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MENSENWERK
Zorg – en bij uitstek geestelijke gezondheidszorg – is en blijft 
mensenwerk. Technologie kan hier en daar ondersteunen of 
faciliteren, maar de essentie van goede zorg zit vervat in de 
intermenselijke zorgrelatie tussen hulpverlener en patiënt.

De verwachtingen in hulpverleners liggen erg hoog. Dat is 
begrijpelijk, want de psychische en dikwijls existentiële no-
den bij patiënten, hun familie en hun context zijn doorgaans 
hoog, dringend en vaak ook schrijnend. Dag in dag uit ge-
confronteerd worden met die noden, kruipt niemand in de 

kleren. Dat dagelijkse leed doet iets met een mens, met een hulpverlener. De krapte op de 
arbeidsmarkt en de werkdruk doen daar dikwijls nog een schepje bovenop.

In deze context is het cruciaal dat we het psychosociaal welzijn van onze mensen bewaken. 
In de eerste plaats voor henzelf, uiteraard. Maar ook voor de patiënten. Als hulpverleners 
zich niet goed in hun vel voelen, dan kunnen zij de patiënten niet de hulp en ondersteuning 
verlenen waar ze nood aan hebben. Als medewerkers ‘op’ zijn en in een burn-out verzeilen, 
verliest iedereen.

Daarom hecht PZ Onzelievevrouw veel belang aan de fysieke én mentale gezondheid van zijn 
medewerkers. We streven naar een hedendaags hr-beleid, een goede interne communicatie, 
coachend leiderschap, betrokkenheid en een open sfeer.

Daarnaast is er de arbeidsgeneeskundige dienst, waar medewerkers in volle vertrouwen altijd 
terechtkunnen. Juist omdat dit zo belangrijk is, gaat PZ Onzelievevrouw hierin nog een stuk 
verder dan de wettelijke vereisten. U leest er meer over in het interview met arbeidsarts dr. 
Nicole Coenye en arbeidsverpleegkundige Natalie De Beukelaer.

Verder in deze Afrit 8 een uitgebreid dossier over Covias en activering. Covias is een samen-
werkingsverband van zes organisaties, waaronder PZ Onzelievevrouw. Het doel is om in de 
regio Noord-West-Vlaanderen een aanbod langdurige zorg en activering te ontwikkelen. De 
voorbij jaren zijn al vele stappen in de goede richting gezet, geïnspireerd door de vermaat-
schappelijking van de geestelijke gezondheidszorg. Recent werd het luik activering gewikt, 
gewogen en geüpdatet. Nog meer dan vroeger zoeken de hulpverleners de cliënten actief 
op. Hierbij maken ze maximaal gebruik van bestaande infrastructuur en verenigingen, zoals 
buurtcentra. Buurtgerichte zorg, kwartiermaken en zorg op maat worden hiermee alweer een 
stuk concreter.

Ook altijd interessant om lezen is een interview met psychiater prof. Dirk De Wachter. Onlangs 
was hij te gast op een inspiratieavond van de Zusters van Bermhertigheid Jesu, de stichters 
van PZ Onzelievevrouw. In Afrit 8 brengt prof. De Wachter een boodschap van maatschappe-
lijke urgentie, maar ook van hoop en barmhartigheid. Het zijn waarden waarin we ons als psy-
chiatrisch psychiatrisch ziekenhuis herkennen, en waarvoor we ons elke dag blijven inzetten.

        Marc Vermeire
        Algemeen directeur
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Op 8 oktober organiseerden 
de Zusters van Bermhertigheid 
Jesu een inspiratieavond met 

als thema ‘De twijfelenden 
raad geven’. Eén van de deel-
nemers aan het ‘salongesprek’ 
die avond was psychiater prof. 
Dirk De Wachter*. Wij konden 

hem strikken voor een fijn 
gesprek.

Copyright UPC KU Leuven
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“WE MOETEN DE BOOT TRAGER 
DOEN VAREN”

INTERVIEW MET PROF. DIRK DE WACHTER

‘De twijfelenden raad geven’ is één van de zeven gees-
telijke werken van barmhartigheid. Wat roept het bij u 
op?

Prof. Dirk De Wachter: Heel veel! Mijn eerste reactie is er 
een van weerstand. We moeten de twijfelenden – en dan 
spreek ik als psychiater – vooral Weéén raad geven. We 
hoeven ze niet te vertellen wat ze moeten doen. Als raad 
geven betekent dat je het overneemt, dat je zegt hoe het 
moet, dan lijkt me dat geen goed idee in de psychothera-
pie. De bijbelse betekenis van raad geven, staat – zo denk 
ik toch – dichter bij wat ik psychotherapeutisch wél nastreef: 
luisteren, nabij zijn, zorgend zijn, mee nadenken en mensen 
zelf hun weg laten zoeken. Dat probeer ik in mijn praktijk. 
Dat is voor mij de juiste manier van raad geven. Maar vooral 
niet in de plaats van andere mensen gaan beslissen, zelfs 
niet als ze zoekende zijn.

Verwachten mensen dat niet vaak van u? Dat u hen ver-
telt hoe ze moeten leven?

Oh ja! Absoluut! “Dokter, dokter, wat moet ik doen?” Ik be-
grijp die vraag wel vanuit hun miserie en hun geschiedenis. 
Ik veroordeel de vraag niet, maar ik probeer zoveel mogelijk 
uit die positie te blijven, wat mij niet altijd lukt. Ik plaats mij 
in de soms frustrerende positie van het niet-weten. Ik ben 
zelf een nogal twijfelende mens. Dat zeg ik niet met valse 
bescheidenheid, wel integendeel. Twijfel is de motor van 
de wijsheid. Door de dingen in vraag te stellen en na te 
denken, wordt men, als het goed is, een wijzer mens. Een 
fundamentele kritiek op onze cultuur is de zelfgenoegzaam-
heid. ‘Ongetwijfeldheid’ is een kenmerk van vele populisti-
sche politici, die zeggen zo is het en niet anders. “Volg mij, 
ik weet het! Twijfel niet, gooi alle vluchtelingen buiten en 
dan is alles opgelost.” Dat lijkt me zeer dom. De twijfel is 
een wijze levenspositie.

Mensen lijken vandaag wel overal aan te twijfelen, zelfs 
aan wetenschappelijke evidenties, behalve aan het  
eigen gelijk.

Helemaal juist! Dat is die zelfgenoegzaamheid. Als ik het 
wat filosofisch mag formuleren: Immanuel Kant maakte het 
onderscheid tussen ‘reinen Vernunft’ en ‘praktischen Vern-
unft’ – hoe prachtig klinkt dat in het Duits! Ik vind dat je mag 
twijfelen aan de fundamentele dingen van het leven: wie 
ben ik, wat doe ik hier, hoe moet ik leven. Maar in de praktijk 
van alledag is het goed om afspraken na te komen, zonder 
al te veel te twijfelen. Ik had om twee uur een afspraak met 
u voor dit interview, wel dan schik ik mij daarnaar. Anders is 
het leven niet te meer doen. Dat is trouwens wat patiënten 
met een dwangneurose voorhebben: ze kunnen niet meer 
leven omdat de twijfel overal als een soort van wildgroei 
doorheen kruipt. In de praktijk van het leven is het handig 
om rustig de dingen te doen, niet gehinderd door te veel 
twijfel. Maar over de kern der dingen mag je wel twijfelen: 
het is goed om jezelf in vraag te stellen, om stil te staan bij 
het leven dat je leidt en de keuzes die je maakt. “‘t Is goed 
in ‘t eigen hert te kijken / nog even vóór het slapengaan.” 
Het klinkt als een karamellenvers, dit avondliedje van Alice 
Nahon, maar het is tegelijk een bijzonder mooie gedachte 
om ’s avonds even stil te staan bij de voorbije dag en bij 
jezelf.

Als u de groeiende twijfel aan wetenschappelijke waar-
heden ziet – denk aan complottheorieën, klimaatontken-
ners, corona-ontkenners en allerhande fake news: heb u 
daar ergens begrip voor of ergert u zich daaraan?

