
INTERVIEWS 
Margot Cloet: 
“Mentaal welzijn geeft veerkracht” 
 
dr. Ann De Buysscher:  
“Stepped care verlaagt de drempel 
naar hulpverlening bij verslaving”

DRIEMAANDELIJKS MAGAZINE VAN HET PZ ONZELIEVEVROUW BRUGGE
DECEMBER 2021, JANUARI, FEBRUARI 2022
JAARGANG 6, NUMMER 4 - WWW.PZONZELIEVEVROUW.BE
P808227

AFRIT 8

TERUGBLIK 

GOUD!
Trots op ons 

gouden kwaliteitslabel 

voor kwaliteitsvolle en veilige zorg

Met vlag en wimpel geslaagd

OP DE KOFFIE 
Het verhaal van Els

MENSEN.
ANDERS 
BEKEKEN



op de koffie
“Ik zat diep maar 

ik ben eruit geraakt”
p. 12

Stepped care verlaagt de 
drempel

naar hulpverlening 
bij verslaving”

p. 7

INTERVIEW
“Mentaal welzijn geeft

veerkracht.”
p. 14

colofon
REDACTIE: Marc Vermeire, Tom Talloen, Dirk Benoot en Caroline Vandierendonck
  i.s.m. Zorgcommunicatie.be  
EINDREDACTIE: Tom Talloen
LAY-OUT: Tom Talloen
FOTOGRAFIE:  Tom Talloen, Zorgnet Icuro
DRUK:  Geert Daelman 
AFWERKING:  Geert Daelman en De Variant van PZ Onzelievevrouw 
VRAGEN/OPMERKINGEN:  Cel communicatie en informatie, cominfo@pzonzelievevrouw.be 
VU:  Dominique Gykiere, voorzitter vzw Gezondheidszorg ‘Bermhertigheid Jesu’, 
 PZ Onzelievevrouw, Koning Albert I-laan 8, 8200 Brugge

U ontvangt dit tijdschrift omdat u deel uitmaakt van ons adressenbestand.   Wenst u dit tijdschrift niet meer te 
ontvangen, dan kunt u dit melden via e-mail op cominfo@pzonzelievevrouw.be.

TERUGBLIK
Met vlag en wimpel

geslaagd
p. 4

“Meer 
betrokkenheid 

leidt tot grotere motivatie 
bij de patiënt”

p. 10

“Een goede klik 

volstaat niet, je moet 

ook aan de slag”

p. 18



edito

3

WE ZIJN ER KLAAR VOOR
Begin december 2021 mochten we na jaren intensieve voor-
bereiding de auditoren van Qualicor Europe (het vroegere 
NIAZ) ontvangen. Het was voor alle medewerkers van het 
ziekenhuis een ongemeen spannende week, nog het best 
vergelijkbaar met een examenperiode. We waren er klaar 
voor, dankzij de inzet en het enthousiasme van iedereen en 
ondanks de coronacrisis die al twee jaar extra druk legt op 
medewerkers, patiënten en de hele organisatie. De felicita-
ties van de auditoren deden daarom iedereen extra deugd.

Ook voor 2022 hebben we weer volop plannen, al rekenen we hiervoor nog op groen licht van 
de overheid. Er bestaat in de geestelijke gezondheidszorg een groot draagvlak voor verdere 
stappen naar meer differentiatie en het aanbieden van zorg op maat. Bijvoorbeeld door ook 
dagbehandeling in halve dagen te kunnen aanbieden in plaats van volledige dagen. Dit zou 
voor sommige patiënten niet alleen voldoende zijn, het zou de hulpverlening toegankelijker 
en laagdrempeliger maken. En we zouden ook méér patiënten kunnen helpen. Niets dan 
voordelen dus, maar dan moet de regelgeving dringend aangepast worden.

Ook de nabehandeling zou nog meer op maat kunnen als er ruimte kwam voor meer indi-
viduele begeleiding. Het opschalen en afschalen van zorg en ondersteuning, al naar gelang 
van de wisselende noden van de patiënt, kan nog een stuk flexibeler dan vandaag. En bij 
voorkeur vanuit hetzelfde team, zodat de zorgrelatie en de zorgcontinuïteit optimaal kunnen 
spelen. Wij zijn er klaar voor, de sector geestelijke gezondheidszorg is er klaar voor, het is aan 
de overheid om de ruimte hiervoor te scheppen.

Want zoals ook gedelegeerd bestuurder Margot Cloet van Zorgnet-Icuro in een interview 
in dit magazine zegt: we moeten blijven investeren in geestelijke gezondheidszorg. Zowel 
in vroegdetectie en laagdrempelige, ambulante zorg, als in gespecialiseerde hulpverle-
ning, met ook een goed omkaderd residentieel aanbod. Hoewel de overheid deze legisla-
tuur meer investeert in geestelijke gezondheidszorg, blijft er nog een weg te gaan. “Er gaat  
proportioneel nog altijd veel meer aandacht naar acute en somatische dan naar naar chroni-
sche en psychische gezondheidszorg,” zegt Margot Cloet hierover.

Ondertussen blijven we uiteraard niet bij de pakken zitten. Dat blijkt ook uit het interview 
met dr. Ann De Buysscher over de uiterst gediversifieerde trajecten voor patiënten met een 
alcholhol- of medicatieverslaving. PZ Onzelievevrouw heeft zowel een residentieel traject als 
een dagbehandeling én een ambulant aanbod. In overleg met de patiënt (en zijn context) 
kunnen we zo altijd de meest gepast hulp en ondersteuning aanbieden, waardoor de stap om 
hulp te zoeken kleiner en de kans op succes groter wordt.

In naam van het hele ziekenhuis wens ik u en uw dierbaren een gezond, creatief en gelukkig 
2022 toe!

        Marc Vermeire
        Algemeen directeur



“Van kop tot teen 
doorgelicht”

“De covidpandemie heeft het niet 
gemakkelijker gemaakt. We heb-
ben moeten schakelen, puzzelen 
en blijven maatregelen nemen. Dat 
heeft op zich al flink gewogen. Toch 
wilden we met z’n allen doorzet-

ten voor de accreditatie. Omdat de kwaliteit van zorg nu 
eenmaal belangrijk is. We hebben er samen vier jaar aan 
gewerkt. Het resultaat mag er dan ook zijn! De auditoren 
waren bijzonder positief. Nu hebben we gelukkig even tijd 
om op adem te komen. Dat heeft iedereen echt nodig.

Echt spannend was de accreditatie niet meer, als ik eerlijk 
mag zijn. Ik had er een zeer goed gevoel bij. We waren er 
klaar voor. Onze medewerkers hebben veel verwezenlijkt de 
jongste jaren. Ik wil er niet zomaar iets uitpikken, want elke 
norm is belangrijk voor de accreditatie.

We hebben op alle fronten de organisatie op een hoger 
niveau getild. Door de structurele aanpak zijn we erin ge-
slaagd een verbetercultuur te installeren, waarin we alle-
maal voortdurend beter willen worden. Het zit in de hoof-
den van de directie, maar evengoed bij de medewerkers op 
de afdelingen en de diensten. Die brede gedragenheid is 
meteen de grote kracht van ons kwaliteitsbeleid.

Zes auditoren hebben vijf dagen lang alle aspecten van de 
organisatie en de dienstverlening uitgeplozen. We zijn van 
kop tot teen doorgelicht. In totaal werden 136 medewerkers 
en 46 patiënten geïnterviewd. Elke afdeling en elke dienst 

“Dit hebben we samen 
gerealiseerd”

“Ongelooflijk trots voel ik me. We 
hebben tijdens de audit van de 
auditoren meer dan eens compli-
menten gekregen. Vooraf hoop je 
natuurlijk dat alles goed loopt, maar 
dit overtrof mijn verwachtingen. 

