welke 
activiteiten ontplooien ze? De studen-
ten leren veel op korte tijd, maar ook 
wij steken er veel van op! Studenten 
zijn kritisch. Ze stellen dingen in vraag 

die voor ons evident zijn. Ze zijn inno-
vatief en proberen nieuwe dingen uit. 
Dat dwingt ons tot reflectie en zo hoort 
het ook.

Uiteraard begin je niet zomaar aan een 
leerwerkplaats. Er gaat een grondige 
voorbereiding aan vooraf. De studen-
ten hebben de tijd genomen om zich 
in te werken in de medische dossiers, 
de medicatie, de accommodatie en-
zovoort. Ook de juridische verant-
woordelijkheid hebben we vooraf uit-
geklaard. We laten de studenten ook 
niet zomaar los. Er is altijd een back-up 
in de buurt en het toezicht op de me-
dicatie is sluitend. Maar voor de rest 
hebben we de studenten zoveel mo-
gelijk de ruimte gegeven. Het is een 
evenwichtsoefening in loslaten en vei-
ligheid bieden.”

Wittebroodsweken

“Eén van de acht studenten, Ina, kreeg 
de rol van hoofdverpleegkundige. Ook 
haar heb ik de ruimte gegeven om de 
functie van binnenuit te leren kennen. 

Ina leidde het overleg, ze stelde de 
uurroosters samen en ze coachte de 
andere medewerkers. Ik bleef in de 
buurt, keek toe hoe ze het aanpakte 
en gaf advies. Zij vertelde honderduit 
over de ervaringen met haar team en ik 
gaf haar een inkijk in mijn team.

Deze vier weken waren voor alle me-
dewerkers en mezelf leerrijk. Zo heb 
ik gemerkt dat een vaste ploeg mede-
werkers voor een woning veel voorde-
len biedt. Doorgaans wisselen mede-
werkers tussen de twee woningen van 
het PVT. Met de leerwerkplaats was er 
een vast team voor één woning. De 
studenten deden de dag en de nacht, 
de was en de plas, de zorg en de activi-
teiten. Op die manier ontwikkelden ze 
op korte tijd een hechte band met de 
bewoners. Ook hun focus op de mens 
in elke bewoner was mooi om te zien. 
Met de methodiek van Systematisch 
Relationeel Handelen (SRH) ging hun 
aandacht niet naar de aandoeningen 
van de bewoners, maar naar hun wen-
sen en mogelijkheden. Hun presentie 
was sterk, ze waren er voor de bewo-

Stefaan Vandevoorde, Coördinator Woning 1-2
“De studenten hebben veel opgestoken, maar wij ook”
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Stefaan Vandevoorde, coördinator woning 1-2 van het PVT de Brugghe en 
docente en stagebegeleider in Hogeschool Vives.



    Lisette Pitteljon is docent en 
stagebegeleider voor de opleiding 

Verpleegkunde aan Hogeschool 
VIVES in Brugge. Hoe kijkt zij naar 

de ervaring in PVT De Brugghe.

“Stage vormt een belangijk onderdeel 
van de opleiding tot bachelor in de 
verpleegkunde. Nu de opleiding vier 
jaar beslaat, is er ruimte voor 2.300 uur 
stage. Dat is heel wat. We willen de 
studenten zo goed mogelijk klaarsto-
men voor het echte werk. Een gewone 
stage botst echter op grenzen. Stu-
denten werken dan wel mee op een 
dienst, maar ze krijgen niet de kans 
om alle competenties uit te oefenen. 
Ze krijgen bijvoorbeeld zelden de ver-
antwoordelijkheid voor de organisatie 
van een afdeling. Ze worden meestal 
ook niet echt getriggerd om helemaal 
autonoom te denken en te handelen. 
Soms krijgen ze wel de verantwoorde-
lijkheid over een aspect van de zorg, 
maar nooit over het geheel. Toch zijn 
dat stuk voor stuk competenties die 
van hen verwacht worden eens ze af-
gestudeerd zijn.

Daarom zijn we op zoek naar krachti-
ge leeromgevingen. De formule van 
een leerwerkplaats biedt de kans om 
al die bijzondere competenties in de 
praktijk te ontdekken en in te oefenen. 
Als individueel student verantwoorde-
lijkheid nemen tijdens één shift, is iets 

helemaal anders dan als team vier we-
ken lang 24 op 7 in te staan voor de 
totaalzorg van een afdeling. De conti-
nuïteit van de zorg en de organisatie: 
dat zijn dingen die je pas leert als je 
daarvoor de ruimte krijgt. De leerwerk-
plaats biedt die ruimte.

In een leerwerkplaats krijgt het team 
van studenten niet alleen de verant-
woordelijkheid over de zorg, maar ze 
moeten bijvoorbeeld ook de contac-
ten onderhouden met de familie en 
overleg voeren met hulpverleners van 
andere disciplines, onder wie ook art-
sen.”

“Een goede voorbereiding kan alleen 
in nauwe samenwerking met het werk-
veld. Het vergt niet alleen van de stu-
denten en de hogeschool een inspan-
ning, maar ook van de organisatie waar 
de studenten tewerkgesteld worden. 
Ruimte geven in een veilige context, 
daar komt het op aan.

Het is de eerste keer dat we de kans 
kregen om een leerwerkplaats in een 
PVT te organiseren. Het is prima ver-
lopen. De studenten hebben alles snel 
als team opgepikt. Ze hebben kritische 
vragen gesteld en alternatieve oplos-
singen gepresenteerd. Ze gaven ook 
feedback op elkaar, waar ze erg veel 
uit leren, ook voor de toekomst. Als 
je wilt groeien als team, moet je goed 

DOCENT-STAGEBEGELEIDER LISETTE PITTELJON (HOGESCHOOL VIVES):
“IK HEB HIER STUDENTEN ZIEN OPENBLOEIEN”

met elkaar kunnen communiceren. Dat 
leer je alleen in de praktijk, zoals met 
de leerwerkplaats.

Eerder hebben we al leerwerkplaats-
ten georganiseerd in algemene zie-
kenhuizen en de ouderenzorg, maar 
de geestelijke gezondheidszorg is een 
sector apart. Het is belangrijk dat ba-
chelorverpleegkundigen kennismaken 
met alle contexten. Mensen met een 
psychische kwetsbaarheid kom je ove-
rigens niet alleen tegen in de GGZ, 
maar ook in algemene ziekenhuizen, 
welzijnsorganisaties en de ouderen-
zorg.

Onbekend is onbemind. Het is goed 
dat studenten verpleegkunde vandaag 
meer dan vroeger van dichtbij kennis-
maken met de geestelijke gezond-
heidszorg. Het is een sector met veel 
facetten en uitdagingen.

Deze eerste ervaring in PVT De Brug-
ghe is over de hele lijn geslaagd. Dat 
is mee dankzij de grote inspanning 
van de afdeling en alle medewerkers. 
Het team moet erachter staan, anders 
werkt zoiets niet. Ik heb studenten zien 
openbloeien dankzij de kansen die ze 
kregen. Natuurlijk was er bij sommigen 
in het begin wat onzekerheid, maar het 
team van PVT De Brugghe heeft de 
studenten zijn vertrouwen geschonken 
en dat is goud waard.”
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ners, ze maakten tijd voor een gesprek, 
boden een luisterend oor.