Dat is dubbel. Als psychiater is begrip hebben mijn missie 
en mijn roeping. Als een patiënt voor me zit die zich niet 

Prof. Dirk De Wachter: “Soms word ik wat 
moedeloos, maar dan schep ik weer moed als ik 

mensen ontmoet die zich engageren, jonge mensen 
die van alles ondernemen, die bewust met 

ecologie bezig zijn, die met barmhartig 
samenleven bezig zijn…”

* Bij het ter perse gaan van Afrit 8 vernemen we dat  
 prof. De Wachter op het nippertje verstek moest  
 geven voor de inspiratieavond. Het interview werd  
 vooraf gemaakt.
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laat vaccineren omdat hij het zaakje niet vertrouwt, dan ga 
ik veel begrip hebben en het gesprek aangaan. “Oeioei, 
wat zegt u nu? Dat vind ik eigenaardig. Als dokter heb ik 
daar een andere kijk op. Vertel eens…” En dan luister ik be-
gripvol en geduldig naar wat daarachter schuilgaat. Maar in 
de publieke opinie neem ik mijn openbare rol als arts op. 
Dan verkondig ik, als arts met een zekere wetenschappelijke 
achtergrond, dat er wel zéér weinig twijfel over bestaat dat 
een vaccin de beste oplossing is. Dat zijn twee verschillende 
posities.

De oorzaak van dat soort twijfel, van dat fake news, ligt voor 
mij in een soort angst. Die angst komt voort uit barsten in de 
basic trust, de fundamentele grond waarop ons bestaan kan 
leunen en die wortelt in de vroegkinderlijke hechting. Als 
we graag gezien zijn en een voorspelbare en betrouwba-
re band met onze ouders en onze opvoeders hebben, dan 
kunnen we de twijfels van het leven een plaats geven. Als 
daar barsten in zijn, als we vernederd of verlaten werden als 
kind, dan gaan twijfels heel erg binnenkomen en ons com-
pleet uit de haak halen. En dan klampen we ons vast – heel 
paradoxaal – aan de eerste de beste gemakkelijke waarhe-
den: populistische politici, fake news en andere onzin. Het 
straffe is dat die mensen daaraan niet meer twijfelen. Aan 
fake news wordt minder getwijfeld dan aan wetenschappe-
lijke waarheden.

Kunnen we die barsten ooit herstellen?

Ik zou geen psychiater zijn als ik daar niet in geloofde. Als ik 
zo’n gekwetste mensen ontmoet, is het mijn taak om in ver-
trouwen nabij te zijn, om geduldig, begripvol, voorzichtig te 
zoeken naar eilanden van hechting, die vaak ondergespoeld 
zijn in de moerassigheid van het bestaan. En gelukkig lukt 
dat vaak, als mensen daartoe bereid zijn.

Dat is op het niveau van het individu, terwijl de barsten 
vandaag de hele samenleving lijken te ontwrichten? Zijn 
die barsten nog te herstellen?

Ik mag het hopen. Dat is zelfs de reden waarom ik overal 
ga spreken en boeken schrijf. Zo is mijn boek ‘Borderline 
Times’ ontstaan. Ik keek door het venster en ik zag dat de 

wereld veel raarder was dan mijn patiënten die zogenaamd 
raar deden. Daarom probeer ik op maatschappelijk vlak iets 
in beweging te krijgen, samen met vele anderen trouwens, 
die ook de gang der dingen in vraag stellen. Ik geloof in 
de hoop als ethische positie. Hoop biedt geen zekerheid, 
de twijfel blijft, maar er is de overtuiging dat we iets kun-
nen doen, dat de wereld niet naar de apocalyps gaat. Al 
twijfel ik soms wel, zeker als het om ecologie gaat of de 
massale burn-outs. Ik krijg die kar ook niet gekeerd. Soms 
word ik wat moedeloos, maar dan schep ik weer moed als ik 
mensen ontmoet die zich engageren, jonge mensen die van 
alles ondernemen, die bewust met ecologie bezig zijn, die 
met barmhartig samenleven bezig zijn… Dat geeft me weer 
moed om verder te gaan.

Uw fameuze metafoor van speedboot TINA (zie kader-
tje) ging de voorbije maanden weer overal rond, in de 
pers en op sociale media. Ook uit die metafoor spreekt 
enige moedeloosheid. Een sterke sociale zekerheid, tot 
daaraan toe, maar de boot trager laten varen, dat zie ik 
niet snel gebeuren? U gelooft daar wel in?

De boot trager laten varen is inderdaad veel moeilijker dan 
een sterke sociale zekerheid behouden. Maar als ik er niet in 
geloofde, dan zou ik het niet overal verkondigen. Dan bleef 
ik thuis en las ik een boek. Die metafoor is massaal gedeeld, 
wat erop wijst dat nogal wat mensen zich erin herkennen. 
Enerzijds neem ik in de metafoor een bijna conservatief 
standpunt in: laten we behouden wat we de voorbije vijftig 
jaar hebben opgebouwd op het vlak van sociale zekerheid. 
Anderzijds moeten we de boot vertragen: het hyperconsu-
meren minderen, het ecologisch uitputten van de planeet, 
het mentaal uitputten van de mensen, de burn-outs. There 
must be an alternative. 

De boot heet TINA – There is no alternative. Maar dat zo-
veel mensen hierdoor geraakt zijn, geeft me moed. Dan 
voel ik me minder een prediker in de woestijn. En dan kom 
ik altijd opnieuw bij de filosoof Levinas uit, met zijn begrip 
‘la petite bonté’, het kleine goede.

Wie zich in het midden van de boot bevindt, vraagt zich dik-
wijls af wat hij kan doen. Roepen naar de mensen vooraan 
aan het stuur, blijkt niet te helpen; ze luisteren niet. En de 
mensen helemaal achteraan, die klampen zich vast om te 
overleven. Wat kan ik dan doen? Wel, ik denk dat iedereen 
iets kan doen. Als we alléén maar naar de politiek kijken 
voor oplossingen, dan komen we er niet. In je eigen straat 
zijn er mensen in nood. Bel eens aan, vraag hoe het gaat en 
of je misschien iets mee kan brengen uit de supermarkt. Dat 
soort voorbeelden kan je gemakkelijk belachelijk maken, en 
toch gaat het daarom. Iedere mens kan op zijn eigen be-
scheiden manier iets doen voor een medemens. Dat zou al 
een heel verschil maken in de samenleving, niet? Ik geloof 

“De oorzaak van dat soort 
twijfel, van dat fake news, 
ligt voor mij in een soort 

angst. Die angst komt voort 
uit barsten in de basic trust, 

de fundamentele grond 
waarop ons bestaan kan 

leunen en die wortelt in de 
vroegkinderlijke hechting.”Copyright UPC KU Leuven
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INTERVIEW MET PROF. DIRK DE WACHTER

daarin. En ik geloof dat we op die manier, bottom-up, ver-
andering kunnen brengen.

De menselijke geschiedenis toont dat echte verandering 
pas komt als de boot op een klip loopt of getorpedeerd 
wordt. Ik hoop dat de mensheid zo geëvolueerd is, in een 
soort van Hegeliaanse vaart der volkeren, dat we er nu voor 
het eerst in de geschiedenis in slagen, om zonder volko-
men rampzaligheid, de goede beslissingen te nemen. Dat 
we niet eerst de planeet helemaal vernietigen voor we tot 
het besluit komen dat het anders moest.

Waar gaat u zelf te rade als u twijfelt?

Dat is een heel persoonlijke vraag, waarop ik een heel per-
soonlijk antwoord zal geven: bij mijn vrouw. Ik heb natuur-
lijk ook professioneel wat mensen rondom mij, ik ben goed 
omringd. Ik heb goede medewerkers en ik leer veel van mijn 
patiënten. Maar als ik twijfel, als ik het even niet meer weet 
of als ik me niet goed in mijn vel voel, dan is er mijn vrouw.

Beschouwt u zichzelf als een gelovig man?

Ik heb daar lang over nagedacht. Ik beschouw mezelf als 
een christelijk non-theïst, wat in wezen een paradoxale on-
mogelijkheid is. Toch voel ik het zo. Ik heb een soort van 
Spinozaans godsbegrip: we zijn kruimels op de schort van 
de kosmos. Ik probeer in dat soort dingen altijd heel verbin-
dend te zijn. Ik vind het lastig als ik zie hoe gelovigen en on-
gelovigen – die woorden alleen al – tegenover elkaar staan. 
Ik hou niet van het woord atheïst – ik ben geen anti-mens, ik 
ben een pro-mens. Het christelijke zit in mijn opvoeding, in 
mijn cultuur. Ik hou van de waarden van medemenselijkheid 
en barmhartigheid. Dat zijn fundamentele waarden. En als 
boeddhisten die waarden delen, dan kan ik dat alleen maar 
toejuichen. Maar zelf ben ik opgegroeid in deze regio en 
kreeg ik de christelijke inspiratie mee. Ik heb altijd respect 
gehad voor die achtergrond. In tegenstelling tot veel van 
mijn leeftijdsgenoten heb ik mij daar nooit zwaar tegen af-
gezet. Ik had twee nonkels pastoor die thuis veel betekend 
hebben. Ze zijn beiden overleden ondertussen, maar ik zie 
hen nog altijd als een baken, als deel van die basic trust 
waar iedereen nood aan heeft.