Verschillende aspecten sprongen eruit voor de auditoren. 
Ze waren bijvoorbeeld erg lovend over de manier waarop 
we patiënten betrekken. We hebben de voorbije jaren dan 
ook een ware cultuurshift opgestart. Patiënten worden van-
daag zowel betrokken in de eigen behandeling als in het 
overkoepelende beleid van het ziekenhuis. 

Ook de werking van PVT de Brugghe kreeg veel lof, net als 
onze infrastructuur, de werking met vrijwilligers en de zorg-
continuïteit in het hele ziekenhuis, met aandacht voor de 
coördinatie over de afdelingen heen en met externe part-

Na een intensieve voorbereiding kreeg 
PZ Onzelievevrouw begin december 2021 

de auditoren van Qualicor Europe (het 
vroegere NIAZ) over de vloer voor de 

accreditatie. Er hing spanning in de lucht. 
Ook al was iedereen optimaal voorbereid 
en al wisten we dat we aan alle normen 

voldeden, toch heeft een grondige 
doorlichting door externe deskundigen 
altijd iets van een examen. Liefst 136 
medewerkers en 46 patiënten werden 
door de auditoren geïnterviewd. Alle 

aspecten van het kwaliteitsbeleid werden 
onder de loep genomen. We zijn dan 

ook trots op het behaalde resultaat: PZ 
Onzelievevrouw slaagde met glans! Vijf 

medewerkers blikken terug.
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“We hebben de lat 
hoger gelegd”

“Ter voorbereiding op de accre-
ditatie ben ik onder meer ver-
schillende keren met de referen-
tieverpleegkundigen medicatie 
samengekomen om alle normen 
in orde te brengen. Niet dat die 

voorheen niet in orde waren, maar de accreditatie wil dat 
alles mooi uitgeschreven staat in protocollen die over alle 
afdelingen heen op één lijn zitten. Daar komt wel wat bij 
kijken.

MET VLAG EN WIMPEL 
GESLAAGD

ners. Een mooi voorbeeld is de verslavingszorg, met naad-
loze overgangen tussen residentiële behandeling, dagbe-
handeling en ambulante opvolging.”

“Als kwaliteitscoördinator waren de voorbije maanden druk 
en spannend voor mij. Inhoudelijk was ik er gerust op, eer-
lijk gezegd. We staan sterk wat kwaliteit betreft. Maar tij-
dens de eindsprint voor de accreditatie heeft corona ons 
natuurlijk parten gespeeld. Voor mij is de accreditatie niet 
meer dan de kers op de taart: de taart zelf stond er al, daar 
werken we elke dag aan. Maar het blijft spannend om be-
oordeeld te worden door een team van externe experten.

Ik ben trots op het resultaat, maar meer nog op de manier 
waarop we deze accreditatie behaald hebben. Hoe de lei-
dinggevenden al die maanden intensief aan het kwaliteits-
beleid gewerkt hebben! Met de PDCA-cyclus, metingen, 
opvolgingen… En dat in die moeilijke coronaperiode, die 
sowieso al voor extra druk zorgde. Het is gelukt dankzij de 
inzet van allen.

Nu we de accreditering op zak hebben, moeten we dit mo-
mentum vast zien te houden. Dat wordt een nieuwe uitda-
ging. Samen met alle collega’s zullen we bekijken hoe we 
al het mooie dat we nu hebben opgebouwd voort kunnen 
zetten. Het perspectief van de zorg primeert hierin. Ik ben 
zelf psychiatrisch verpleegkundige van opleiding en heb 
gewerkt op onze intensieve zorgafdeling. Ik geloof dat het 
belangrijk is om elke beleidsbeslissing over kwaliteit vanuit 
de bril van de zorg te bekijken. Ik wil dat dan ook blijven 
doen.

Ik krijg veel felicitaties de jongste dagen, maar ik beschouw 
de accreditering niet als mijn verdienste. De auditoren heb-
ben met ongeveer 50 patiënten en 130 medewerkers ge-
praat! Uiteindelijk heeft iedereen bijgedragen aan het goe-
de verloop en het mooie resultaat. De accreditering is iets 
wat we samen hebben gerealiseerd.”

Joeri Alleweireldt, 
stafmedewerker kwaliteitszorg en accreditatie

kreeg de auditoren op bezoek. Het positieve oordeel van de 
accreditatie is niet op los zand gebouwd, het beantwoordt 
aan de realiteit. Dat maakt me zo trots op onze organisatie 
en op alle medewerkers.”

Marc Vermeire, algemeen directeur

Verder heb ik me ook ingezet als intern auditor. Die rol gaf 
me de kans om de werking van het ziekenhuis nog beter 
te leren kennen. In het begin van het accreditatieproces 
verliep alles nogal hectisch. Maar naarmate we vorderden, 
voelde je de organisatie groeien. Nu we de accreditatie ver-
worven hebben, spelen we op een ander niveau. Dat gevoel 
heb ik. We hebben de lat hoger gelegd. Het komt er nu op 
aan om dat niveau vast te houden en nog beter te worden.
Ja, het zijn drukke maanden geweest. Alles wat medicatie 
betreft, moet tip top in orde zijn. Er hangt zoveel van af. Het 
gaat over de patiëntveiligheid. De controlemechanismen 
zijn streng, maar dat is terecht.

Tijdens de audit ben ik zelf ook ondervraagd. Ik heb ook be-
paalde zaken en protocollen moeten tonen. Dat ging vlot. 
De auditoren lieten hun goedkeuring blijken.

Vandaag overheerst bij mij een gevoel van trots. Dat we dit 
samen gerealiseerd hebben! Dat is niet niks.”

Tom Degraeve, apotheekassistent



66

“DE HELE ORGANISATIE 
VOELDE ZICH 
VERBONDEN”

“Toen ik voor het eerst van de ac-
creditatie hoorde, heb ik dat woord 
even opgezocht op Google. De 
term ‘keurmerk’ sprong eruit, wat 
me een beetje deed denken aan de 

veeartsenij. Het kwam over als inspectie, examen, keuring… 

Niet zo prettig dus. Maar ik heb snel de knop omgedraaid 
voor mezelf. Want als je het vanuit een positieve bril be-
kijkt, dan geeft de accreditatie ons de kans om te tonen 
hoe goed we wel bezig zijn en wat we zoal doen voor een 
goede en veilige zorg. Af en toe krijgen we complimenten 
van patiënten en familieleden, maar als een externe autori-
teit haar mening over onze werking kan geven: ja, waarom 
niet? Ik wil niet pretentieus klinken, maar we mogen best 
trots zijn op ons werk. Zelf werk ik ondertussen 22 jaar in PZ 
Onzelievevrouw. Ik weet wat we waard zijn.

Ik zie het hele accreditatieproces van de afgelopen maan-
den en jaren als een beweging, een groei. Als verpleegkun-
dige ben je sowieso altijd in beweging en aan het groeien. 
Dat vind ik erg belangrijk. Toch gaf de accreditatie extra 
stress. Je moet veel informatie op korte tijd verwerken. Je 
wil geen mal figuur slaan als de auditoren bij je langsko-
men. Het blijft altijd een tikkeltje onvoorspelbaar. Je weet 
uiteindelijk niet wanneer ze precies komen en wie ze zullen 
aanspreken. Dat blijft spannend.

Als verpleegkundige engageer ik me in de werkgroep over 
omgaan met agressie. We komen vier keer per jaar samen. 
Het blijft een heikel thema. Zelf geloof ik sterk in preven-
tie. We moeten bijvoorbeeld kritisch blijven kijken naar de 
vele regels in het ziekenhuis en op de afdeling: is elke regel 
nodig en communiceren we hierover transparant genoeg? 
Want regels kunnen ongewild ook tot frustratie leiden. 
Communicatie en een open dialoog kunnen veel voorko-
men. We werken daar hard aan. De auditoren hadden ook 
lof voor hoe we afzonderingen vermijden door preventieve 
maatregelen en aangepaste infrastructuur.