Natuurlijk blijft een leerwerkplaats een 
artificiële context. De studenten hoef-
den zich geen zorgen te maken over 
de accreditatie en andere langlopende 
trajecten. Ze beleefden een soort van 
wittebroodsweken. Ze werkten los van 
patronen, onbevangen. De bewoners 
waren enthousiast. Het was eens iets 
helemaal anders voor hen: nieuwe ge-

zichten, nieuwe activiteiten… Dat is de 
verdienste van de studenten, die zich 
helemaal gegeven hebben.”

Positieve dynamiek

“Ja, dit smaakt naar meer. We hebben 
uit deze eerste ervaring veel opgesto-
ken over hoe je zoiets aanpakt. Het 
evenwicht vinden tussen loslaten en 
begeleiden blijft een voortdurend aan-
dachtspunt. De samenwerking met Ho-

geschool VIVES was uitmuntend. Elke 
dag kwam docent en stagebegeleider 
Lisette Pitteljon van VIVES ter plaatse. 
We hadden overleg en vonden voor 
elk probleem een oplossing. Ook voor 
de vaste medewerkers van het team 
was dit een leuke periode. De stagiairs 
brachten een positieve dynamiek in de 
woning. Het is aan ons om die vast te 
houden en voort te zetten, ook buiten 
de wittebroodsweken.”

HET PSYCHIATRISCH VERZORGINGSTEHUIS ALS LEERWERKPLAATS



    

“EEN DIAGNOSE MAG 
GEEN LABEL ZIJN”

Dr. Marc Calmeyn: “De existentiële dimensie wordt nog 
te vaak over het hoofd gezien, terwijl die ontzettend 
belangrijk is. Dat heeft de coronacrisis nog maar eens 

aangetoond. Het probleem van verbondenheid, de 
eenzaamheid…”

Depressie is niet louter een lichamelijke ziekte. Het is ook geen hersenaandoening ‘pur sang’. 
Het is een specifiek menselijke aandoening die de levenskracht en vitaliteit aantast. Dr. Marc 

Calmeyn van PZ Onzelievevrouw schreef er een boek over: ‘Depressie is menselijk. 
Onze donkere kant anders belicht’. Stof genoeg voor een gesprek.
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PSYCHIATER AAN HET WOORD: DR. MARC CALMEYN

Dr. Marc Calmeyn: “Depressie heeft me altijd al geboeid, 
zowel klinisch als theoretisch. Ik publiceer geregeld artike-
len over het thema, al heeft het dus tot na mijn zestigste 
geduurd om te debuteren met een boek.” (lacht)

Wat is de centrale boodschap van uw boek?

Ik introduceer een andere manier van denken dan de klas-
sieke handboeken over depressie. Wat is een depressie in 
wezen? Er zijn drie basiskenmerken die in min of meerdere 
mate aanwezig zijn bij elke depressie. Het is belangrijk om 
die basiskenmerken te hanteren, want veel aandoeningen 
leunen dicht bij een depressie aan, maar zijn het niet. Een 
duidelijk onderscheid is nodig om de juiste behandeling te 
bieden. Is de diagnose niet correct, dan halen antidepres-
siva niets uit. Er worden in ons land erg veel antidepressiva 
voorgeschreven. Dat wijst op een overdiagnose. Tegelijk 
moeten we onderdiagnose vermijden. Dat kan alleen door 
ons strikt aan de basiskenmerken van een depressie te hou-
den.

Wat zijn die basiskenmerken?

Drie begrippen uit de antropopsychiatrie helpen om een 
depressie te herkennen. Anhormie is het wegvallen van 
de levenskracht, het ontbreken van levenslust. Anhedonie 
is het verliezen van de ‘smaak’ in het leven en het ontbre-
ken van plezier in de dingen. Dat kan heel tragisch zijn: niet 
meer kunnen genieten van de mensen die je kent, van je 
partner, je kinderen… Het derde kenmerk noemen we arry-
thmie of de verstoring van de levensritmes. Bij depressieve 
mensen is er een verschuiving van dag- en nachtritme. Ze 
geraken ’s morgens moeilijk uit bed terwijl ze ’s avonds wel 
energie hebben. Ook seizoensgebonden elementen spe-
len mee. Bij het vallen en het springen van het blad komen 
meer depressies voor, zegt de volksmond. Dat toont hoe 
diep een depressie gaat en hoe verbonden ze is met de 
natuur. Deze drie basiskenmerken – anhormie, anhedonie 
en arrythmie – komen bij elke depressie voor, al kan het ene 
kenmerk veel sterker aanwezig zijn dan het andere.

Dat u hierop de nadruk legt, doet vermoeden dat er 
vele misverstanden bestaan over wat een depressie is?

Er is zowel een onder- als een overdiagnose. De DSM-clas-
sificatie – de Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders van de  American Psychiatric Association – be-
schrijft heel veel vormen van depressie. Dat brengt alleen 
maar verwarring teweeg. De DSM is dan ook geen goede 
maatstaf om een aandoening al dan niet een depressie te 
noemen. Ik ga uit van een antropopsychiatrische benade-
ring, waarin psychiatrie, psychoanalyse en filosofie samen-
komen. De antropopsychiatrie focust op de typisch men-
selijke aandoeningen. Aandoeningen die specifiek voor de 
mens zijn. Dementie bijvoorbeeld hoort daar niet bij, want 

dementie vind je ook bij dieren. Uiteindelijk zijn er maar vier 
antropopsychiatrische aandoeningen.

Om welke vier gaat het? En wat is het belang hiervan?

Het belang schuilt in de eerste plaats in de klinische toepas-
sing. Deze opdeling in vier aandoeningen geeft een helder-
heid die ingaat tegen de wildgroei in de DSM. Het gaat om 
deze vier aandoeningen: de cluster stemmingsstoornissen 
(depressie en manie) verslaving en psychopathie, perversie, 
neurose en psychose. Als je met de DSM in de hand een 
diagnose wil stellen, dan word je alle richtingen tegelijk uit-
gestuurd. Tientallen uiteenlopende symptomen leiden vol-
gens de DSM allemaal tot één en dezelfde diagnose. Dat is 
gewoon onmogelijk. De DSM zorgt voor een inflatie aan la-
bels. Bijvoorbeeld het label ADHD – zodra iemand dat label 
gekregen heeft, hoeft men niet meer verder te kijken wat 
er dieperliggend eigenlijk aan de hand is. Terwijl er onder-
liggend sprake kan zijn van bijvoorbeeld een psychose. De 
symptomen zijn op zichzelf geen ziekte, ze verwijzen naar 
een onderliggende aandoening. Vertrek je vanuit de antro-
popsychiatrie, dan kijk je welk van de vier basisaandoenin-
gen overweegt. De praktijk toont dat mensen zich vanuit 
dat perspectief sneller en beter begrepen voelen.

Voor wie hebt u dit boek geschreven?