U bent een cultuurmens, u loopt al jaren hoog op met 
Michel Houellebecq. Welke schrijvers leest u vandaag 
zoal?

De metafoor van speedboot TINA

“Ik vergelijk onze tijdgeest met een speedboot, TINA 
genaamd: There Is No Alternative. Die boot vaart heel 
snel, en vooraan staan blitse jongens in dure pakken met 
hun haren in de wind magnumflessen champagne leeg 
te spuiten, terwijl hun mooie vrouwen kirren van plezier.
Maar achteraan vallen mensen uit de boot, omdat het zo 
snel gaat en er geen relingen zijn. Door het geraas horen 
de succesboys dat niet. En achter die speedboot varen 
wij, de psychiaters en de psychologen, in rubberbootjes. 
Wij vissen de overboord gevallen sukkelaars op en geven 
ze droge kleren. Maar onze rubberbootjes kunnen amper 
volgen, waardoor het heel moeilijk is om die patiënten 
weer op de speedboot te krijgen.

De overheid zegt nu dat die boot nog harder mag gaan, 
en dat de rubberbootjes van de psychiaters te duur zijn: 
‘Laten we de mensen zwemvesten geven, dan verdrinken 
ze ook niet.’ Néé, die speedboot moet trager varen, en 
achteraan moet er een stevige reling komen, een sterke 
sociale zekerheid, zodat minder mensen in het water val-
len.
Want vergis u niet: de meesten hebben geen psychiatri-
sche afwijkingen, maar zijn gewone mensen die de ra-
trace niet meer aankunnen. Je zou kunnen zeggen dat 
degenen die wel succesvol zijn de gekken zijn, om het 
woord ‘psychopaten’ niet te gebruiken.”

Deze versie van de metafoor verscheen in een interview 
met Dirk De Wachter in Humo 30 december 2019, maar 
werd de jongste maanden opnieuw massaal gedeeld op 
sociale media.

“Ik geloof in de hoop als ethische positie. Hoop 
biedt geen zekerheid, de twijfel blijft, maar er is de 
overtuiging dat we iets kunnen doen, dat de wereld 

niet naar de apocalyps gaat.”

Met Michel Houellebecq correspondeer ik nog af en toe. Hij 
werkt op dit ogenblik aan een nieuwe roman, waar ik nu al 
naar uitkijk. Hij kan als geen ander de tijdsgeest vatten. Een 
hele straffe gast. Ik lees momenteel vooral oudere romans. 
Deze vakantie las ik de Radetzkymars van Joseph Roth, een 
roman uit 1932 waarvan een nieuwe vertaling verscheen. Ik 
hou ook veel van Thomas Mann, Stefan Zweig en de oude 
Russen. Die literatuur van vroeger, vat nog altijd opmerkelijk 
goed onze tijdsgeest. Maar het boek dat de tijdsgeest van 
vandaag het beste vat, is ‘Leven en Lot’ van Vasili Grossman, 
geschreven in het Rusland van de Tweede Wereldoorlog.

Hebt u zelf ooit overwogen om een roman te schrijven?

Neen, ik zie mezelf als een psychiater die schrijft, niet als 
een schrijver. Schoenmaker blijf bij je leest.



    
Het aloude concept van activering is aan een grondige vernieuwing toe. “De traditionele 
activering plaatst de cliënt in een te passieve rol,” zegt inhoudelijk coördinator Anneleen 

Decuyper van Covias. “Bovendien blijft de vraag stijgen, terwijl de middelen niet uitbreiden.” 
Covias maakte van de nood een deugd en hervormde de vier pijlers – vrije tijd, ontmoeting, 

vorming en arbeid – tot twee pijlers: OnA en Maatkracht.
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ACTIVERING STAPT NAAR DE MENSEN 
TOE OP GASTVRIJE PLEKKEN

COVIAS HERVORMT CONCEPT ACTIVERING EN ONTMOETING
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“De tijd was rijp voor verandering. We zijn 
erin geslaagd er een positief verhaal van te 
maken. Meer dan vroeger zetten we onze 
middelen laagdrempelig in, dicht bij onze 

doelgroep.”

COVIAS IN EEN NOTENDOP

Covias richt zich op een aanbod voor ‘langdurige zorg 
en activering’. De organisatie kwam tot stand door een 
samenwerking tussen zes organisaties uit de geestelijke 
gezondheidszorg:

• vzw 4Veld;
• vzw Beschut Wonen Brugge;
• vzw Beschut Wonen Oostende-Westkust;
• Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus;
• Psychiatrisch Ziekenhuis Onzelievevrouw;
• Centrum Geestelijke Gezondheidszorg 
Noord-West-Vlaanderen.

Covias is actief in de regio Noord-West-Vlaanderen op 
het vlak van begeleiding en behandeling; activiteiten en 
ontmoeting; zorg voor arbeid en het Mobiel Vroeg Inter-
ventieteam Psychose.

OnA staat voor Ontmoetend Actief en omvat vrije tijd, ont-
moeting en vorming. Maatkracht omhelst het luik arbeids-
matige activiteiten.

“Met het traditionele aanbod in de activiteitencentra misten 
we een deel van onze doelgroep,” zegt Anneleen Decuy-
per. “Sommige mensen werden zelfs afgeschrikt door het 
aanbod; ze herkenden zich niet in de doelgroep. Voor de 
enen waren de activiteiten te weinig aantrekkelijk, voor de 
anderen te hoog gegrepen. Bovendien weten we dat een 
belangrijk segment van onze doelgroep – alle mensen met 
een ernstige psychiatrische aandoening die niet in opname 
zijn – niet naar een activiteitencentrum komt. Toch willen we 
ook voor die groep bereikbaar en toegankelijk zijn.

Tegelijk veranderen de inzichten en de methodieken in de 
geestelijke gezondheidszorg. Denk aan de HerstelAcade-
mie of het kwartiermaken, die passen in de grotere evolutie 
van vermaatschappelijking. Maar het gaat ruimer: ook de 
traditionele dienstencentra, die zich tot voor kort bijna uit-
sluitend tot een ouder publiek richtten, stellen hun deuren 
nu open voor andere doelgroepen. Zo evolueren die dien-
stencentra naar buurtcentra waar iedereen terechtkan die 
ondersteuning of gezelschap nodig heeft. Het is een nieu-
we stap naar inclusie. Een stap in de richting van vraagge-
stuurde ondersteuning ook. De buurtcentra worden meer 
en meer ‘consumer-run’ zoals dat heet: de doelgroep staat 
zelf mee aan het roer, de begeleiders krijgen vooral een fa-
ciliterende rol. In sommige activiteitencentra was dat ook 
al zo, maar we willen daar in de toekomst nog meer op in-
zetten.

Een derde aanleiding om het concept activering aan te 
pakken, was een kwestie van financiële duurzaamheid. We 

slaagden er niet in om break-even te draaien. Er is geen 
financiering voor de werking door de overheid, waardoor 
we elk jaar opnieuw onze partners moeten vragen om bij te 
springen, terwijl activering niet hun kernopdracht is. Daar-
bovenop zijn er de voorbije jaren toch wel wat besparingen 
geweest in de financiering van het beschut wonen en de 
centra voor geestelijke gezondheidszorg, wat hun bijdrage 
steeds minder evident maakt. Dat hypothekeert onze wer-
king op de langere termijn. Dat is geen gezonde situatie.”

Gastvrije plekken

“Het nieuwe concept OnA haakt maximaal in op het re-
guliere aanbod in de samenleving. We maken gebruik van 
de buurtcentra als gastvrije plaatsen dicht bij de cliënten. 
De buurtcentra hebben de opdracht zoveel mogelijk be-
trokkenheid van de buurt te creëren. De basis hiervan is 
ontmoeting. Vanuit die ontmoeting kunnen we, rekening 
houdend met de vragen die we krijgen en detecteren, een 
aanbod uitwerken. Bijvoorbeeld in samenwerking met de 
HerstelAcademie. Of vanuit een specifieke vraag van ie-
mand, bijvoorbeeld: ik wil gaan zwemmen, maar ik durf niet 

Foto: Ontmoetingscentrum Den Heerd, 
Sint-Pieters Brugge
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alleen te gaan. Dan kijken we hoe we dat kunnen organise-
ren, op maat van de cliënt. Op deze manier komen we los 
van het klassieke groepsaanbod, maar werken we vraagge-
stuurd. In het detecteren van gastvrije plekken gaan we rui-
mer dan buurtcentra. Ook een sportclub kan een gastvrije 
plek zijn, of een vereniging die zich lokaal inzet. Zo heeft 
OnA in de regio Oostende ook een vaste stek in ’t Leeshuus 
en vzw De Klisse.