Het was een hectische periode met veel inspanningen, 
maar achteraf gezien voel ik me wel blij met deze accredi-
tatie. Ze bevestigt wat we al langer wisten: we zijn goed be-
zig. Bovendien gaf de accreditatie een extra boost aan de 

“Accreditering gaf 
energieboost”

“Als lid van het comité ziekenhuis-
hygiëne en van de werkgroep me-
dicatie heb ik de voorbereiding op 
de accreditering van nabij gevolgd. 
Ziekenhuishygiëne en medicatiebe-
heer zijn thema’s die de accredito-

ren grondig onder de loep nemen. Gelukkig staan we daar 
al ver mee in het ziekenhuis. Zo hebben we een werkgroep 
referentieverpleegkundigen ziekenhuishygiëne waarin elke 
afdeling vertegenwoordigd is. Per kwartaal komen we ter 
voorbereiding van het comité ziekenhuishygiëne bijeen om 
vragen vanuit de afdelingen te bespreken. Op die manier 
leeft het thema in het hele ziekenhuis. We zijn doordrongen 
van het belang ervan, ook los van de accreditatie.”

“Toch brengt zo’n accreditatie extra druk teweeg. Het houdt 
je alert en bij de pinken. Ja, die laatste weken kwam er wel 
wat stress aan te pas. We wilden het goed doen. Niemand 
wil door de mand vallen of op de vingers getikt worden. 
Maar de accreditatie gaf tegelijk een energieboost, waar-
door we weer helemaal mee zijn.

Ik was er persoonlijk niet bij, maar ik hoorde dat de auditor 
zeer positief was over ons werk. Dat is prettig. Je voelt ook 
hoe we allemaal kritischer stilstaan bij vele dingen. We zijn 
een ervaring rijker.

Ook in de toekomst wil ik blijven bijdragen aan kwaliteits-
zorg. Het wordt een hele opdracht om dit hoge peil aan te 
houden, maar ik voel me erg gemotiveerd. Zeker ook om-
dat ik de betrokkenheid van iedereen ervaar. Het accredite-
ringsproces verliep in een goede sfeer met veel appreciatie. 
Ik ben blij dat de audit achter de rug is, maar ik voel me 
vooral fier op wat we gepresteerd hebben.”

Patsy Clemmens, psychiatrisch verpleegkundige en lid van 
de werkgroep medicatie

hele organisatie. We voelden ons verbonden met elkaar. De 
steun en de dankwoorden van de directie waren een hart 
onder de riem.”

Ann Verhulst, verpleegkundige en lid van 
werkgroep agressie



 
PZ Onzelievevrouw biedt al jaren een volledig en gediversifieerd traject aan voor patiënten met een alcohol- 
of medicatieverslaving. Met het principe van de stepped care, die altijd voor de minst ingrijpende behande-
ling kiest, slaagt het ziekenhuis erin de drempel voor professionele hulp te verlagen. “We hebben naast een 

gelijkwaardige residentiële- en dagbehandeling ook een ambulant aanbod. Zo kunnen we snel en op maat hulp 
bieden,” zegt dr. Ann De Buysscher, afdelingspsychiater voor de dagafdeling.

Dr. Ann De Buysscher: De dagbehandeling voor mensen 
met een verslaving was aanvankelijk een vervolgtraject op 
een residentiële behandeling. Enkele jaren geleden heb-

ben we er een op zichzelf staand traject van gemaakt. Het 
aanbod is nagenoeg identiek aan het residentiële behande-
laanbod. Patiënten hoeven dus niet langer altijd eerst resi-

INTERVIEW DR. ANN DE BUYSSCHER

“STEPPED CARE VERLAAGT DE DREMPEL NAAR 
HULPVERLENING BIJ VERSLAVING”
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Dr. Ann De Buysscher: 
“We werken breed, met aandacht voor eventuele 

onderliggende problemen. Mensen worden immers 
niet zomaar verslaafd. Dikwijls dragen ze al jaren een 

rugzak met zich mee. Alcohol of 
medicatie is een vlucht.”

Hoe verloopt de therapie?

We werken in fasen. De eerste fase noemen we de mo-
tivatiegroep. Deze fase duurt vier weken en bestaat uit 
groepstherapie en individuele gesprekken. Samen met de 
patiënt bespreken we de doelstellingen en ontwikkelen we 
technieken voor zelfcontrole. Daarnaast is er ruimte voor 
psychomotorische en creatieve therapie en voor individuele 
sessies met de arts, de psycholoog, de sociaal werker en de 
individuele begeleider. Ook medicamenteuze ondersteu-
ning maakt deel uit van het aanbod.

We werken breed, met aandacht voor eventuele onderlig-
gende problemen. Mensen worden immers niet zomaar 
verslaafd. Dikwijls dragen ze al jaren een rugzak met zich 
mee. Alcohol of medicatie is een vlucht. Te dikwijls denken 
mensen dat alcohol een vrije keuze is. Dat is niet zo. Onder-
liggend spelen heel vaak andere psychische problematie-
ken, grote verlieservaringen, onverwerkte rouw, een depres-
sie… Het is noodzakelijk om hier aandacht voor te hebben 
om tot herstel te kunnen komen.

Is de ene persoon gevoeliger voor verslaving dan de 
andere?

Jazeker. We spreken van ‘mens, middel en milieu’. De ene 
mens is inderdaad vatbaarder voor verslaving dan de an-
dere. Erfelijke belasting speelt een rol. Maar daarnaast is 
er het milieu: als je als kind je ouders vaak ziet drinken, dan 
vergroot de kans dat je later zelf naar alcohol grijpt. Als je 
iemand kent in je omgeving die als oplossing voor zijn pro-
blemen kalmeringspillen neemt, kan dat van invloed zijn op 
jouw gedrag. De beschikbaarheid van middelen is ook een 
factor.

Wat volgt er na die eerste fase van vier weken 
motivatiegroep?

Bij aanvang van de dagbehandeling vragen we elke  
patiënt het engagement voor minstens die vier weken. Daar-
na volgt een evaluatie met het team in aanwezigheid van de 
patiënt. Vindt iemand dat die vier weken volstaan, dan kan 
het programma daar stoppen. De meeste mensen kiezen 
echter voor een verderzetting met de veranderingsgroep, 
een traject van zes weken. In die zes weken is er een vast 
ochtendprogramma, maar de namiddag is modulair en dus 
helemaal op maat. Zo kunnen we werken aan het omgaan 
met emoties, assertiviteit, rouwverwerking… al naargelang 
de situatie. In dit traject werken we aan de onderliggende 
problematiek. We maken de patiënt sterker, zodat hij of zij 
beter gewapend is tegen herval.

Na die periode van vier plus zes weken heeft de patiënt op-
nieuw de keuze. Ofwel ronden we het programma af. Ofwel 
herneemt de patiënt nog eens de verandergroep om verder 

dentieel opgenomen te worden. Soms kunnen ze meteen in 
dagtherapie starten. Voorwaarde hiervoor is dat mensen fy-
siek ontwend zijn. Dat gebeurt wel vaker op een PAAZ, een 
psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis. Is dat 
het geval, dan is het vaak niet nodig om bij ons nog eens 
residentieel te verblijven. De dagbehandeling is een voltijds 
programma: van maandag tot vrijdag. Maar elke avond en 
in het weekend is de patiënt thuis.

Kan elke patiënt vrij kiezen tussen residentiële opname 
of dagbehandeling?