Het is bedoeld voor professionelen en andere geïnteres-
seerden die openstaan voor een andere benadering van 
depressie. Het denkraam dat ik voorstel, krijgt voorlopig 
nog geen plaats in de mainstream psychiatrie, die zeer bio-
medisch gericht is. We moeten dat model verruimen tot een 
biopsychosociaal model, met aandacht voor de existentiële 
dimensie. Zoals Dirk De Wachter zegt, is die niet de kers op 
de taart, maar de bodem van de taart. Die existentiële di-
mensie wordt nog te vaak over het hoofd gezien, terwijl die 
ontzettend belangrijk is. Dat heeft de coronacrisis nog maar 
eens aangetoond. Het probleem van verbondenheid, de 
eenzaamheid… Corona heeft de dingen op scherp gesteld.

U bent expert bij de Hoge Gezondheidsraad die de 
federale overheid adviseert. Is deze nieuwe benadering 
ook daar een thema?

Jazeker! In 2019 pleitte de Hoge Gezondheidsraad ervoor 
om omzichtiger om te springen met diagnoses. Ik was voor-
zitter van de commissie van dat advies. Een diagnose mag 
geen label zijn. De overdreven focus op de diagnose komt 
door het DSM-denken dat een classificatie van stoornissen 
geeft op basis van symptomen. Maar een psychische stoor-
nis is geen hersenziekte in de klassieke zin van het woord. 
Het is niet zoals bij een infectieziekte, waar de diagnose 
de symptomen verklaart. Je kan het gedrag van de patiënt 
niet terugbrengen tot alleen maar een fysieke verklaring in 
het brein. Ook de Hoge Gezondheidsraad pleit ervoor om 
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naast het biomedische aspect de psychologische, sociolo-
gische en existentiële dimensie te bekijken en tot een di-
agnose te komen uitgaand van de persoon en de context.

Houdt dat ook een evolutie naar nog meer multidisci-
plinariteit in?

Absoluut. We moeten kijken wat nodig is vanuit verschillen-
de perspectieven. En meer in het algemeen: de geestelijke 
gezondheidszorg moet meer aandacht, erkenning en mid-
delen krijgen om mensen echt te helpen. Corona heeft ge-
toond hoe kwetsbaar we allemaal zijn. Deze crisis heeft veel 
aandoeningen versterkt en veroorzaakt. Het medisch-bio-
logische aspect speelde uiteraard een grote rol, maar even 
belangrijk is de psychologische, de sociologische en de 
existentiële dimensie.

U legde daarnet de link tussen psychiatrie en filosofie. 
Kan u die link nader verklaren?

Plato zag de oorsprong van de filosofie in de verwondering 
over de mens. De oorsprong van de psychiatrie is de ver-
wondering over de gekwetste mens. We zijn doeners en 
denkers. We moeten voortdurend kritisch in vraag stellen 
waarmee we bezig zijn. Blijven reflecteren.

Als arts in PZ Onzelievevrouw behandelt u patiënten 
met een psychotische kwetsbaarheid. U werkt ook op 
de afdeling ‘crustatieve zorg’ of ‘schelpzorg’.

Crustatieve zorg is vrij recent en is mee ontwikkeld en vorm-
gegeven door dr. Françoise Verfaillie in PZ Onzelievevrouw. 
Crustatieve zorg begint waar gewone behandelingen niet 
meer aanslaan. Dat is voor de schelpzorg geen eindpunt, 
maar het vertrekpunt om het leven van elke patiënt zo 
waardevol mogelijk te maken. Als een schelp bieden we 
die mensen ondersteuning en veiligheid. Ik geloof sterk in 
dit concept. Euthanasie bij psychisch lijden schiet voor mij 
tekort. Een psychische ziekte is nooit statisch en kan altijd 
veranderen. Zelfs na jaren kunnen mensen zich soms her-
pakken en een nieuw leven beginnen. Je kan van niemand 
beweren dat hij psychisch ongeneeslijk ziek is. Bij kanker of 
ALS kan je dat wel. We moeten het psychisch lijden wel er-
kennen, maar dat kan op zich geen reden zijn voor eutha-
nasie. We moeten blijven zoeken naar oplossingen in het 
leven. Schelpzorg toont hoe het anders kan.

Maar voelen die patiënten zich daar goed bij? Zijn ze 
gelukkig?

Ze zullen niet allemaal gelukkig zijn, maar we maken het le-
ven meer draaglijk. Sommigen krijgen weer zin het leven. 
Door kleine dingen soms. Hippotherapie bijvoorbeeld, kan 
mensen doen heropleven. Het probleem van deze tijd is 
dat alles efficiënt en nuttig moet zijn. ‘Alles van waarde is 
weerloos,’ dichtte Lucebert. Ik vind dat een hele mooie zin. 
Het gaat altijd om medemensen, niet over ‘aandoeningen’. 
Zoals men denkt over de mens, zo gaat men ermee om. Sa-
men zoeken, samen op weg gaan. Het aspect hoop is zo be-
langrijk, zeker bij ondraaglijk lijden. Hoop doet leven. Hoe 
moeilijk ook, we moeten altijd oplossingen zoeken in het 
leven, niet naar de dood. Een vraag naar euthanasie moet 
ons aan het denken zetten. Wat is er mis? De autonomie 
van mensen is belangrijk, maar heeft corona niet nog eens 
aangetoond dat verbondenheid nog veel belangrijker is?

Een andere ontwikkeling die meer en meer veld wint, 
is de methodiek van de Open Dialogue. Ook voor u als 
arts is dit een omwenteling?

Ik sta helemaal achter de visie van Open Dialogue. Als art-
sen, zorgverleners, patiënten en familie hebben we er alle-
maal belang bij om in dialoog te gaan met elkaar. Dialoog 
is essentieel. Voor mij als psychoanalist is het open gesprek 
zonder vooraf bepaalde agenda cruciaal. Alles moet ter 
sprake kunnen komen. Dat is nodig om naar de kern van de 
zaak te gaan. Open Dialogue biedt die vrijheid van spreken. 
De ervaringen met Open Dialogue zijn ronduit positief. Hoe 
dikwijls worden dingen tussen familieleden en patiënt voor 
het eerst echt uitgesproken tijdens zo’n sessie. Zowel voor 
de patiënt en de familie als voor de professionele zorgver-
leners maakt Open Dialogue het verschil. Het is geen won-
dermiddel, maar het opent nieuwe perspectieven om naar 
de kern te gaan. Van de accreditatie daarentegen ben ik 
een koele minnaar. Het neigt te veel naar een profitmodel 
toegepast op mensen. Voor mij staat dat haaks op goede 
zorg. Het mag nooit de dominante werkwijze zijn. Neen, 
dan liever het motto ‘Mensen Anders Bekeken’ van PZ On-
zelievevrouw. Daar voel ik me beter in thuis.