Als we vanuit de geestelijke gezondheidszorg aansluiting 
vinden bij gastvrije plekken zoals de buurtcentra, kunnen 
we tegelijk het taboe en stigma helpen wegwerken. Dat is 
de methodiek van het kwartiermaken, de rode draad door-
heen ons nieuw activeringsmodel. Of ze ons in de buurtcen-

tra graag zien komen? De reacties zijn doorgaans positief. 
Heel wat buurtcentra staan ervoor open, andere reageren 
afwachtend. Het is een geleidelijk proces. We investeren 
in beeldvorming op casusniveau door goede ervaringen te 
creëren. We wentelen onze doelgroep niet af op de buurt-
centra. Onze medewerkers gaan ter plaatse, ze springen bij, 
ze coachen. Wat we niet willen, is dat kwetsbare mensen 
van het kastje naar de muur gestuurd worden of tussen wal 
en schip vallen.

Corona bood op een bepaalde manier een geschikte gele-
genheid. De dienstencentra en de buurtcentra waren lange 
tijd gesloten. Ook onze eigen activiteitencentra moesten 
de werking grondig bijsturen. Toen we heropenden, heb-
ben we niet zomaar de ‘oude’ werking weer opgenomen, 
maar konden we samen een nieuwe richting uitgaan. De 
contacten waren er al eerder, bijvoorbeeld in De Dijk en Den 
Heerd op Sint-Pieters of in De Balsemboom in het centrum 
van Brugge. Elke dinsdagnamiddag zijn we nu aanwezig 
in De Balsemboom om er ontmoeting te faciliteren. Men-
sen komen er een kopje koffie drinken, ze kaarten, spelen 
gezelschapsspellen of kunnen op verkenning in het ruime 
aanbod van het buurtcentrum. Van die gelegenheid maken 
onze medewerkers gebruik om contacten te leggen, om 
te informeren naar noden en behoeften, om van onderuit 
dingen te laten gebeuren. Hetzelfde gebeurt op de andere 
locaties en in het Huis met de vele kamers. Vanzelfsprekend 
richten we onze pijlen op het volledige werkingsgebied en 
dus ook op Varsenare, Jabbeke, Knokke-Heist, Diksmuide, 
Koksijde…”

Uitwaaieren

“Terwijl onze werking en het aanbod vroeger erg verbon-
den waren met de locaties van activiteitencentra zoals De 
Gempersteeg in Brugge of De Passant in Oostende, laten 
we die vaste stekken nu los en waaieren we uit over een 
veel ruimer gebied. Dat is voor de twintig medewerkers een 
immense verandering. Maar het is geen top-downverhaal. 
We hebben deze denkoefening met alle medewerkers ge-
daan en we hebben ons ook laten inspireren door mooie 
voorbeelden op andere plekken. Bijvoorbeeld door de om-
slag die De Klaver in Beernem vijf jaar geleden al maakte of 
het project Kwartier Hier in Brugge. We hebben hier lang 
over nagedacht, maar uiteindelijk moet je durven doen. De 
tijd was rijp voor verandering. We zijn erin geslaagd er een 
positief verhaal van te maken. Meer dan vroeger zetten we 
onze middelen laagdrempelig in, dicht bij onze doelgroep. 
De dienstencentra en de buurtcentra dragen niet het stig-
ma van de geestelijke gezondheidszorg. Buurtbewoners ko-
men er zoals ze naar de bibliotheek gaan. Dat schept mo-
gelijkheden voor inclusie en echte vermaatschappelijking,” 
zegt Anneleen Decuyper.

Anneleen Decuyper: “Als we vanuit de geestelijke 
gezondheidszorg aansluiting vinden bij gastvrije plekken 
zoals de buurtcentra, kunnen we tegelijk het taboe en 
stigma helpen wegwerken. Dat is de methodiek van het 
kwartiermaken, de rode draad doorheen ons nieuw 
activeringsmodel.”
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Bart Meeus werkte jaren als ingenieur. Tot hij zichzelf 
tegenkwam, zoals hij het omschrijft. “Door faalangst en 
de diagnose van een bipolaire stoornis kon ik mijn werk 
niet meer aan. Ik viel in een enorm zwart gat. Als ik niet 

langer ingenieur was, wie of wat was ik dan wel?

“De samenleving hecht enorm veel belang aan werk. Je 
werk bepaalt mee je identiteit. Ik had het daar moeilijk mee. 
Ik ben uit die put geraakt dankzij vrijwilligerswerk en dankzij 
de opleiding tot ervaringswerker. Tijdens die opleiding liep 
ik stage in Covias. Later werkte ik er als vrijwilliger op be-
leidsniveau. Dat klinkt vreemd, dat je als vrijwilliger mee het 
beleid van een organisatie kan bepalen, maar Covias is niet 
bang voor innovatieve ideeën. Sinds begin dit jaar werk ik 
halftijds als stafmedewerker ervaringswerk bij Covias.”

“Zelf heb ik veel geleerd tijdens mijn stage in De Klaver. 
Het is een ontmoetingscentrum zonder vast aanbod. Maan-
delijks komen bezoekers, vrijwilligers en begeleiders samen 
om de activiteiten af te stemmen. Helemaal vraaggestuurd 
in plaats van aanbodgestuurd. De cliënten nemen zelf het 
proces in handen, precies zoals de herstelgedachte het 
voorschrijft.”

Zichtbaar aanwezig zijn

“Vanuit die ervaring heb ik meegewerkt aan de ontwikke-
ling van het nieuwe concept OnA, meer specifiek in De 
Passant in Oostende. Dat de activering zijn vaste stekken 
verlaat en zich meer in de samenleving integreert, vind ik 
fantastisch. Het is twee keer kwartiermaken in de praktijk. 
Enerzijds moet je als begeleider het gesprek aangaan met 
die nieuwe plekken, waardoor het beeld van die mensen 
over onze bezoekers verandert. Door in gesprek te gaan, 
kunnen we taboes en simplismen doorbreken. Die plek zal 
nooit meer dezelfde zijn als we erin slagen ruimte te cre-
eren voor anderen. Anderzijds is dit ook kwartiermaken in 
de hoofden van de begeleiders. Zij verlaten hun vertrouwde 
omgeving en maken op hun beurt kennis met andere doel-
groepen. Zij worden ook uitgedaagd in hun denken.

Daarnaast is het goed om buiten de muren van de gees-
telijke gezondheidszorg te gaan en om zichtbaar aanwezig 
te zijn in de samenleving. De plaats waar je dingen organi-
seert, vormt mee de gedachten daarover. Zoals ook woor-
den dat doen. Een woord als ‘activering’ plaatst de cliënt 

“ONTMOETING EN ACTIVERING 
ALS DEEL VAN HET HERSTEL”

Bart Meeus: “Wat we doen is veel meer dan ‘dagvulling’ 
aanbieden. OnA zoals het nu vorm krijgt, maakt integraal 
deel uit van het herstelproces.”

in een passieve rol: hij wordt geactiveerd. Ontmoetend Ac-
tief daarentegen, werkt verbindend. Alles begint met ver-
binding. Vanuit de ontmoeting groeit al de rest. Als we het 
isolement van cliënten kunnen doorbreken, dan worden ze 
deel van een groep, nemen ze nieuwe rollen op en kunnen 
ze iets betekenen voor anderen, waardoor ze een identiteit 
verwerven. Dat was ook mijn ervaring in De Klaver. Ik heb De 
Klaver ervaren als ‘kleine herstelmachine’, zonder dat het zo 
benoemd werd.

Dankzij het nieuwe concept kunnen we ook meer op maat 
werken. Wat we doen is veel meer dan ‘dagvulling’ aanbie-
den. OnA zoals het nu vorm krijgt, maakt integraal deel uit 
van het herstelproces. En herstel, daar is het uiteindelijk al-
lemaal om te doen.”