De belangrijkste voorwaarde is de lichamelijke ontwenning. 
Wie al jarenlang elke dag veel alcohol gebruikt en van de 
ene dag op de andere stopt, worstelt vaak met fysieke ont-
wenningsverschijnselen. Symptomen zijn overdadig zwe-
ten, hartkloppingen, beven… Op zich meestal onschuldig, 
maar soms kan een delirium of een epilepsieaanval optre-
den. Daarom is een veilige omgeving belangrijk, met ook 
medicamenteuze ondersteuning. Als die lichamelijke ont-
wenning gebeurd is, kan er, afhankelijk van de ernst van de 
problematiek, afgewogen worden of een residentieel tra-
ject dan wel een dagtherapeutisch traject meer aangewe-
zen is. Het is geen voorwaarde, maar het helpt als patiënten 
thuis goed omringd zijn. Als de partner of de ouders steun 
bieden, heeft de patiënt daar baat bij. Goed omringd zijn 
betekent ook sociale controle. 

Ik kan me voorstellen dat een dagbehandeling voor 
patiënten veel laagdrempeliger is?

Dat is een van de grote voordelen van dit traject. Er is trou-
wens een goede continuïteit en samenwerking tussen het 
residentiële programma en het dagtraject. Als we na enke-
le weken ervaren dat de dagbehandeling niet volstaat, bij-
voorbeeld omdat de patiënt te dikwijls hervalt, dan kunnen 
we alsnog voor een residentiële opname kiezen. In samen-
spraak met de patiënt, uiteraard. Het behandelprogramma 
blijft inhoudelijk hetzelfde, maar de patiënt ‘verhuist’ als het 
ware van bed naar stoel of omgekeerd. 

88
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aan zichzelf te werken. Hierna kan hij overstappen op de 
herstelgroep, gericht op het verder versterken van vaardig-
heden en activering. Ofwel stapt hij in de balansgroep: een 
vervolgtraject van zes weken, vooral gericht op het volhou-
den en op resocialisatie. Dat laatste betekent dat we de pa-
tiënt voorbereiden om terug aan het werk te gaan, om zijn 
vrije tijd zelfstandig in te vullen, om terug zijn plaats in het 
gezin ten volle op te nemen enzovoort.

Na de balansgroep volgt nog de nazorggroep. Een jaar 
lang kunnen patiënten die dat wensen om de twee weken 
op dinsdagavond naar de nazorggroep komen. Dat is een 
therapiegroep onder leiding van een therapeut en een psy-
chiatrisch verpleegkundige. Voor veel mensen geeft dat 
houvast. We merken dat patiënten van de nazorggroep zich 
later dikwijls engageren als ervaringswerkers. Ze volgen 
hiervoor een opleiding, waarna ze zelf sessies mee kunnen 
begeleiden.

Je hoort vaak dat mensen met een verslaving dikwijls 
jarenlang wachten om hulp te zoeken?

Gemiddeld duurt het acht tot tien jaar voor iemand hulp 
zoekt. Eerst is er een ontkenningsfase. Daarna proberen 
mensen dikwijls op eigen kracht te stoppen. Pas als dat en-
kele keren mislukt en als ze de greep op hun leven drei-
gen te verliezen, zoeken ze externe hulp. Dankzij de lagere 
drempel door stepped care slagen we er gelukkig geleide-
lijk aan in om vroeger in het proces in te grijpen, waardoor 
mensen minder verlieservaringen hebben meegemaakt 
voordat ze effectief hulp zoeken.

We werken trouwens altijd nauw samen met de familie. PZ 
Onzelievevrouw heeft een goede familiewerking, zowel voor 
residentiële als voor dagpatiënten. Niet alleen lijdt de fami-
lie mee onder de verslaving, vaak is het vertrouwen grondig 
geschonden. Dat vertrouwen moeten we herstellen, want 
uiteindelijk keert de patiënt na de behandeling terug naar 
zijn context. De familie is altijd betrokken partij. Het is goed 
als gezinsleden de valkuilen leren zien en weten hoe ze kun-
nen ondersteunen als het eens wat moeilijker gaat.

Naast de dagbehandeling en de residentiële behan-
deling is er ABA, het Ambulant Behandelprogramma 
Alcohol?

ABA maakt integraal deel uit van de stepped care. We 
kiezen altijd voor de minst ingrijpende, de minst invasieve 
aanpak. ABA is de meest laagdrempelige stap. Het is een 
ambulant programma voor mensen die hun verslaving nog 
vrij goed onder controle hebben. Zij kunnen in een kleine 
groep een programma volgen van zeven opeenvolgende 
vrijdagen, begeleid door een psychologe en een psychi-
atrisch verpleegkundige. Het programma bestaat uit psy-
cho-educatie en therapie.

Het bijzondere aan ons aanbod is de vlotte overgang tus-
sen de verschillende niveaus in de stepped care. Blijkt het 
ABA-programma niet te volstaan, dan kan de patiënt over-
schakelen naar de dagbehandeling. Is er nog meer omka-
dering nodig, dan is er het residentiële programma.

Is de doelstelling altijd het volledig stoppen met 
alcohol of medicatie? Of is het ‘onder controle krijgen’ 
voldoende?

We streven altijd naar geheelonthouding, maar uiteindelijk 
maakt elke patiënt de keuze. We verwachten wel dat men-
sen tijdens de duur van het programma nuchter blijven, of 
dat althans proberen. We raden iedereen aan om minstens 
zes maanden nuchter te blijven, dit om de kans te krijgen 
om zowel positieve (bv. een verjaardag) als negatieve (bv. 
een tegenslag) ervaringen op te doen zonder gebruik van 
alcohol. 

We hebben het vooral over alcohol gehad. Is verslaving 
aan medicatie gelijklopend hieraan?

In grote lijnen wel. Alleen is medicatie – en dan vooral kal-
meringsmiddelen – dikwijls nog moeilijker om lichamelijk te 
ontwennen. Kalmeringsmiddelen worden te veel voorge-
schreven. Je mag ze idealiter niet langer dan één of twee 
weken gebruiken. Daarna stijgt het risico op verslaving.

Is medicatieverslaving even desastreus als een alcohol-
verslaving?

Ja. Er gebeuren bijvoorbeeld ook verkeersongevallen door 
medicatie. Mensen reageren door de medicatie immers 
trager. Ook op het werk zijn ze minder alert, waardoor ze 
fouten maken en hun werk verliezen. Alcohol is gemakkelij-
ker op te sporen. Je ruikt het of je weet het door een een-
voudige ademtest. Dat is anders bij medicatie. Daarvoor 
heb je al een bloedonderzoek nodig. Omdat medicatie zo 
vaak voorgeschreven wordt, is het moeilijk om de grens te 
trekken: waar eindigt verantwoord en begint problematisch 
gebruik?

U vernoemde eerder in het gesprek de ervaringswer-
kers. Zij krijgen een steeds prominentere plaats in PZ 
Onzelievevrouw. Terecht?

Volkomen terecht. Ervaringswerkers voegen iets toe, wat 
professionele hulpverleners niet kunnen bieden. Zij hebben 
het zelf meegemaakt. Patiënten voelen dat. Ervaringswer-
kers weten vanuit hun eigen ervaring wat het is om met een 
verslaving te kampen. Patiënten maken gemakkelijker con-
nectie met hen. Ze kunnen zich aan hen optrekken. Ze zien 
immers dat de ervaringswerkers erin geslaagd zijn uit de put 
te klauteren. Dat geeft hun hoop. En uitzicht op een betere 
toekomst. Ervaringswerkers zijn bijzonder waardevol.
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“MEER BETROKKENHEID LEIDT TOT 
GROTERE MOTIVATIE BIJ PATIËNT”

PATIENT-EMPOWERMENT: ELKE STAP ZET JE SAMEN

De patiënt als partner in de zorg. Dat klinkt 
goed in de oren. Maar hoe maak je dat waar 

in de praktijk? PZ Onzelievevrouw maakt er al 
jaren werk van. Ook tijdens de campagne ‘Elke 
stap zet je samen’ was er weer volop aandacht 
voor de dagelijkse praktijk. Marc Simoens weet 

er alles over.