Marc Calmeyn, Depressie is menselijk. 
Onze donkere kant anders belicht, 

Pelckmans Uitgevers.
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IN DIENST

01/07 Desmet Joey, verpleegkundige Afdeling 42
 Louage Laure, verpleegkundige Afdeling 21
 Soulliaert Levi, verpleegkundige Afdeling 32
 Vandewalle Bryan, verpleegkundige Afdeling 51
 Hary Brian, verpleegkundige Afdeling 11
 Bossée Shirley, verpleegkundige MCT Brugge
 Lievens Stefanie, verpleegkundige PVT 1&2
30/06 Strijbol Marlies, psycholoog Afdeling 32
27/06 Vercauteren Nancy, logistiek assistent Afdeling 32
21/06 Mukeshumeremyi Chloë, Covias Noord
14/06 Verleye Tatiana, medewerker schoonmaak
07/06 Vlaeminck Jennifer, 
 maatschappelijk werker Afdeling 52
01/06 Carette Kyana, Zorgkundige PVT 3-4
 Vercruysse Cindy, begeleider MCT Brugge
27/05 Bulckaen Kimberly, activiteitenbegeleider 
 in de Variant
26/05 Jans Esther, administratie
19/05 Hindryckx Delphine, medewerker economaat
03/05 Van Kerckhove Kim, zorgkundige Afdeling 32

01/05 Casteleyn lisa, Covias, De Gempersteeg
12/04 Closset Melissa, verpleegkundige Afdeling 21

UIT DIENST

30/06 Finet Benoît, preventieadviseur
 Claeys Mia, verpleegkundige 
13/06 Vannieuwenhuyse Diederik, 
 activiteitenbegeleider in de Variant
09/06 Nuytten Hannah, 
 maatschappelijk werker Afdeling 11
03/06 Herman Andy, Financieel-Facilitair directeur 
31/05 Durnez Ruth, groepsbegeleider Afdeling 42
16/05 Van De Weghe Sieglinde, 
 creatief therapeut Afdeling 52
09/05 De Meyer Astrid, covias Noord
30/04 Inghelbrecht Annie, Zorgkundige Afdeling 31
 Schaballie Els, pensioen
 Timmerman Dany, schilder op pensioen
 Maenhout Anne-Marie, op pensioen
 Cortvriendt Xena, schoonmaak
18/04 Icket Birgit, Maatschappelijk werker Afdeling 51

PERSONALIA
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PERSONEEL



“Mijn tweelingbroer Paul is 66 jaar en worstelt al vele jaren 
met een psychische kwetsbaarheid. Zijn opname in PZ On-
zelievevrouw is niet zijn eerste. Eerder al had hij verschil-
lende psychosen. Hij verbleef een tijdlang in een soort van 
pension aan zee voor mensen met psychische problemen. 
Maar na een conflict is hij daar aan de deur gezet. Hij stond 
op straat en werd gecolloqueerd. Mijn broer kan zeer ei-
genzinnig zijn. Zelfs voor de familie is het moeilijk om daar 
tussen te komen.

In PZ Onzelievevrouw maakt hij het beter. De sfeer is hier 
helemaal anders. Voor de patiënten, maar ook voor de fami-
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In elk nummer van Afrit 8 hebben we een gesprek bij een kop koffie.  
Deze keer praten we met Jan Geeraert.

lie. Ik voel me veel meer betrokken. Er zijn overlegmomen-
ten waarop we met de zorgverleners, familieleden en mijn 
broer aanwezig zijn. Dat brengt ons dichter bij elkaar. We 
kunnen alles bespreken en hebben een beter zicht op de 
evolutie en de pijnpunten. Dat ook Paul deelneemt aan die 
open dialoog, is heel goed. Ik zou niet willen dat we dingen 
achter zijn rug bespreken.

Lang hebben vooral mijn zussen mijn broer Paul wat in het 
oog gehouden. Zelf had ik een zelfstandige zaak. Het was 
hard werken. Nu ben ik met pensioen en heb ik wat meer 
tijd voor hem. Tijdens de coronaperiode was ik zijn contact-

Jan Geeraert: 
“Het lastige is 
dat we weinig 
positieve evolutie 
zien. Dat is moeilijk 
te accepteren, zelfs 
na al die jaren. 
Ja, soms heb ik zin om 
Paul een schop onder zijn 
kont geven. ‘Vooruit man, 
pak je leven in eigen handen!’ 
Maar zo werkt het niet. 
Dat besef ik ondertussen 
wel.”



besef ik ondertussen wel. Ik probeer dat te plaatsen. Ik heb 
altijd het gevoel dat we niet meer kunnen doen dan wat on-
kruid wieden of de scherpste kantjes eraf vijlen. Paul is ziek. 
Dat is de harde waarheid.

Met verpleegkundige Dirk heeft Paul een goede band. 
Dirk is een vertrouwenspersoon voor Paul geworden. Met 
de ene hulpverlener lukt dat beter dan met de andere. Het 
moet klikken, anders botst het. Paul is geen kind meer. Je 
doet er niet mee wat je wilt. Hij heeft zijn eigen ideeën, zijn 
eigen geschiedenis, zijn eigen karakter.

Een hart onder de riem is het lotgenotencontact. Het is 
troostend te ervaren dat we niet alleen in deze situatie 
staan. In het begin hoop je als familielid dat het iets tijde-
lijks is. Dat je broer wel terug zijn leven op de rails zal krij-
gen. Tot je na jaren moet erkennen dat het iets blijvends is. 
We kunnen wel nog werken aan zijn comfort en zijn kwaliteit 
van leven. We kunnen er zijn voor hem, met hem praten, 
tijd maken voor hem. Maar aan de grond van de zaak kun-
nen we niets veranderen. Het is vechten tegen windmolens. 
Gesprekken met lotgenoten, artsen en verpleegkundigen 
helpen wel om het te aanvaarden.

Paul en ik zijn een eeneiige tweeling. Dat toont nog maar 
eens welke impact omstandigheden op iemands leven kun-
nen hebben. Ons mentale welzijn is zo broos. Wie een been 
breekt, is na enkele weken of maanden hersteld. Een psy-
chische aandoening kan een veel grotere impact hebben. 
Het kan elk van ons overkomen. Ik heb door Paul al vele 
instellingen en organisaties leren kennen en al veel mensen 
ontmoet met een psychische problematiek. Je ziet ze niet 
op straat, maar ze zijn er wel.

Of mijn broer Paul momenten van geluk kent? Ik denk het 
wel. Het is moeilijk om in zijn hoofd te kijken. Soms kan hij 
plots een kwinkslag geven. Maar veelal blijft hij een geslo-
ten doos. Hij praat niet gemakkelijk over zo’n dingen. Ook 
niet met ons. Paul is Paul. Hij is wie hij is. En hij is mijn broer.”

OP DE KOFFIE MET JAN GEERAERT 
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“PAUL IS PAUL. 
EN HIJ IS MIJN BROER”

persoon. Hoe dat voor mij is? Soms is het zwaar. Hij kan 
lastig zijn. Maar hij blijft mijn broer. We hebben hem nooit 
laten vallen.