COVIAS HERVORMT CONCEPT ACTIVERING EN ONTMOETING
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“CLIËNTEN ZIJN DIKWIJLS VERRAST DOOR DE MOGELIJKHEDEN”

Het team Maatkracht van Covias biedt ondersteuning 
in het vinden en houden van een geschikte 

arbeidsmatige activiteit, op maat van de cliënt met een 
ernstige psychiatrisch aandoening. Bart Groenvynck is 

een van de tien trajectbegeleiders van het team.

“Er beweegt al jaren veel in de sector van de arbeidszorg,” 
zegt Bart Groenvynck. “De dynamiek van de vermaatschap-
pelijking van de zorg is voelbaar. Vroeger konden mensen 
met een psychische kwetsbaarheid bijna uitsluitend terecht 
in de ateliers. Die waren en zijn populair als werkplekken, 
omdat ze een beschermde, veilige context bieden. Daar-
door blijven die ateliers tegelijk enigszins kunstmatige plek-
ken, ietwat buiten de samenleving. De tendens vandaag is 
om mensen zoveel mogelijk in de samenleving een werk-
plek aan te bieden. Ook al omdat de ateliers niet kunnen 
blijven groeien en de vraag almaar toeneemt.

Herstelgericht en positief focussen op de mogelijkheden, 
eerder dan op de beperkingen. Dat is ons uitgangspunt. 
De mogelijkheden van cliënten worden vaak onderschat. 
Vroeger werkten we ook al samen met partners in de sa-
menleving, bijvoorbeeld in de groenzorg en het onderhoud 
van tuinen van scholen en woonzorgcentra. Maar we willen 
die aanpak uitbreiden. We vertrekken vanuit de wensen 
van de individuele cliënt en gaan gericht op zoek naar een 
werkplek in de profit- of de non-profitsector. Dat kan in een 
woonzorgcentrum of een ziekenhuis zijn, maar evengoed bij 
een bakker of een slager.”

Driehoeksverhouding

“Het blijft een voortdurende uitdaging om geëngageerde 
ondernemers te vinden, maar ze zijn er wel. De bakker of de 
slager die een cliënt tewerkstelt, moet bereid zijn om een 
stukje zorg te dragen voor die cliënt. Hij krijgt hulp, maar 
moet ook ondersteuning bieden. Er ontstaat een soort van 
driehoeksverhouding tussen de cliënt, de werkgever en 
Maatkracht. Onze opdracht is om te coachen, te begelei-
den, een luisterend oor te bieden, oplossingen te zoeken… 
Het eerste gesprek met een potentiële werkgever maakt 
dikwijls al heel wat duidelijk. Er moet een klik zijn, anders 
lukt het niet.

Natuurlijk botsen we soms op grenzen. Als een cliënt bij 
een van de vier bakkers in zijn dorp wil werken, is de kans 
klein dat dat lukt. “Daar hebben we geen tijd voor,” ho-
ren we vaak in kleine ondernemingen. Dat geloof ik graag, 
maar ook het taboe op geestelijke gezondheidszorg speelt 

mee. Toch boeken we geregeld mooie succesjes. Zo wou 
een cliënt graag als barista aan de slag in een koffiebar. We 
bezochten alle koffiebars in Brugge en vonden iemand die 
het een kans wou geven. Het is een mooi verhaal geworden. 
Doorgaans staat de non-profitsector meer open voor der-
gelijke samenwerkingen. Maar het geeft veel voldoening als 
we erin slagen iemand aan het werk te helpen in de profit. 
Onlangs vonden we een plek bij een slager en bij een kun-
stenaar die wat hulp kon gebruiken.

De vraag naar werk is groot bij mensen met een psychische 
kwetsbaarheid. Maatkracht is een betrekkelijk nieuw ver-
haal, maar de verwijzers weten ons meer en meer te vinden. 
Cliënten die bij ons komen, zijn dikwijls verrast over de mo-
gelijkheden. De samenwerking met partners op het terrein 
verbreedt die mogelijkheden nog. Denk aan De Pastorie in 
Sint-Pieters, waar Covias onder meer samenwerkt met de 
stad Brugge, Oranje, de buurtwerking en Natuurpunt. Dat 
opent perspectieven voor iedereen, al blijft het een uitda-
ging om de verschillende doelstellingen van de partners af 
te stemmen en tegelijk optimaal te beantwoorden aan de 
vragen van cliënten.”

Bart Groenvynck: “De bakker of slager die hulp krijgt,  
moet ook ondersteuning bieden.”

COVIAS HERVORMT CONCEPT ACTIVERING EN ONTMOETING
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KWALITEITSZORG

Zoals elk ziekenhuis beschikt PZ Onzelievevrouw over een ziekenhuisapotheek. Daarnaast 
zijn er de spoedkasten op de afdelingen en in een sas bij de apotheek. Recent werden 
deze spoedkasten onder de loep genomen en getoetst aan de recente evidence based 

inzichten. Stafmedewerker Patiëntenzorg Christine Van Damme weet er alles over.

“Voor het verstrekken van medicatie in acute situaties zijn 
twee kaders richtinggevend,” zegt Christine Van Damme. 
“Enerzijds is er het Vlaams referentiekader, anderzijds zijn 
er de normvereisten van de accrediteringsinstantie Qualicor 
Europe, het vroegere NIAZ. De regels en de controle erop 
zijn streng. Dat is begrijpelijk, want het is een kwestie van 
patiëntveiligheid.

In de praktijk heeft elke afdeling in het ziekenhuis een 
spoedkast. Ook het PVT heeft een spoedkast, maar met een 
andere samenstelling. In die spoedkasten wordt medicatie 
bewaard die dringend nodig kan zijn. Het gaat zowel om 
medicatie voor psychische als voor somatische aandoenin-
gen. Naast deze spoedkasten op de afdelingen, is er een 
centrale spoedkast in een sas bij de apotheek. Die centra-
le spoedkast is veel uitgebreider qua samenstelling, maar 
bevat minder dringende medicatie in vergelijking met de 
afdelingsspoedkasten. De voorbije maanden hebben we 
een grondige revisie gedaan van de samenstelling van alle 
spoedkasten. Sommige medicatie is eruit verwijderd, ande-
re is eraan toegevoegd.”

Evidence based

“Bij de revisie hebben we ons laten leiden door recente evi-
dence based richtlijnen voor acute situaties. Het gaat dan 
om psychische crisissituaties zoals agressie of agitatie, su-
icidepoging, ontwenningsverschijnselen of een acute psy-
chose. Er zijn ook acute somatische noden, bijvoorbeeld bij 
een epileptische aanval, een allergische reactie, koorts, een 
ontsteking of pijn.

Op afdelingsniveau hebben we tegelijk de ‘staande orders’ 
gereviseerd. Dit gaat over medicatie die eenmalig door een 
verpleegkundige toegediend mag worden zonder medisch 
voorschrift vooraf. Postfactum moet het voorschrift uiter-
aard wel door een arts gevalideerd worden. Toepassingen 

SPOEDKASTEN MEDICATIE HELEMAAL UP-TO-DATE

zijn bijvoorbeeld een pijnstiller, een pastille tegen keelpijn, 
iets tegen maagklachten of jeuk. Deze staande orders zitten 
ook in de spoedkasten op de afdeling.

De revisie werd voorbereid door een beperkte werkgroep 
met dr. Femke Wynendaele, huisarts dr. Charlotte De Cuy-
per, hoofdapotheker Stefaan ’T Jonck, apotheekmedewer-
ker Tom Degraeve en mezelf. Ze werd voorgelegd op het 
medisch-farmaceutisch comité, dat het voorstel eind april 
goedkeurde.”

Veiligheid

“Omdat de medicatie in de spoedkasten op de afdelingen 
is uitgebreid en de nood aan modernisering er was, hebben 
we overal nieuwe medicatiekasten geplaatst. Die zijn uitge-
rust met twee lades die sluiten volgens een veilig, elektro-
nisch Salto-badgesysteem. Als er vermoedens bestaan van 
misbruik, kunnen we – na fiat van de directie – nagaan wie 
op welk moment de lade geopend heeft. Het spreekt van-
zelf dat alleen verpleegkundigen toegang hebben. 
Op 25 juni hebben we het omslagpunt georganiseerd. Op 
alle afdelingen zijn die dag de nieuwe spoedkasten in ge-
bruik genomen. Dankzij het goede voorbereidingswerk van 
Tom Degraeve en met de hulp van Johan Daveloose en El-
len Demeyer klaarden we de klus in twee uur tijd, een hu-
zarenstukje.