“Het is een opsteker voor het ziekenhuis om van de audito-
ren van de accreditering een compliment te krijgen voor de 
manier waarop we patiënten en familieleden betrekken,” 
opent Marc Simoens, stafmedewerker patiëntenzorg. “Na-
tuurlijk hebben we nog een weg te gaan, maar ondertussen 
zetten we ons al enkele jaren in voor patiënt empowerment. 
Ja, we nemen met PZ Onzelievevrouw het voortouw hierin.”
Het was dan ook evident dat PZ Onzelievevrouw zich het 
voorbije najaar aansloot bij de campagne ‘Elke stap zet 
je samen’ van vzw Patient Empowerment. De campagne 
mikt zowel op de somatische als de geestelijke gezond-
heidszorg. Ze streeft naar een gelijkwaardige relatie zorg-
vrager-zorgverstrekker. Op die manier houdt de zorgvrager 
(een gevoel van) controle over zijn of haar zorgproces en 
blijft het (gevoel van) autonomieverlies beperkt.

PZ Onzelievevrouw stimuleert zorgvragers op verschillende 
manieren om te participeren. Marc Simoens belicht er een 
zestal. Het sleutelwoord is samen.

Betrokkenheid verhoogt motivatie

“Een eerste betrachting is om patiënten actief te betrek-
ken bij het opmaken van hun behandelplan,” zegt Marc 
Simoens. “Het gebeurt nog niet systematisch voor elk on-
derdeel, maar alle afdelingen maken er werk van. Zo is het 
al een verworvenheid om elke patiënt te betrekken bij het 
bespreken van de doelstellingen van zijn behandeling en 
de termijn ervan. Als de patiënt daarmee akkoord gaat, 
betrekken we hierbij ook de naaste familie of context. Hoe 
meer betrokkenheid, hoe groter de motivatie bij alle partij-
en. Dat geldt zelfs in de moeilijkste situaties, zoals bij een 
gedwongen opname. Patiënten zijn bij een gedwongen 
opname dikwijls kwaad op alles en iedereen, maar door ze 

beetje bij beetje te betrekken, bekom je een kentering en 
krijg je ze vaak gemotiveerd.

Of de betrokkenheid van patiënten en hun context leidt 
tot andere behandelplannen dan vroeger? Daar ben ik van 
overtuigd, al kan ik dat niet staven met wetenschappelijk 
onderzoek. We merken wel dat het aantal vragen om het 
dossier in te kijken niet toeneemt. Dat wijst erop dat de 
patiënt zich meer betrokken voelt. Ook de manier van for-
muleren verandert. Hulpverleners schrijven vandaag in het 
dossier alsof de patiënt over de schouder meeleest. Dat 
leidt tot meer respect en objectiviteit en die positieve taal 
heeft op haar beurt impact op de bejegening, op de manier 
waarop hulpverleners met patiënten omgaan.

De tweede betrachting sluit daar naadloos op aan: we nodi-
gen patiënten zoveel mogelijk uit op het multidisciplinaire 
overleg. De patiënt zit dus meer en meer mee aan tafel als 
het over hem of haar gaat. Dat verandert het gesprek. Het 
wordt meer een gesprek mét de patiënt dan over de pati-
ent. Ook dat verhoogt de motivatie en het commitment. De 
arts neemt tijdens het multidisciplinaire overleg nog vaak 
het voortouw, maar het wordt sowieso veel meer een dia-
loog, waarin verschillende stemmen aan bod komen. Dit 
sluit overigens mooi aan bij de filosofie en de methodiek 
van de Open Dialoog, waar het ziekenhuis aan werkt.”

Samen evalueren

“Een derde streven is om informatie in het patiëntendossier 
in samenspraak met de patiënt op te nemen. De patiënt 
krijgt de ruimte om correcties aan te brengen. “Dokter, wat 
u daar schrijft, dat klopt niet.” Dat kan soms essentiële in-
formatie toevoegen. Bijvoorbeeld over de interpretatie van 
hoe een scheidingsproces heeft meegespeeld in de pro-
blematiek. Het gebeurt ook dat een patiënt vraagt om iets 
niet op te nemen. De dialoog daarover leidt tot een sterker 
patiëntendossier en een grotere betrokkenheid.

Ten vierde betrekken we patiënten zoveel mogelijk bij 
het formuleren van gezondheidsrisico’s en het opmaken 
van veiligheidsmaatregelen of crisisplannen. Het gaat dan 
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vooral over het omgaan met agressie, afzondering of su-
icidegevaar. Bij een verhoogd risico op agressie maken 
hulpverleners in eerste instantie vaak nog eenzijdig een sig-
naleringsplan op. Zo’n plan werkt met oranje en rode knip-
perlichten en hoe te reageren in welke situatie. Zodra het 
kan, betrekken we hierbij ook de patiënt. We toetsen het 
signaleringsplan, bespreken de risico’s en gaan samen na 
hoe we preventief en in acute situaties kunnen handelen. 
Als een patiënt in afzondering moet, volgt nadien altijd een 
evaluatie met hem: hoe heeft hij die afzondering ervaren, 
hoe kunnen we reageren als zich nog eens een crisis voor-
doet, hoe kunnen we de dingen anders aanpakken zodat de 
patiënt een meer positieve beleving heeft? Op die manier 
leren patiënten ook reflecteren over zichzelf, over hun eigen 
veiligheid en die van hun omgeving. Hoe meer patiënten 
betrokken zijn bij hun signaleringsplan, hoe meer het op 
maat gesneden is en hoe meer medewerking je krijgt van 
de patiënt.”

Rechten van de patiënt

“Een vijfde werkterrein is de zorgoverdracht bij mutatie of 
ontslag, die we samen met de patiënt zorgvuldig voorberei-
den. We willen vermijden dat een patiënt telkens opnieuw 

zijn verhaal moet doen. Als de patiënt betrokken is bij de 
zorgoverdracht, kunnen we ook beter rekening houden met 
zijn of haar wensen en bekommernissen. Daardoor zijn ze 
meer gemotiveerd om hun behandeling in de nieuwe con-
text verder te zetten en krijgen we een betere zorgcontinu-
iteit.

Ten slotte blijven we actief de patiëntenrechten promoten. 
De patiënt krijgt bij opname niet alleen een brochure over 
zijn rechten, we lichten die een week na de opname ook 
nog eens mondeling toe. Onze ervaring is dat hoe beter 
we over de patiëntenrechten communiceren, hoe minder 
conflicten of onduidelijkheid er achteraf ontstaat. Natuurlijk 
zijn mensen vandaag mondiger dan twintig jaar geleden. En 
ja, ze stellen kritische vragen. Maar dat is niet meer dan te-
recht. Als patiënten waarlijk partners in de zorg worden, zal 
de zorg er alleen maar beter op worden. Ook voor de hulp-
verleners. We ervaren meer arbeidsvreugde als we in dia-
loog gaan met de patiënt en zijn context. Dat vraagt meer 
inspanning, maar we halen er zoveel meer voldoening uit. 
Als hulpverlener word je uitgedaagd om je standpunten te 
onderbouwen en ze te toetsen aan evidence based inzich-
ten en eigen ervaringen. Dat maakt alles nog eens zoveel 
boeiender en waardevoller.”
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In elk nummer van Afrit 8 hebben we een 
gesprek bij een kop koffie. 