Soms maken we ons wel zorgen als familie. Het is niet de 
bedoeling dat Paul in PZ Onzelievevrouw blijft. Hij verblijft 
momenteel op afdeling 31, de residentiële behandeling van 
ouderen met een psychotische kwetsbaarheid. Zijn medica-
tie moet weer op punt gesteld worden. Maar wat daarna? 
Een maatschappelijk werker helpt ons om een oplossing te 
zoeken. Kan hij in een psychiatrisch verzorgingstehuis te-
recht? Of in een woonzorgcentrum? Er is altijd enige mate 
van zelfzorg nodig, maar dat is niet evident voor Paul. Hij 
heeft sturing en leiding nodig.”

Betrokkenheid van familie

“Ook zijn lichamelijke gezondheid lijdt onder de jaren van 
psychische kwetsbaarheid en medicatie. Het is een zoek-
tocht, ook op dat gebied. Je moet Paul altijd mee krijgen. 
En dat is niet evident met zo’n eigenzinnig karakter. Ik weet 
zeker dat hij het ook de hulpverleners en de zorgmedewer-
kers niet gemakkelijk maakt. Maar hij wordt goed verzorgd 
hier. Soms denk ik ‘als hij het nu maar niet weer verkwanselt’.
Het liefst zou mijn broer zelfstandig wonen. Alleen of met 
enkele andere mensen samen. Maar dat lukt hem niet. Hij 
kan moeilijk met geld omgaan en hij slaagt er niet in om 
voor zichzelf te zorgen. Een gezonde maaltijd, hygiënische 
zorgen, structuur in zijn leven brengen… het is een moeilijk 
verhaal. Daarom blijven we hem als familie ondersteunen. 
We proberen te anticiperen en in dialoog met de zorgme-
dewerkers naar de beste oplossing voor Paul te zoeken.
In PZ Onzelievevrouw wordt die betrokkenheid van de fami-
lie echt op prijs gesteld. Dat voel je gewoon. Ze stimuleren 
ons om het traject mee op te volgen. Mijn zussen en ik heb-
ben een beurtol om met Paul te bellen. We vormen samen 
een front. Paul weet dat en dat is belangrijk voor hem. Als 
familie hebben we nog een beetje impact op hem, al blijft 
het zelfs voor ons een strijd.”

Eeneiige tweeling

“Het lastige is dat we weinig positieve evolutie zien. Dat is 
moeilijk te accepteren, zelfs na al die jaren. Ja, soms heb ik 
zin om Paul een schop onder zijn kont geven. ‘Vooruit man, 
pak je leven in eigen handen!’ Maar zo werkt het niet. Dat 

“In het begin hoop je als familielid dat het iets 
tijdelijks is. Dat je broer wel terug zijn leven op de 

rails zal krijgen. Tot je na jaren moet 
erkennen dat het iets blijvends is.”
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Kan het kwaliteitsbeleid een hefboom zijn voor ethisch goede zorg? Kan ethiek een 
meerwaarde betekenen voor het kwaliteitsbeleid? Over deze boeiende vragen organi-

seerde koepelorganisatie Zorgnet-Icuro onlangs een rondetafelgesprek. 
Kwaliteitsverantwoordelijke Joeri Alleweireldt en ethicus Loïc Moureau van 

PZ Onzelievevrouw namen hieraan deel. Wij legden achteraf ons oor bij hen te luisteren.

“Samen met Zorgnet-Icuro werken we al jaren intensief aan 
ons kwaliteitsbeleid,” opent Joeri Alleweireldt. “Dat we dit 
in PZ Onzelievevrouw ernstig nemen, tonen de accredite-
ring en de vele kwaliteitsprojecten. We sluiten ook ‘kwali-
teitscontracten’ af met de FOD Volksgezondheid, die elke 
keer specifieke thema’s naar voren schuift. Een vrij recent 
thema is ethiek. Daar ben ik blij om, al is het nog wat zoe-
ken hoe we die verbinding met kwaliteit in de praktijk vorm 
kunnen geven.

Wat mij opviel in het rondetafelgesprek, is dat we eigenlijk 
voortdurend met ethische vragen bezig zijn zonder dat met 
zoveel woorden te benoemen. Doen we het juiste? Doen 
we het goede? Die vragen zijn een permanent leidmotief. 
Ook op de afdelingen is de ethische reflectie inherent aan 
het werk van elke dag. Goede zorg verleen je vanuit de 
waarden die de organisatie en jij als hulpverlener belangrijk 
vinden.

In het kwaliteitsbeleid lag de klemtoon de laatste jaren 
vooral op normen en standaarden. De accreditering is 
daar de drijvende kracht. Die externe maatstaven hebben 
de werking van het ziekenhuis zonder twijfel op heel wat 
vlakken verbeterd. We werken nu op een hoger niveau. In 
december 2021 ronden we de nieuwe accreditering af. Dan 
voldoen we opnieuw aan de strengste normen. Maar hoe 
kunnen we ons daarna nog verder ontwikkelen en verbete-
ren? Voor mij biedt het ethische perspectief daarvoor volop 
kansen.”

Haat-liefdeverhouding

Loïc Moureau is het daar volmondig mee eens. “Toen PZ 
Onzelievevrouw enkele jaren geleden voor het eerst een 
accreditatieproces startte, stelde ik me kandidaat om als in-
tern auditor hieraan mee te werken. Dat was met een dub-
bel gevoel. Ethiek en accreditering hebben een haat-lief-
deverhouding. Enerzijds zijn ze natuurlijke partners. Allebei 

streven ze naar goede zorg. Daarin zijn ze bondgenoten. 
Anderzijds is er enige argwaan. De accreditering is vooral 
een top-downverhaal. Algemene regels worden door een 
externe instantie opgelegd, zonder rekening te houden met 
soms heel complexe particuliere situaties. Wanneer normen 
afgevinkt moeten worden, kan dat op de werkvloer weleens 
tot frustratie leiden. Afvinken staat namelijk ver van het au-
thentiek luisteren naar de noden van alle betrokkenen. Dat 
is een kritiek op die bepaalde vorm van kwaliteitsbeleid. We 
mogen evenwel niet blind zijn voor de voordelen ervan. Kijk 
je, omgekeerd, met de bril van de accreditering naar ethiek, 
dan is ethiek soms te zweverig en te particulier. Hoe kun-
nen we die beide waardevolle polen verzoenen? Ik wil me 
engageren in dit verhaal en er als ethicus mijn steentje aan 
bijdragen.

Ik heb trouwens veel opgestoken als intern auditor bij de 
accreditering. Die rol gaf me toegang tot plaatsen waar ik 
doorgaans niet kom. Ik geraakte in gesprek met collega’s en 
luisterde naar hun ervaringen en vragen. Bovendien ervaar-
de ik welke weg we ondertussen hebben afgelegd samen. 
In het begin leek een accrediteringsaudit wel op een kruis-
verhoor. Vandaag doen we dat helemaal anders. De auditor 
gaat nu meer in gesprek rond bepaalde thema’s. Hoe pak-
ken jullie dat aan op de afdeling? Waar liggen er knelpun-
ten? Wat verhindert je om de normen te halen? Hoe staat 
het met de werkbelasting? We benaderen de accreditering 
op een ethisch meer gedragen manier. Dat is trouwens niet 
alleen mijn verdienste, we hebben dat allemaal samen ge-
realiseerd. Ik merk zelf het verschil in mijn opdracht als in-
tern auditor. Aan ethisch goede zorg werken, gaat beter in 
dialoog met alle betrokkenen.”