De eerste feedback is positief. De spoedkasten zijn over-
zichtelijk en door de uitbreiding van de soorten medicatie 
hoeven verpleegkundigen minder vaak naar de centrale 
spoedkast te lopen in acute situaties. Ook de artsen werden 
van meet af aan betrokken, zodat zij perfect op de hoogte 
zijn van de samenstelling van de spoedkasten en dus weten 
welke mogelijkheden er zijn in acute situaties.

Tegelijk met de revisie hebben we overigens ook de proce-
dures en de handleidingen geüpdatet. Wekelijks op woens-
dagnacht is er een controle van de spoedkastvoorraden via 
de digitale registratie. Elke donderdag worden deze aan-
gevuld.

We zijn weer helemaal up-to-date, evidence based en in 
regel met zowel de Vlaamse normen als de Europese Quali-
cor-richtlijnen,” besluit Christine Van Damme.

Christine Van Damme,
stafmedewerker patiëntenzorg  
en coördinator van de kliniek 
voor psychosenzorg.
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“Mijn vrouw heeft acht jaar lang een alcoholverslaving ge-
had. In het begin verbloem je de dingen: iedereen drinkt 
wel eens een glas te veel. Soms moesten we een afspraak 
bij vrienden afzeggen, omdat ze al te veel gedronken had. 
Het heeft een tijd geduurd voor het alarm bij me afging. 
Met alle respect, maar alcoholici, waren dat geen mensen in 
de marge, met financiële problemen, sukkelaars? We pas-
ten niet in dat plaatje. Bovendien zag ik mijn vrouw graag, 
ik kon haar toch niet de stempel van ‘alcoholicus’ geven?
De wake-up call kwam er na een bloedonderzoek. Haar 
leverwaarden waren bijzonder slecht. ‘Drinkt u, mevrouw?’ 
vroeg de dokter. Een apertiefje ’s middags en ’s avonds, 
antwoordde ze. Plots maakte de arts zich boos op mij. ‘U 
woont samen met een alcoholist en u merkt het niet eens!’ 
Ik schrok me een bult. Thuis begon ik alle kasten te door-

In elk nummer van Afrit 8 hebben we een gesprek bij een kop 
koffie. Deze keer praten we met Stefaan (48).

zoeken. Overal vond ik flessen. Het was het begin van een 
zware lijdensweg.
Ik heb veel fouten gemaakt. Ik heb erg veel energie gestopt 
in een probleem dat eigenlijk niet het mijne was. Je pusht 
je vrouw, je dringt aan opdat ze zou inzien dat het zo niet 
langer kan. Je vraagt het vriendelijk, je smeekt, je maakt je 
boos, je maakt ruzie. Ik was haar voortdurend aan het con-
troleren, iedere dag op zoek naar nog meer verborgen fles-
sen. Haar ouders wisten er na een tijd ook van. Zij voerden 
mee de druk op. Maar dat zette allemaal geen zoden aan 
de dijk. Je doet voor goed, maar je verliest jezelf en je eigen 
leven. Alles stond in functie van mijn vrouw en de alcohol 
en het leidde alleen tot verdere escalatie: nog meer ruzie, 
spanningen en verdriet. Elke avond waren we allebei leeg. 
En de problemen namen er niet door af.”

“NIEMAND HEEFT HET RECHT 
OM JOUW LEVEN AF TE PAKKEN”
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Vertrouwenscrisis

“Op een dag kwam ik thuis. Mijn vrouw was aan het koken 
met een glas vodka naast zich. ‘Ik zou er beter mee stop-
pen,’ zei ze plots. Ik heb de koe bij de hoorns gevat en sa-
men zijn we naar de Epsi (eenheid psychiatrische spoedin-
terventie) in AZ Sint-Jan gereden. Niet voor het eerst, maar 
deze keer bleef ze wel zes weken in het ziekenhuis. Ik was 
opgelucht, ik dacht dat het nu wel voorbij zou zijn. Maar zes 
weken is kort. Bovendien ging ik door een gigantische ver-
trouwenscrisis: de vrouw van wie ik hield, had me meer dan 
zes jaar belogen en bedrogen.

Na twee dagen terug thuis was het weer om zeep. De span-
ningen liepen op. Elke dag groeiden we een beetje meer 
uit elkaar. Maar opgeven was geen optie. Er volgden nog 
opnames, maar vergeefs. In samenspraak met haar ouders 
heb ik dan een drastisch besluit genomen. We hebben haar 
laten colloqueren in PZ Onzelievevrouw. Het was dat of zich 
dooddrinken.

Mijn vrouw was zeer kwaad, maar dat kon me niet schelen. 
Ik sta nog altijd achter die beslissing. Het was noodzakelijk 
voor haar, maar evenzeer voor mij. Ik kon niet meer. Praten 
hielp niet, vrijwillige opnames leidden nergens heen… Ik 
zag geen andere uitweg. Ik was op.

Toen ik de avond van haar collocatie thuiskwam, had ik een 
dubbel gevoel. Mijn vrouw was in goede handen, maar zelf 
stond ik er helemaal alleen voor. Er is een groot hulpaan-
bod voor mensen met een verslaving, maar de partner kan 
nergens naartoe. Dat vond ik confronterend. Wat met mijn 
herstel? Ik wist niet meer waarin of waaruit. Ik bezocht een 
psycholoog, maar er was geen klik. Ik bleef zitten met dat 
rotte gevoel binnen in mij. Alle energie stroomde uit mij 
weg. Ik zocht hulp, maar ik vond geen.

Na veertig dagen collocatie was mijn vrouw nog altijd 
kwaad. Kort daarna herviel ze opnieuw. Het leek een straatje 
zonder einde. Spanningen, opnames, herval…”

Diepgegaan

“En dan plots, toen ik het bijna niet meer durfde hopen, 
kwam de ommekeer. Eind 2015 liet mijn vrouw zich vrijwillig 
opnemen in PZ Onzelievevrouw. ‘Nu is het genoeg,’ zei ze. 
‘Ik zet mijn leven en mijn huwelijk niet langer op het spel.’

Sindsdien is het crescendo gegaan. Ze kreeg de juiste the-
rapie, ze werd goed omringd en ook de dieperliggende 
problemen werden aangepakt. Niemand begint zomaar te 
drinken. Het is een vlucht. Mijn vrouw ging de confrontatie 
aan. Ze ging op zoek naar zichzelf, naar waar het misgelo-
pen was. Met dat inzicht kon ze verder aan de slag.

Natuurlijk was niet plots alles rozengeur en maneschijn. 
Mijn wantrouwen was enorm. Na al die jaren kan je niet 
zomaar die knop omdraaien. Ik bleef worstelen met mijn 
gevoelens. Op een dag luisterde ik in de wagen naar een 
programma over de AA (Anonieme Alcoholisten) op Radio 
1. Een luisteraar belde op en vertelde over Al-Anon, de zus-
terorganisatie van AA voor partners, familie en vrienden van 
alcoholisten. Toen ik thuiskwam, nam ik meteen contact op 
met Al-Anon. Ik begon wekelijks naar de bijeenkomsten in 
Brugge te gaan. Het is geen therapie, maar lotgenotencon-
tact. Je kan er je ervaringen delen en je leert er om los te 
laten. Je leert erover te waken dat je jezelf niet verliest in 
het probleem van je partner of je vriend met een verslaving. 
Niemand heeft het recht om jouw leven af te pakken. Zorg 
eerst voor jezelf, pas dan kan je voor anderen van betekenis 
zijn. Met vallen en opstaan heb ik leren loslaten. Ik dwong 
mezelf om mijn vrouw niet meer te controleren, om niet 
meer naar flessen te zoeken. En langzaam, heel langzaam, 
kwam het vertrouwen terug.

We zijn diepgegaan. Na die laatste opname in PZ Onze-
lievevrouw bleek mijn vrouw zeer overtuigd van de nieu-
we weg die ze had ingeslagen. Ze had het gevoel dat ze 
al die jaren ‘geleefd’ was door de alcohol en door mij. Ze 
moest op zoek naar haar identiteit. Ze is een tijd apart gaan 
wonen. We stonden dicht bij een echtscheiding. Maar we 
hebben elkaar net op tijd teruggevonden. Daar ben ik ont-
zettend blij om. Wat ons gered heeft, is communicatie. We 
zijn open tegen elkaar. We kunnen alles bespreken en we 
zijn blijven praten.