Deze keer praten we met Els Vermote, 
vrijwillig ervaringswerker.

“IK ZAT DIEP, MAAR IK BEN ERUIT GERAAKT”

Els Vermote:
“De Herstelacademie slaat goed aan. We willen 

dan ook uitbreiden. Daarom organiseren 
we in het voorjaar 2022 een opleiding 

‘Train de trainer’ voor mensen die les willen 
geven. Zelf haal ik enorm veel energie en 

voldoening uit de Herstelacademie.
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“Ik had het totaal niet zien aankomen, ook al ging ik door 
een zeer drukke en stressvolle periode. Ik was getrouwd, we 
hadden twee kleine kindjes en ik zat in mijn derde jaar or-
thopedagogie. Het was mijn grote droom om dat diploma 
te halen. Ik had stress en slaaptekort. Maar een psychose, 
neen, dat was het laatste van mijn gedachten.

Die eerste ervaring in 1999 was traumatisch. In de PAAZ (psy-
chiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis) moest 
ik in isolatie en kreeg ik medicatie toegediend. Ik kijk niet 
graag op die periode terug. Na anderhalve maand mocht ik 
naar huis. Ik was vastbesloten om mijn studies verder te zet-
ten. Dat was ontzettend belangrijk voor mij. Maar het lukte 
niet. De naweeën van de psychose speelden me parten. Ik 
kon me niet meer concentreren. Dat was een serieuze klap 
voor mij. Ik zag mijn grote droom in rook opgaan. Ik kwam 
in een zwart gat terecht en werd depressief.

Tussen 2000 en 2008 volgden verschillende opnames in PZ 
Onzelievevrouw. Soms residentieel, soms als dagpatiënt. 
Maar ik herviel telkens. Geen zware psychoses meer, maar 
wel angsten, achterdocht, depressies… Thuis draaide het 
ook niet meer, met een echtscheiding tot gevolg. Ik was in 
die jaren veel te veel gefocust op wat ik niet meer kon, op 
de droom die ik niet gerealiseerd had. Ik voelde me waar-
deloos. Ik zat gevangen in een tunnelvisie. Als ik thuis was, 
bleef ik vaak in bed, ondanks de kindjes. Het keerpunt kwam 
er uiteindelijk met nieuwe medicatie en mijn vaste besluit 
om geen opname meer te willen. Ik draaide de knop om.

Sinds mijn allereerste opname in de PAAZ in Oostende had 
ik een goed contact met een sociaal werker van het Cen-
trum Geestelijke Gezondheidszorg Oostende. Hij kwam me 
zelfs bezoeken als ik opgenomen was in PZ Onzelievevrouw. 
Die man heeft eveneens een grote rol gespeeld in mijn her-
stel. Ondertussen is hij met pensioen, maar ik ga nog altijd 
naar een psycholoog. Ik ervaar daar steun bij.”

Structuur vinden

“Toen ik in 2008 op ontslag ging, was ik mijn man en mijn 
kinderen kwijt. Ik moest helemaal van nul af aan beginnen. 
Ik ging in een appartement wonen en zocht structuur in mijn 
leven. Ik kon als vrijwilliger aan de slag bij Poverello en in 
een woonzorgcentrum, waar ik tien uur per week bijsprong 
in de zorg. Dat werk gaf me veel voldoening en het houvast 
dat ik nodig had. Ik voelde dat ik iets kon betekenen voor 
andere mensen. En dat voelde goed. Stilaan hervond ik ook 
het plezier in hobby’s. Ik begon te badmintonnen en sprak 
soms weer af met vrienden en vriendinnen van weleer. Ja, 
in die moeilijke jaren leer je je echte vrienden wel kennen.
Ook met mijn kinderen probeer ik de relatie te herstellen. 
Dat is niet gemakkelijk. Ik was er niet toen ze me nodig had-
den. Het is jammer dat de geestelijke gezondheidszorg in 
die jaren nog niet zoveel aandacht had voor de familie en 
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de kinderen van patiënten. Gelukkig is dat sindsdien veel 
verbeterd.

Toen in 2015 de allereerste opleiding voor ervaringswerkers 
werd georganiseerd in Vives, heb ik me meteen ingeschre-
ven. Daarvoor al zette ik me in als buddy van iemand met 
een psychische kwetsbaarheid in Oostende. Ik heb nog al-
tijd contact met die vrouw. Het ervaringswerk is me op het 
lijf geschreven. Ik mag dan het diploma van orthopedagoog 
niet gehaald hebben, de sociale sector blijft mijn ding. Dat 
is doorheen al die jaren nooit veranderd.
Met mijn getuigschrift als ervaringswerker kon ik enkele 
uren per week aan de slag in PZ Onzelievevrouw. Ik was er-
bij toen de plannen voor de Herstelacademie vorm kregen. 
Ik nam zelfs deel aan het bezoek van een groep ervarings-
werkers en professionele hulpverleners aan een organisatie 
in Engeland, waar het fenomeen van het Recovery College, 
zoals het daar heet, al langer bestaat. Vandaag ben ik nog 
altijd actief in de Herstelacademie van het Netwerk GGZ 
Noord-West-Vlaanderen.

In de Herstelacademie werken mensen aan hun herstel en 
bouwen we aan een positieve beeldvorming rond geeste-
lijke gezondheid. De bijeenkomsten en opleidingen staan 
open voor mensen met een psychische kwetsbaarheid, 
maar ook voor hun familieleden en voor hulpverleners. Bij-
zonder is dat elke sessie voorbereid en gegeven wordt door 
een professionele hulpverlener én een ervaringswerker.”

Positief toekomstperspectief

“De Herstelacademie slaat goed aan. We willen dan ook 
uitbreiden. Daarom organiseren we in het voorjaar 2022 
een opleiding ‘Train de trainer’ voor mensen die les willen 
geven. Zelf haal ik enorm veel energie en voldoening uit 
de Herstelacademie. Ik word sterker door samen met an-
dere deelnemers aan een positief toekomstperspectief te 
werken. Ik heb zelf diep gezeten, maar ik ben eruit geraakt. 
Vandaag zie ik dat het niet allemaal kommer en kwel was. Ik 
heb aan die periode ook vriendschappen overgehouden.
Vandaag gaat het goed met mij. Ik doe vrijwilligerswerk in 
De Takel, een dagcentrum voor kinderen uit de bijzondere 
jeugdzorg. Ik ben vrijwillig ervaringswerker in PZ Onzelie-
vevrouw en neem ook deel aan de buddywerking van het 
ziekenhuis met patiënten met een langerdurende psycho-
se. Om de twee weken geef ik samen met een psychologe 
psycho-educatie aan een groep dagpatiënten. Als buddy 
ga ik langs op de afdeling en dan doe ik iets samen met 
een patiënt: een wandeling maken, iets gaan drinken, een 
babbel slaan… 

Het ervaringswerk heeft de voorbije jaren een vaste plaats 
in PZ Onzelievevrouw veroverd. Daar ben ik erg blij om. 
Omdat ik zelf ervaren heb hoe belangrijk dat wel kan zijn 
voor patiënten en hun naasten.”



“MENTAAL WELZIJN 
GEEFT VEERKRACHT”

Margot Cloet staat aan het hoofd van koepelorganisatie 
Zorgnet-Icuro. Sinds twee jaar neemt de coronacrisis een groot 
deel van haar tijd in beslag. Toch maakte ze voor Afrit 8 graag 

even tijd voor een interview. Over de geestelijke gezondheidszorg 
vandaag en in de toekomst, de plaats van de residentiële 
psychiatrie, de uitdagingen van de vermaatschappelijking 

en de war for talent.