Tijd maken

Hoe kunnen kwaliteitsbeleid en ethiek elkaar in de toekomst 
inspireren en bevruchten? Joeri ziet alvast mogelijkheden. 
“Sommige organisaties kiezen voor een formule als ‘Brood-

“ETHIEK IS EVEN DE PAUZEKNOP 
INDRUKKEN OM TE REFLECTEREN”



Loïc Moureau en Joeri Alleweireldt: “Soms 
wringt het als er geen tijd is om recht te doen 

aan de complexiteit van een situatie.”

15

ETHIEK EN KWALITEITSBELEID

je ethiek’ om het thema levend te houden: gesprekken tus-
sen de middag met een broodje erbij. Daar zie ik wel wat in. 
Hoe gevarieerder het publiek, hoe beter. Naast zorgmede-
werkers, artsen en andere collega’s zouden ook patiënten 
en familieleden deel kunnen nemen. Hoe kijken we naar be-
paalde ethische vragen? Welke initiatieven kunnen we op 
dat vlak ontwikkelen? Hoe betrekken we iedereen daarbij? 
Dat zijn interessante vragen. Weet je, de accreditering heeft 
een stevig fundament gelegd. Dat moeten we borgen en 
verder uitbouwen met de ethische component.”

“De tijd ervoor maken. Dat is het belangrijkste,” meent 
Loïc. “Als auditor viel me op hoeveel ethische vragen zorg-
medewerkers elke dag op zich af zien komen. Neem nu een 
overdrachtsmoment. Daar worden op beperkte tijd ethisch 
complexe situaties overgedragen. Er is weinig tijd om sa-
men te reflecteren of om alles als individuele zorgverlener 
te verwerken. Soms wringt het als er geen tijd is om recht te 
doen aan de complexiteit van een situatie. Ethiek is even de 
pauzeknop indrukken en stilstaan bij belangrijke kwesties. 
Je mag de morele stress niet laten ophopen. Dat zou alleen 

tot meer burn-outs en kleurloze zorg leiden. Dat moeten we 
vermijden door in gesprek te gaan en te reflecteren. Ik werk 
nu 5 jaar voor vzw Gezondheidszorg ‘Bermhertigheid Jesu’ 
waartoe PZ Onzelievevrouw behoort. De drempel om over 
ethische thema’s te praten, neemt af. Dat is een positieve 
evolutie.”

“Belangrijk is om samen een proces te doorlopen met ie-
mand met die ethische bagage,” zegt Joeri. “Het gaat over 
vele kleine, dagelijkse dingen. Onderschat het werk in een 
psychiatrisch ziekenhuis niet. Het kan heel wat teweegbren-
gen om als hulpverlener dagelijks geconfronteerd te wor-
den met mensen die leiden onder een psychische kwets-
baarheid, de realiteit even kwijt zijn, zichzelf verwonden of 
hun leven laten bepalen door hun middelenmisbruik… We 
moeten hier af en toe bij stil durven staan. Om onze veer-
kracht te verzorgen en om in alle omstandigheden goede 
kwaliteit van zorg te blijven bieden, zowel ethisch als evi-
dence based en volgens de regels van de accreditering. Het 
ene sluit het andere niet uit. Integendeel!”
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Na enkele keren uitstel door de coronacrisis 
is onlangs dan toch de Foundation Training 

Open Dialogue uit de startblokken geschoten. 
Voor het eerst vindt deze internationale en 

gespecialiseerde training louter voor 
professionals in onze contreien plaats. 

Psycholoog Line Vereecke en 
maatschappelijk werker Anouck Allomène zijn 
twee van de dertig deelnemers.  Deze training 

wordt georganiseerd door de partners van 
wordt georganiseerd door de partners van het 
zorgcircuit psychose Noord-West-Vlaanderen.

FOUNDATION TRAINING OPEN DIALOGUE VAN START

Line Vereecke: “De opleiding om-
vat twintig lesdagen, verspreid 
over een jaar. “De eerste lesdagen 
hebben we ondertussen gehad. 
Jammer genoeg online, maar ho-
pelijk binnenkort ‘live’ in Brugge en 
Beernem. Ondanks de onlineop-
lossing waren de eerste sessie zeer 
boeiend en leerrijk. Alles verloopt in 

het Engels, want de sprekers komen uit het Verenigd Ko-
ninkrijk, Denemarken, Zweden, Duitsland en Finland. Stuk 
voor stuk experten op hun gebied. Het vergt concentratie 
en aandacht om alles te volgen, maar het programma zit 
zeer goed in elkaar.”

Open Dialogue wint terrein

“Alle deelnemers zijn professionals. Er is een grote dele-
gatie van PZ Onzelievevrouw en PC Sint-Amandus, maar er 
nemen ook collega’s deel van Inghelburch, het Steunpunt 
GGZ, Kliniek Sint-Jozef, PC Sleidinge, Heilig Hart Ieper 
en UPC Kortenberg. Open Dialogue wint dan ook meer 
en meer terrein in Vlaanderen. PZ Onzelievevrouw en PC 
Sint-Amandus zijn voortrekkers.

Dertig deelnemers was overigens het absolute maximum. 
Tijdens een trainingsdag werken we vaak in kleinere groe-
pen, begeleid door verschillende trainers. Dat geeft ieder-
een de kans om volop te oefenen en om samen te reflecte-
ren en casussen te bespreken.

Zelf werk ik al twintig jaar als psycholoog in PZ Onzelieve-
vrouw. Naast mijn opleiding tot licentiaat in de psychologie 

volgde ik de opleiding gedragstherapie. In de Foundation 
Training zitten deelnemers uit diverse vooropleidingen en 
therapeutische scholingen, wat toont hoe breed toepas-
baar en integreerbaar Open Dialogue is. De meeste deel-
nemers werken binnen de psychosezorg.

Mijn motivatie voor deze opleiding is het belang van bete-
kenisgeving bij een psychose. Het dialogisch spreken vindt 
best zo vroeg mogelijk in de crisis plaats. Ik ben het gewoon 
om individueel te werken, maar de stem van de familie en 
de context is verrijkend. Ook het samen reflecteren onder 
hulpverleners is een meerwaarde, zeker als de patiënt en de 
familie daarbij aanwezig zijn. Het is een zeer fijne en tegelijk 
waardevolle manier om over het proces te reflecteren en die 
reflecties meteen te delen met de patiënt en zijn context. Ik 
wil me graag verder verdiepen in deze methodiek, omdat 
ze tot goede resultaten leidt en we zo, als team, nog meer 
zorg en behandeling op maat kunnen bieden.”

Meer diepgang en tools

Ook maatschappelijk werker Anou-
ck Allomène volgt de opleiding. Zij 
werkt op de behandel- en resociali-
satieafdeling psychosezorg. “Eerder 
volgde ik symposia rond Open Dia-
logue. Die maakten mij nieuwsgie-
rig en hongerig naar méér,” vertelt 
Anouck.