Terugkijkend ben ik stom geweest door mezelf zo uit het 
oog te verliezen. Als de persoon met een verslaving zelf niet 
overtuigd is dat er iets moet gebeuren, dan lukt het niet. 
Je probeert en je probeert, maar ondertussen raak je jezelf 
helemaal kwijt. Mijn hele leven stond in functie van controle. 
Ik maakte mezelf kapot. Dat ik er niet helemaal onderdoor 
ben gegaan, is een klein mirakel.

Vandaag werkt mijn vrouw als ervaringswerker. Ze begon 
met een vrijwillig engagement bij PZ Onzelievevrouw, maar 
sinds enkele maanden is ze in dienst bij Covias. Zelf heb ik 
me ook geëngageerd als vrijwillig ervaringswerker in PZ On-
zelievevrouw en bij Al-Anon. Ik steun familieleden van men-
sen met een alcoholverslaving die daar nood aan hebben. 
Ik ken hun wanhoop, hun frustraties, hun ellende. Ik luister 
en ik vertel vanuit mijn ervaringen. Elders vinden mensen 
soms ook wel gehoor, maar weinig begrip. Ik ben ook ac-
tief in de familieraad van PZ Onzelievevrouw, waar ik samen 
met anderen de ondersteuning van familieleden versterk. Ik 
heb mijn verhaal al gebracht voor artsen, verpleegkundigen 
en ik wil het verder delen met patiënten en hun families. 
Nuchter zijn is één ding. Gelukkig nuchter zijn, is nog een 
stap verder.”

OP DE KOFFIE
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Zorg voor de zorgenden. Het is in deze tijden van hoge werkdruk en een coronapandemie daarbovenop meer 
dan ooit nodig. PZ Onzelievevrouw heeft oog voor het fysieke, maar ook voor het psychosociale welzijn van 

zijn medewerkers. Dat gebeurt in samenwerking met arbeidsarts dr. Nicole Coenye en arbeidsverpleegkundige 
Natalie De Beukelaer van Securex.

Dr. Nicole Coenye en verpleegkundige 
Natalie De Beukelaer: “Je voelt het snel in 
een gesprek als er iets niet in de haak is. 

Het zijn eerlijke gesprekken.”
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ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST EN SOCIAAL WELZIJN OP HET WERK

Dr. Nicole Coenye werkt met Securex al sinds 1998 voor PZ 
Onzelievevrouw. Ze kent het ziekenhuis door en door. Vol-
gend jaar gaat ze met pensioen.

“Elke werkgever moet een foto maken van het psychosociale 
welzijn in zijn organisatie. Dat gebeurt met een risicoanalyse 
‘psychosociale aspecten’ met de vijf A’s: arbeidsorganisatie, 
arbeidsinhoud, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandighe-
den en arbeidsverhoudingen,” opent dr. Coenye. 

“Dat is de basis van alles. Voor deze risicoanalyse werken 
we samen met de interne preventieadviseur van PZ Onze-
lievevrouw. Met de resultaten kan de werkgever aan de slag 
voor een duurzaam welzijnsbeleid op maat.”

Is een psychiatrisch ziekenhuis bij uitstek een kwetsbare 
plek?

Dr. Coenye: “Dat is zeker het geval. Elke werkvloer houdt 
risico’s in. Een combinatie van belastende factoren kan tot 
spanningen en conflicten leiden. De omgang met collega’s 
loopt bijvoorbeeld soms minder vlot. De structuren in een 
bedrijf zijn niet altijd op het welzijn van de medewerkers 
gericht. In een psychiatrisch ziekenhuis komt daar nog de 
aard van het werk en de specifieke patiëntenpopulatie bij. 
Medewerkers worden dag in dag uit geconfronteerd met 
moeilijke, problematische situaties. Dat doet iets met een 
mens. Dat is onvermijdelijk. Het is voor de mentale gezond-
heid van de medewerkers belangrijk dat ze alles een plaats 
kunnen geven, dat ze daarmee om kunnen gaan.”

Preventie is een belangrijk luik in uw opdracht?

Dr. Coenye: “Inderdaad. We werken zowel aan collectie-
ve als aan individuele preventie. Collectief zetten we voor-
al in op sensibiliseren en bewust worden van de gevaren, 
bijvoorbeeld het risico op een burn-out. Individueel heb-
ben we gesprekken met elke medewerker. Om de twee jaar 
heeft een medewerker een gesprek met de arbeidsarts en 
om de twee jaar een gesprek ‘Aanvullende Medische Han-
delingen’ (AMH) met de arbeidsverpleegkundige. Deze 
gesprekken zijn wettelijk verplicht, maar de directie van PZ 
Onzelievevrouw heeft ervoor gekozen om als extra bescher-
ming de AMH Advanced toe te passen, met nog meer aan-
dacht voor het psychosociale welzijn van de medewerkers”

Natalie De Beukelaer: “Voorafgaand aan het AMH-ge-
sprek krijgen de medewerkers een digitale vragenlijst met 

“MEDEWERKERS PRATEN VANDAAG GEMAKKELIJKER OVER 
PROBLEMEN OP HET WERK”

een twintigtal vragen. Hierin peilen we naar drie domeinen: 
het fysieke welbevinden, het psychische welzijn en de le-
venswijze. Hoe voelen ze zich op het werk en thuis? Ook 
deze vragenlijst is een wetenschappelijk gevalideerd in-
strument. Het bevat onder meer een deel van de burn-out 
assessment-tool (BAT-tool). De vragen over de levenswijze 
gaan over sporten, roken, eetgewoontes enzovoort.
Ik kan me voorstellen dat veel mensen sociaal wenselijke 
antwoorden geven?

Dr. Coenye: “Dat valt wel mee. De vragenlijst is ook niet 
meer dan de basis van een gesprek. We praten erover. Zo-
wel de vragenlijst als het gesprek valt trouwens onder het 
beroepsgeheim. Mensen hebben geen enkele reden om 
sociaal wenselijke antwoorden te geven. Het is in hun eigen 
voordeel om een open en eerlijk gesprek te hebben. Het 
gaat over hun gezondheid.”

Natalie: “Je voelt het snel in een gesprek als er iets niet in 
de haak is. Het zijn eerlijke en vertrouwelijke gesprekken. 
We spelen géén informatie door aan de werkgever.”

Dr. Coenye: “Tenzij de medewerker daar zelf om vraagt. 
Het gebeurt dat er een of ander knelpunt op het werk is en 
dat de medewerker ons vraagt om dit verder op te nemen 
en om een opening te creëren. Stel dat op een afdeling een 
aantal medewerkers een moeilijke relatie heeft met een lei-
dinggevende, dan kunnen we dat aankaarten als de mede-
werkers daar zelf om vragen. We pushen niemand. Maar als 
er geen actie wordt ondernomen, is de kans op verandering 
klein. Vaak is er al een hele weg afgelegd voor medewerkers 
bij ons op verhaal komen. Dikwijls wordt hulp trouwens ook 
geboden door collega’s of leidinggevenden van de mede-
werker, door psychologen of artsen van de afdeling of door 
de interne vertrouwenspersoon en komt de vraag niet tot 
bij ons.”

Natalie: “In het AMH-gesprek geef ik medewerkers dikwijls 
tips. Het is goed om het gesprek aan te gaan als er iets niet 
helemaal juist zit op de werkvloer. Maar hoe doe je dat, zo’n 
gesprek voeren? Hoe pak je dat aan? Dat is niet altijd even 
gemakkelijk. Als de medewerker ermee aan de slag gaat en 
het lukt toch niet, dan kan hij of zij nog altijd bij de arbeids-
arts terecht om dit verder op te nemen.”

Dr. Coenye: “Medewerkers kunnen inderdaad te allen tijde 
spontaan op consult komen, los van de jaarlijkse afspraak 
met Natalie of met mij. Dat gebeurt heel geregeld. De 
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aanleidingen kunnen divers zijn: van aanhoudende pijn in 
de schouder tot het niet meer verder kunnen door menta-
le vermoeidheid. Ook de werkgever kan trouwens zijn be-
zorgdheid signaleren en onze ondersteuning vragen. Het 
zijn steevast trajecten op maat.”

Krijgt u vandaag meer vragen dan pakweg tien of twin-
tig jaar geleden?

Dr. Coenye: “Absoluut!”
Natalie: “Het is goed dat mensen gemakkelijker over pro-
blemen op de werkvloer praten dan vroeger. Ze blijven er 
niet mee zitten als ze zich niet goed in hun vel voelen. Ze 
zijn blij dat er iemand is die luistert.”
Dr. Coenye: “Belangrijk is om het vertrouwen te hebben. 
Ik werk in PZ Onzelievevrouw sinds 1998. Alle medewerkers 
kennen me. Ze weten dat ik de vertrouwelijkheid respecteer. 
Er zijn dan ook weinig of geen taboes in de gesprekken.”