Foto: Zorgnet Icuro
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INTERVIEW MET MARGOT CLOET, GEDELEGEERD BESTUURDER ZORGNET -ICURO

Mensen hebben vaak de indruk dat 
het aantal psychische aandoeningen 
almaar toeneemt?

Margot Cloet: Cijfers tonen dat het 
aantal psychische stoornissen vrij sta-
biel blijft, maar de problematiek krijgt 
meer zichtbaarheid, waardoor het dui-
delijker wordt dat een grote groep 
mensen worstelt met het mentaal wel-
bevinden. We moeten mentale proble-
men zo vroeg mogelijk opsporen en 
ermee aan de slag gaan. We hebben 
een goed uitgebouwde psychiatrie, 
met veel expertise, maar we moeten 
verdere stappen zetten in de vermaat-
schappelijking van de zorg en die 
deskundigheid binnenbrengen in alle 
segmenten van de samenleving. De 
eerste levensjaren van een kind zijn erg 
belangrijk. Het start zelfs nog vóór de 
geboorte. Wat we vandaag nog te veel 
doen, is dweilen met de kraan open.

Als ik het goed begrijp moet de 
geestelijke gezondheidszorg meer 
bruggen slaan naar het onderwijs, de 
opvoeding, vrijetijdsorganisaties…? 
Staan die domeinen daarvoor open?

De ontwikkeling van de hersenen in 
de eerste levensjaren is op vele vlak-
ken bepalend. We moeten de mensen 
die met jonge kinderen werken daar-
om zo goed mogelijk ondersteunen 
in hun opdracht. Bijvoorbeeld in de 
kinderopvang, die vandaag sowieso 
al slecht omkaderd is. Hoe kunnen we 
onze GGZ-deskundigheid daar bin-
nenbrengen? Hoe kunnen we mensen 
bijbrengen dat aandacht voor en pra-
ten over mentaal welbevinden belang-

Margot Cloet: “We moeten meer 
investeren in vroegdetectie, in 

preventie en in ambulante, 
laagdrempelige geestelijke 

gezondheidszorg. Tegelijk moeten 
we mensen die gespecialiseerde 

hulp nodig hebben – 
patiënten met psychoses, 

depressies, bipolaire stoornis-
sen…  – op een goede manier 

opvangen en behandelen.”

rijk is. Vandaag wachten we met hulp 
te bieden tot een problematiek heel 
erg is, waardoor het voor mensen nog 
moeilijker wordt om erover te praten 
en tijdig hulp te zoeken. We moeten 
kinderen leren over hun gevoelens te 
praten. En ouders en al wie met kinde-
ren werkt, moeten leren hiervoor open 
te staan, te luisteren en signalen op te 
vangen. Het mentaal welbevinden van 
kinderen bewaken hoort bij de opvoe-
ding. Ik heb zelf lang in de jeugdhulp 
gewerkt en ik heb gezien hoe bepaal-
de problematieken van generatie op 
generatie worden doorgegeven. Op 
jonge leeftijd aandacht ontwikkelen 
voor je psychisch welbevinden is van 
belang voor je veerkracht op latere 
leeftijd. Praten met kinderen, luisteren 
naar kinderen, maar evengoed gren-
zen durven stellen… het hoort er alle-
maal bij.

Veel GGZ-organisaties werken meer 
en meer outreachend, maar staan 
jeugdhulporganisaties, kinderop-
vang, het onderwijs en andere kern-
spelers in de ontwikkeling van kinde-
ren open voor die uitgestoken hand 
vanuit de GGZ?

Ik denk dat we elkaar soms nog onvol-
doende kennen. En het onderwijs wil 
zich op zijn kerntaken focussen, met 
name onze kinderen en jongeren klaar 
maken voor de arbeidsmarkt. Maar 
hoe kan je goed functioneren op je 
werk, in je gezin, in de samenleving… 
als je niet goed in je vel zit of als je 
geen gezond evenwicht vindt tussen 
je werk en je privé? Aandacht voor het 
mentaal welbevinden maakt ons veer-
krachtig. Dat wordt nog altijd onder-
schat. We hoeven uiteraard niet in alle 
scholen therapie beginnen te geven, 
maar leren omgaan met psychische 
problemen zou tot het basispakket van 
het onderwijs moeten behoren.
We kunnen wijzen naar het onderwijs 
en andere domeinen, maar ook binnen 
de gezondheidszorg is de geestelijke 
gezondheid jarenlang stiefmoederlijk 
behandeld. Is dat aan het veranderen?
De overheid investeert deze legis-
latuur duidelijk meer in geestelijke 

gezondheidszorg. Denk aan de eer-
stelijnspsychologen, de forensische 
psychiatrie… Maar het blijft onvol-
doende. De kost van GGZ-problemen 
op onze economie wordt geraamd op 
5,1% van het Bruto Binnenlands Pro-
cuct (BBP). Maar slechts 0,6% van het 
BBP gaat naar geestelijke gezond-
heidszorg. Er gaat proportioneel nog 
altijd veel meer aandacht naar acute 
en somatische dan naar naar chroni-
sche en psychische gezondheidszorg. 
Toch zijn psychische aandoeningen 
en gedragsstoornissen met 35,8% de 
belangrijkste oorzaak van langdurige 
arbeidsongeschiktheid. Alleen al uit 
economisch perspectief kan je daar 
niet naast blijven kijken.

Veel van uw tijd en aandacht gaat de 
jongste twee jaar naar de coronapan-
demie. Voelt u in die overleggen ook 
die spanning tussen aandacht voor 
de lichamelijke en de geestelijke ge-
zondheid?

Op bepaalde momenten kan je niet 
anders dan de fysieke gezondheid 
laten primeren. Denk aan de strikte 
bezoekregeling in de woonzorgcentra 
helemaal in het begin van de pande-
mie, toen de druk op de ziekenhuizen 
onhoudbaar werd. We hebben door-
heen de crisis wel geleerd om altijd het 
mentaal welzijn mee in ogenschouw te 
nemen, maar het blijft een onderbe-
lichte factor. Dat voel je inderdaad. 
Kijk naar de gezondheidssector zelf: 
het mentaal welbevinden van de zorg-
medewerkers is van cruciaal belang 
in deze crisis. De morele stress bij het 
zorgpersoneel vandaag is erg hoog.

U noemde zelf al de vermaatschap-
pelijking van de GGZ. Waar staan we 
vandaag in dat proces en waar moe-
ten we verder aan werken?

We hebben de jongste tien jaar al een 
hele weg afgelegd met de netwerken 
en meer ambulante hulp. Op een be-
paald moment bereik je een grens wat 
de afbouw van psychiatrische bedden 
betreft. We moeten op verschillende 
fronten blijven investeren, ook in de 
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specialistische zorg. We zijn klaar voor een volgende stap 
nu, waarin we bruggen moeten slaan naar andere sectoren 
en naar de brede samenleving.

Wat is de plaats van de residentiële geestelijke gezond-
heidszorg in de toekomst?

Die blijft belangrijk. We moeten meer investeren in vroeg- 
detectie, in preventie en in ambulante, laagdrempelige 
geestelijke gezondheidszorg. Tegelijk moeten we mensen 
die gespecialiseerde hulp nodig hebben – patiënten met 
psychoses, depressies, bipolaire stoornissen…  – op een 
goede manier opvangen en behandelen. Dat betekent dat 
die gespecialiseerde GGZ een correcte omkadering moet 
krijgen. Het is voor geen enkele gezondheidsminister aan-
trekkelijk om een beter kader te voorzien voor een aanbod 
dat al bestaat. Toch is dat nodig en we blijven daarvoor ij-
veren.