“Open Dialogue biedt naast mijn systeemtherapeutische 
en contextuele achtergrond een compleet andere invals-
hoek van gesprekken voeren en luisteren naar elkaar. Via 
de Open Dialogue openen zich vele nieuwe verhalen en 
perspectieven waarop we verder kunnen bouwen om tot 
een goed behandelplan te komen voor patiënten én hun 
netwerk. Ook het gezamenlijk reflecteren vanuit de eigen 
beleving werkt heel verrijkend.

Met de Foundation Training krijg ik nog meer diepgang én 
tools aangereikt om Open Dialogue in de praktijk te bren-
gen. Het vergt veel voorbereiding, maar het is tot nu toe 
zéér interessant! Het grote voordeel is dat we het geleerde 
vrijwiel meteen kunnen toepassen. Ik kijk nu al uit naar de 
volgende opleidingsdagen na de zomer.”

KORT
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Patiënten met een ernstige persisterende psy-
chiatrische aandoening (EPPA) hebben het door-
gaans moeilijk om zich terug in de samenleving 
te integreren. Om die stap iets laagdrempeliger 

te maken, biedt PZ Onzelievevrouw in het 
najaar drie ‘campuswoningen’ aan voor deze 
doelgroep. Bart Devlieghere, coördinator van 
de afdeling langdurig intensieve behandeling, 

geeft tekst en uitleg.

KORT

CAMPUSWONEN BIEDT NIEUWE 
PERSPECTIEVEN VOOR PATIËNTEN MET EEN EPPA

“Het ziekenhuis biedt al enkele ja-
ren campuswonen aan op het zie-
kenhuisdomein. Patiënten kunnen 
er een tijd zelfstandig wonen in de 
nabijheid van het ziekenhuis. Boven 
op de acht huidige woonplaatsen 
nemen we in het najaar drie indivi-
duele studio’s met gemeenschap-
pelijke ruimtes en een tuin in ge-

bruik. Deze nieuwe woongelegenheden zijn voorbehouden 
voor patiënten met een EPPA. De studio’s bevinden zich in 
de voormalige conciërgewoning, die helemaal gerenoveerd 
wordt. Een voordeel is dat de woning dichtbij afdeling 52 
ligt, de afdeling langdurig intensieve behandeling. Patiën-
ten die zelfstandig op de campus wonen, kunnen nog altijd 
op de afdeling terecht als dat nodig is, bijvoorbeeld voor 
dagbehandeling of bij een crisis. We laten deze mensen 
niet in één keer helemaal los, het is een overgangsoplos-
sing.”

Op eigen tempo

“De patiënten zijn alvast zeer te spreken over deze nieuwe 
mogelijkheid. Er wordt over gepraat. Enkele patiënten zijn 
erg gemotiveerd om het te proberen. Ook het engagement 
bij het team is groot. Zowel de verpleegkundigen, de zorg-
kundigen en de therapeuten staan er helemaal achter.

Vóór een patiënt overgaat tot campuswonen, vindt een 
grondig voorbereidend traject plaats. De patiënt moet bij-
voorbeeld eerst zelf voor zijn medicatie kunnen instaan. We 
bezoeken ook samen winkels in de buurt. Dat soort prakti-
sche zaken is belangrijk om zelfredzaam te worden.

De intrinsieke motivatie van patiënten in cruciaal. Verder 
moet er een match zijn tussen de drie kandidaten. Ze delen 
immers een gemeenschappelijke living, keuken en tuin.
Voor drie patiënten begint straks een nieuw hoofdstuk in 
hun leven. Elk van hen zal op eigen tempo de stap naar de 
samenleving kunnen zetten. De afspraak is dat ze tot twee 
jaar in het campuswonen kunnen blijven, maar het mag ook 
korter zijn. Met de patiënt wordt een verblijfsovereenkomst 
gesloten met een huurbedrag.

Patiënten die campuswonen, beschouwen we niet als ge-
hospitaliseerde patiënten. Ze kunnen wel nog in dagbehan-
deling of nabehandeling. Ook dat is belangrijk. Veel pati-
enten met een EPPA hebben in het ziekenhuis een veilige 
haven gevonden. Het is voor hen niet evident om die vei-
ligheid los te laten. Geleidelijk afbouwen en terug op eigen 
benen staan is de beste weg om te volgen. Dankzij het cam-
puswonen krijgen we hiervoor nieuwe kansen.”

Momenteel wordt de voormalige conciërgewoning  
verbouwd tot drie nieuwe studio’s voor campuswonen.
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“Al in februari werd duidelijk dat PVT de Brugghe tot de 
‘collectiviteiten’ zou behoren die eerst in aanmerking kwa-
men voor vaccinatie,” vertelt Geert Gardin. “Het ging zowel 
om bewoners als medewerkers. Korte tijd later werd achter-
eenvolgens bekend dat ook de medewerkers en de patiën-
ten van het ziekenhuis voor vroege vaccinatie in aanmerking 
kwamen. Na overleg met de overheid kregen we groen licht 
om zowel de residentiële als de dagpatiënten en de men-
sen in nabehandeling te vaccineren.

Het plan was om op elke afdeling twee verpleegkundigen 
te zoeken om te vaccineren. Dat ging heel vlot. Zelf nam 
ik de verantwoordelijkheid om die medewerkers een extra 
opleiding te geven. Hiervoor baseerde ik me op handleidin-
gen en richtlijnen van de overheid.

OPLUCHTING EN TEVREDENHEID OVERHEERSEN

Stafmedewerker en PVT-coördinator Geert Gardin leidde dit voorjaar het vaccinatieprogramma 
in PVT de Brugghe en PZ Onzelievevrouw in goede banen. De communicatie vanuit de over-
heid kwam in fasen, de richtlijnen werden af en toe bijgestuurd, maar uiteindelijk verliep de 

organisatie quasi perfect. Ondertussen is de situatie in het PVT en het ziekenhuis zo goed als 
genormaliseerd. Tot grote opluchting van bewoners, patiënten en medewerkers.

Op 22 februari vond de eerste vaccinatiedag plaats in PVT 
de Brugghe. Er moest een arts beschikbaar zijn. Voor de 
bewoners nam onze huisarts die opdracht op zich, voor de 
medewerkers de arbeidsarts. Alles verliep gesmeerd, al was 
het aanvankelijk wat zoeken omdat de richtlijnen nog bijge-
stuurd werden. In het PVT werkten we met het Pfizervaccin. 
Volgens de richtlijnen konden we zes vaccins uit een flacon 
halen, maar ze bleken zeven doses te bevatten. Wij lieten 
geen enkele dosis verloren gaan. Het overschot bezorgden 
we aan het vaccinatiecentrum in Brugge.

Vooraf hadden de bewoners en de medewerkers hun toe-
stemming gegeven. We organiseerden hiervoor een pro-
motiecampagne met informatie, ook over de mogelijke 
nevenwerkingen. Er vond een bewonersvergadering plaats 
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VLOTTE ORGANISATIE VACCINATIE  
BEWONERS, PATIËNTEN EN MEDEWERKERS

en we communiceerden met de familie en met de bewind-
voerders. 95% van de bewoners en medewerkers van het 
PVT kozen voor vaccinatie.”