Natalie: “Een hulpkreet als ‘Het gaat niet meer, het lukt 
me niet meer’ is de jongste jaren bespreekbaarder gewor-
den. We vragen er trouwens zelf naar: ‘Hoe gaat het op het 
werk?’ Mensen zijn dankbaar en opgelucht als ze hun ver-
haal eens kunnen doen. Zelfs al hebben we niet altijd de 
mogelijkheid om alle problemen op te lossen.

Naast uw preventieve werk is er een curatief luik?

Dr. Coenye: “Elke werkgever is wettelijk verplicht om on-
dersteuning te bieden in geval van schokkende en trau-
matische gebeurtenissen op het werk. PZ Onzelievevrouw 
maakt hiervoor gebruik van EAP of het Employee Assistan-
ce Programme.

Maar het ziekenhuis gaat nog een stap verder dan de wet 
voorschrijft. Medewerkers kunnen ook een beroep doen op 
ondersteuning in geval van schokkende en traumatische 
gebeurtenissen in de privé context: ‘stressful life events’ en 
alcohol- en middelenproblemen. Hieronder verstaan we bij-
voorbeeld het overlijden van een partner, een zware schei-
ding enzovoort.

De behandeling van een burn-out gebeurt valt buiten de 
opdracht van de arbeidsgeneeskundige dienst. Maar als 
de medewerker na een burn-out terugkeert, zorgen we wel 
voor de nodige begeleiding. Als de medewerker dat wenst, 
tenminste. Uiteindelijk is het altijd de medewerker die de 
touwtjes in handen houdt. We zijn er als men ons nodig 
heeft, maar we dringen ons nooit op.”

“Medewerkers worden dag in dag uit gecon-
fronteerd met moeilijke, problematische 
situaties. Dat doet iets met een mens.”

START BOUW HIGH INTENSIVE CARE UNIT

De omgeving achter onze hoofdparking is al enkele weken 
omgetoverd tot een werfzone.  Onze afdeling voor intensie-
ve zorg wordt uitgebreid met een High Intensive Care Unit.  
Deze week werden de funderingswerken 
aangevat.  Vanop het dak van de afdeling gaf dit best wel 
een spectaculaire aanblik. 
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KORT

FESTIVAL@PZONZELIEVEVROUW

Dolle ambiance op onze campus.  In september organi-
seerde het feestcomité van PZ Onzelievevrouw een heus 
festival als alternatief voor het personeelsfeest, dat omwille 
van de coronamaatregelen al enkele keren in het water 
viel.  Een zomerse vrijdagavond, een hapje, een drankje en 
een fijn streepje muziek van A Murder in Mississippi, Belle 
Perez en Les Truttes zorgden voor een out of the box feest-
je dat nog lang zal blijven nazinderen! 

Ook aan onze patiënten werd gedacht.  Daags voordien 
konden zie genieten van een sfeervol optreden van Geena 
Lisa en Erik Melaerts.

PERSONALIA

In dienst
18/10 Jozefien Degraeve, psychomotorisch therapeut
 Lies Verstraete, apotheker
11/10 Jens Vanoplinus, preventie-adviseur/milieucoördinator
 Isabeau De Cuyper, logistieke hulp 
04/10 Adeviye Avci, medewerker dienst schoonmaak
01/10 Marie Baert, ergotherapeut 
 Emma Németh, arts-specialist in opleiding
 Laurence Taillieu, arts-specialist in opleiding
 Jonas Denduyver, arts-specialist in opleiding
 Ameline Vanhee, logistiek assistent Afdeling 32
17/09 Luna De Ruwe, begeleider MCT 
13/09 Xander Serruys, medewerkertechnische dienst
01/09 Ward Pattyn, verpleegkundige
 Lien Vergaarde, zorgkundige
 Helena Jeurissen, familietherapeut
01/09 Olivier Letelier, ergotherapeut
01/09 Sandra Van De Cappelle zorgkundige
 Mieke Vercoutter, Receptie
 Dina De Roust, medewerker dienst administratie
16/08 Gino Lesieur, schilder
01/08 Tatjana Vercamer verpleegkundige
 Natasja Van De Meerssche, verpleegkundige 
16/07 Lieselotte Steenkiste, creatief therapeut 
12/7 Anthinéa Brémaud, maatschappelijk werker 
 Alicia Tuyttens, groepsbegeleider 
05/07 Sammy Maipauw, groepsbegeleider

Uit dienst
10/10 Eva Verkarre, verpleegkundige
 Annabel Maes, verpleegkundige 
04/10 Audrey De Roeck, maatschappelijk werker 
30/09 Dorine De Boever, verpleegkundige 
 Toon Baert, arts-specialist in opleiding
 Jakob Christiaens, arts-specialist in opleiding
 Ciska Wittouck, casemanager project W²
26/09 Pearl Bostyn, verpleegkundige 
17/09 Anaïs Loobuyck, maatschappelijk werker
13/09 Kimberly Bulckaen, activiteitenbegeleider
05/09 Inge Thielemans, verpleegkundige
02/09 Tatiana Verleye, medewerker dienst schoonmaak
31/08 Carine Vanparijs, zorgkundige
25/08 Esther Jans, medewerker dienst administratie
22/08 Christophe Comyn, verpleegkundige
 Céline Dewulf, logistiek medewerker
18/08 Delphine Hindryckx, medewerker economaat
15/08 Shana Demaeght, vakcoördinator groepsbegeleiding
08/08 Aaike Vandewiele, medewerker dienst schoonmaak
05/08 Els D’Hondt, medewerker dienst administratie
31/07 Lut Moerman, verpleegkundige
 Jeroen Govaerts, arts in opleiding
 Ymke Snauwaert, medewerker personeelsdienst
 Célia Brahmi, zorgkundige 
 Mieke De Ruyter, verpleegkundige 
25/07 Tessa Renders, verpleegkundige
24/07 Leen Vermeulen, medewerker personeelsdienst
21/07 Ellen Vlaeminck, maatschappelijk werker
09/07 Kim Van Kerckhove, zorgkundige
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“MIJN BEELD VAN DE 
PSYCHIATRIE IS ERG 
VERANDERD”.

“Toen de eigenares met pensioen 
ging, sloot de lederwarenwinkel waar 
ik meer dan dertig jaar gewerkt had. Ik 
heb er toen voor gekozen om voor iets 
heel anders te gaan, zolang ik maar 
met mensen in contact kom. Toen ik de 
vacature voor onthaalmedewerker zag, 
heb ik niet geaarzeld. Ik heb er geen 
seconde spijt van gehad.
Ik werk hier ondertussen bijna ander-
half jaar. Een psychiatrisch ziekenhuis 
was helemaal nieuw voor mij. Maar ik 
kan goed met mensen omgaan en ik 
had er alle vertrouwen in. Mijn vrien-
den en familieleden waren niet verrast 
door mijn keuze; ze vonden deze job 
goed bij me passen.
Toch is mijn beeld van de psychiatrie 
ondertussen erg veranderd. Vooraf 
was deze wereld een ver-van-mijn-
bedshow. Nu besef ik welke impact 
een psychische aandoening kan heb-
ben op iemands leven en op zijn om-
geving. Familieleden die voor het eerst 
op bezoek komen, zijn soms helemaal 
van de kaart. Ik heb ondervonden dat 
gewoon even luisteren naar de men-
sen, hen dikwijls al goed doet.
In mijn vrije tijd heb ik twee uitgespro-
ken hobby’s: koken en reizen. Ik heb 
tien jaar kookles gevolgd, maar ik heb 
geen ambitie om in de horeca te gaan 
werken. Koken is voor mij in de eerste 
plaats een ontspanning.
Reizen zat er de jongste tijd niet in, 
maar dromen kan nog altijd. Ik droom 
al een tijdje van een reis naar Zuid-Afri-
ka. De natuur, de mensen, de cultuur… 
Ik kijk er heel erg naar uit. Mijn mooiste 
reis tot nu toe was naar Israël. Het is al 
twintig jaar geleden, maar mijn fasci-
natie voor dat land blijft. Een reis hoeft 
echter niet altijd zo ver te zijn hoor. Van 
een weekendje Ardennen geniet ik 
even goed!”

Annick Staelens
Onthaalmedewerker