Een gevoelige puzzel

“De vaccinatie van de medewerkers van PZ Onzelievevrouw 
verliep iets complexer. We ontvingen namelijk drie soorten 
vaccins: Pfizer, Moderna en Astra Zeneca. Elk merk met ei-
gen richtlijnen voor bewaring en toediening. Het was een 
hele puzzel. Een gevoelige puzzel bovendien, gezien de 
verhalen in de media over wat nu het beste vaccin zou zijn. 
Astra Zeneca riep bij sommige mensen wat weerstand op. 
Daarom hebben we in het directiecomité criteria opgesteld 
– op basis van leeftijd en de plaats in de organisatie – en 
die ook helder gecommuniceerd. Zo wist elke medewerker 
vooraf welk vaccin hij zou krijgen en kon iedereen individu-
eel beslissen of hij zich liet vaccineren.

We opteerden voor een centrale organisatie. Hiervoor had-
den we grote ruimtes nodig, want na de prik moesten de 
mensen ter plekke vijftien minuten onder toezicht blijven. 
We organiseerden ons zo dat we met twee verpleegkundi-
gen vijftien mensen per kwartier konden inenten. Dat ging 
heel vlot en efficiënt, mee dankzij de vlekkeloze administra-
tie, de voorbereiding en het toezicht. We planden verschil-
lende vaccinatiemomenten. Het was een groot werk, maar 
het was ook leuk om te doen. Zo’n organisatie creëert een 
sterk gevoel van samenhorigheid. Bovendien waren de me-
dewerkers heel tevreden.

Ook de vaccinatie van de patiënten – allemaal met het 
Modernavaccin – organiseerden we centraal op twee voor-
middagen en twee locaties. Ook hier verliep de organisatie 
efficiënt, al moesten we flexibel inspelen als sommige pati-
enten toch niet op de afspraak kwamen.

Een aantal patiënten had schrik voor de prik en zoals te 
verwachten waren er bij alle groepen wat nevenwerkingen 
zoals spierpijn, hoofdpijn en misselijkheid. We blijven trou-
wens nieuwe patiënten inenten.”

Grote opluchting

“Met de meest recente versoepelingen van de coronamaat-
regelen in juni keren we in grote mate terug naar de norma-

“EEN HELE KLUS 
MAAR DE 
VOLDOENING IS 
GROOT”
Ann Popelier, diensthoofd van de  
personeelsdienst nam het a
dministratieve gedeelte van de organisatie voor de vaccina-
tie van de medewerkers op zich.

“Die organisatie had heel wat voeten in de aarde: goede 
communicatie, een vlotte inschrijving, een tijdige beves-
tiging… Met een strikte planning zorgden we ervoor dat 
geen enkel vaccin verloren ging. Ja, het was een hele klus, 
vooral omdat ook het reguliere werk bleef lopen. Maar de 
voldoening was groot. De sfeer zat prima, iedereen was blij 
en de organisatie was tot in de puntjes geregeld.

De communicatie was in goede handen van de commu-
nicatiedienst en de directie. Medewerkers met specifieke 
vragen, bijvoorbeeld over zwangerschap of borstvoeding, 
konden we verwijzen naar de arbeidsarts.

Het was een intense periode. Voor het ene vaccin lagen er 
vier weken tussen de eerste en de tweede prik, voor het an-
dere twaalf weken. Als een medewerker ziek viel, moesten 
we een oplossing vinden om niets verloren te laten gaan. 
Maar we hadden een reservelijst opgesteld en dat werkte 
perfect.

Het voelt nog wat vreemd aan om opnieuw fysiek te kunnen 
vergaderen, al zetten we nog altijd de ramen open. Het erg-
ste lijkt voorbij. Toch blijven we waakzaam. Het is niet omdat 
we gevaccineerd zijn, dat we niet meer besmet kunnen ge-
raken en andere mensen kunnen besmetten. Maar de kans 
is kleiner en de gevolgen zijn minder heftig. Ik voel me toch 
wel opgelucht.”

le situatie. De cafetaria is opnieuw open, mensen mogen 
terug met vier aan tafel zitten, ze kunnen vrij wandelen op 
het domein en mogen naar huis. Je voelt de opluchting bij 
iedereen. Het is voor veel bewoners en patiënten een hef-
tige periode geweest. Vooral het wegvallen van het bezoek 
viel velen zwaar.

Dankzij de vlotte vaccinatie is er nu weer een positieve sfeer. 
Iedereen is tevreden en voelt zich een stuk veiliger. Al blij-
ven we uiteraard voorzichtig.”

Geert Gardin, stafmedewerker 
en PVT-coördinator: “Zo’n  
organisatie creëert een sterk 
gevoel van samenhorigheid.  
Bovendien waren de  
medewerkers heel tevreden.”
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“GOED LUISTEREN EN OPEN COMMUNICEREN IS ZO BELANGRIJK”

“Na 23 jaar als maatschappelijk werker in het Vertrouwens-
centrum Kindermishandeling (VK) in West-Vlaanderen was 
ik toe aan een nieuwe uitdaging. Begrijp me niet verkeerd: 
ik heb altijd graag in het VK gewerkt. Maar het is goed om 
eens van omgeving te veranderen na zo’n lange loopbaan 
op één plek. Ik heb vroeger nog stage gelopen en een inte-
rim gedaan in de geestelijke gezondheidszorg. Toen ik de 
vacature van PZ Onzelievevrouw zag, heb ik even geaarzeld, 
maar ik ben blij dat ik de sprong gewaagd heb.

Op 1 maart 2021 mocht ik aan de slag op afdeling 41, de 
residentiële behandelfdeling voor mensen met een depres-
sie en/of persoonlijkheidsstoornis. Het was in het begin wel 
even aanpassen. Na zoveel jaren in een vertrouwde omge-
ving, moest ik plots weer van alles leren en kennismaken 
met nieuwe collega’s. Ik voelde meteen dat er veel werk op 
de plank lag. Maar gaandeweg begin ik mijn weg te vinden.

Een maatschappelijk werker is een duizendpoot. Je moet 
administratief vaardig zijn, de sociale kaart goed kennen, 

vlot contacten leggen en een brugfiguur vormen tussen de 
patiënt in opname en zijn context. Per afdeling is er een 
maatschappelijk werker. Je werkt met andere woorden solo, 
maar wel in het multidisciplinaire team van de afdeling. Dat 
vind ik zowel prettig als uitdagend.

De vele contacten met de patiënten zijn heel fijn. Samen op 
weg gaan met de patiënt, zijn context en het hele netwerk 
van formele en informele hulpverleners. In het VK heb ik ge-
leerd om goed te luisteren en open te communiceren. Dat 
vind ik ook hier belangrijk, zowel in relatie met de patiënt en 
zijn familie als onder collega’s.

Naast mijn werk ben ik vooral begaan met mijn gezin. We 
investeren veel in elkaar. Mijn partner en ik hebben twee 
zonen van 14 en 17 jaar. We maken graag wandelingen met 
onze twee honden en genieten van de gewone dingen.”

Lies Deryckere, 
maatschappelijk werker