Ondertussen woedt in de zorgsector volop de lang 
aangekondigde ‘war for talent’. Ik heb de indruk dat 
de geestelijke gezondheidszorg voorlopig relatief ge-
spaard blijft. Hoe zijn de vooruitzichten op dat vlak en 
welke initiatieven neemt Zorgnet-Icuro?

We krijgen nu al signalen uit bepaalde regio’s dat er een 
tekort dreigt aan psychologen. Dat is nooit eerder voor-
gekomen. Oplossingen voor de krappe arbeidsmarkt zijn 
sowieso complex. Een betere verloning is nodig en die ver-
loning moet over alle sectoren heen gelijkgetrokken wor-
den. Het IFIC-loonmodel vormt daarvoor een goed kader, 
al besef ik dat niet iedereen daar gelukkig mee is en dat we 
verder moeten sleutelen aan het model. Daarnaast moeten 
we waar mogelijk bepaalde taken verschuiven naar andere 
functies. Ik denk aan registraties, administratie of logistie-
ke taken die evengoed door niet-zorgmedewerkers opge-
nomen kunnen worden. Het binden van je medewerkers is 
ook een uitdaging voor elke organisatie, al tonen de cijfers 
dat de geestelijke gezondheidszorg daar vrij hoog scoort. 
Vanuit Zorgnet-Icuro werken we aan plan voor de hele zorg-
sector, met aandacht voor de promotie van zorgberoepen 
bij jonge mensen. Hoe beter we erin slagen om open over 
geestelijke gezondheid te praten, ook op school, hoe gro-
ter de kans dat jongeren zich aangetrokken voelen tot een 
job in de GGZ. Een reden te meer om daar werk van te ma-
ken. Uiteindelijk blijft zorgverlening een prachtige job!

Margot Cloet: “Op een 
bepaald moment bereik je 

een grens wat de afbouw van 
psychiatrische bedden betreft. 
We moeten op verschillende 
fronten blijven investeren, 

ook in de specialistische zorg.”

De laatste maanden gingen enkele medewerkers met 
pensioen.  Omwille van de pandemie zijn recepties en 
feestelijkheden nog altijd moeilijk te organiseren en 
bleef het bij een attentie van de directie en collega’s 
op de laatste werkdag. Van boven naar onder zien we 
Nadine Vandendriessche (uiterst rechts), psycholoog op 
afdeling 41, Kristien Ceenaeme, verpleegkundige op 
afdeling 31 en Marleen Coen en Fabienne Oppalfens, 
verpleegkundigen op PVT de Brugghe, woning 1-2.  Aan 
allen van harte proficiat!

MEDEWERKERS MET PENSIOEN



PERSONALIA

In dienst
24/01 Mona Bogaert, medewerker
 personeelsdienst
18/01 Marthe Opbrouck, 
 groepsbegeleider afdeling 11
17/01 Elke Van Leuven, medewerker  
 Covias-PET
 Johanna Bernolet, medewerker  
 Covias-Zuid
11/01 Tara Pettini, verpleegkundige  
 afdeling 52
10/01 Katelijne Goens, medewerker  
 dienst administratie
03/01 Linda Matthijs, nachtverpleeg- 
 kundige afdeling 42 
 Barbara Van Der Veken, 
 afdelingspsycholoog 
 afdeling 52
01/01 Nadine Leroy, maatschappelijk  
 werker afdeling 10
02/11 Carol Florizoone, logistiek   
 assistent afdeling 32
01/11 Martine Verheye, medewerker  
 dienst schoonmaak

Uit dienst
31/01 Nico De Rooze, 
 verpleegkundige afdeling 41
 Willeke Blomme, medewerker  
 dienst schoonmaak
 Marleen Coen, 
 verpleegkundige PVT de 
 Brugghe (pensioen)
 Fabienne Oppalfens, 
 verpleegkundige PVT de   
 Brugghe (pensioen)
23/01 Pieter De Roo, 
 verpleegkundige 
18/01 Linda Matthijs, 
 nachtverpleegkundige 
16/01 Jurgen Herssens, 
 medewerker technische dienst
04/01 Jan Absolon, 
 medewerker technische dienst
02/01 Siri Paternoster, 
 verpleegkundige
 Valerie Van Brabander, 
 verpleegkundige 
 Tine Sierens, verpleegkundige
31/12/ Kyana Carette, zorgkundige  
 PVT de Brugghe
 Hade Monserez, 
 kinesitherapeut
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 Griet Maes, verpleegkundige
 Joke Hagers, groepsbegeleider 
 Katia Verstrepen, 
 verpleegkundige 
 Stefanie Lievens, 
 verpleegkundige PVT
 Fien Kegels, 
 leefgroepbegeleider
 Jozefien Degraeve  
 psychomotorisch therapeut  
 Ameline Vanhee, 
 logistiek assistent
17/12 Kristien Ceenaeme, 
 zorgkundige 
10/12 Anthony Bogaerts, 
 nachtverpleegkundige
22/11 Chloë Mukeshumuremyi, 
 medewerker Covias-Noord
14/11 Evelien Delva, 
 therapie-assistent

02/11 Kateryna Kulias, 
 medewerker voedingsdienst
31/10 Nadine Vandendriessche, 
 psycholoog op afdeling   
 41 (pensioen)
15/10 Veerle Venneman, 
 psychomotorisch therapeut  
 

KORT



RELATIE PATIËNT MET SUÏCIDALE IDEATIES EN GGZ-VERPLEEGKUNDIGEN 
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Caressa Van Hoe werkt bijna acht jaar als psychiatrisch ver-
pleegkundige in PZ Onzelievevrouw. “Ik had een bachelor-
diploma op zak, maar toen ik eenmaal aan het werk was, 
voelde ik de honger naar meer kennis en achtergrond. Ik 
werk op de afdeling langdurige intensieve behandeling. 
Suïcidaliteit is iets waar we geregeld mee geconfronteerd 
worden. Het is een thema dat in veel contexten relevant is.
Kort gezegd gaat mijn thesis over hoe mensen met suïcida-
le ideaties het contact met GGZ-verpleegkundigen ervaren. 
Hoe belangrijk is het relationele aspect tussen verpleegkun-
dige en patiënt? Je voelt als zorgverlener in de praktijk dat 
je in die situaties het verschil kan maken via je relatie met 
de patiënt. Toch kunnen verpleegkundigen interacties met 
patiënten met suïcidale ideaties als complex, veeleisend 
en angstwekkend ervaren, en als gevolg daarvan afzien van 
interactie. Dit kan ertoe leiden dat patiënten het gevoel 
hebben dat hun lijden en suïcidaliteit niet worden erkend of 
dat er niet adequaat op wordt gereageerd. Daarom moe-
ten verpleegkundigen een grondiger inzicht krijgen in de 
impact die hun betrokkenheid heeft op het welzijn van pa-
tiënten.

Het onderzoek gebeurde met een kwalitatieve studie, waar-
voor ik elf patiënten uit drie voorzieningen interviewde. De 
gesprekken verliepen verrassend open. De patiënten waren 
achteraf ook blij dat ze aan dit onderzoek hadden meege-
werkt. ‘Het heeft me goed gedaan,’ klonk het. Ze hadden 
het gevoel dat ze andere mensen konden helpen door hun 
ervaringen te delen.”

Durven praten

“Twee belangrijke inzichten drijven boven uit het onder-
zoek. Ten eerste willen patiënten met suïcidale ideaties een 
vertrouwensband opbouwen met een verpleegkundige en 
zich veilig voelen binnen dat contact. Patiënten worden 
vaak geconfronteerd met gevoelens van schaamte en on-
begrip (bv. na een zelfmoordpoging), waardoor ze zich on-
veilig en waardeloos voelen. Ze hebben nood aan iemand 

die hen benadert als een uniek persoon, die oprechte be-
trokkenheid en menselijkheid toont, die aanwezig is en on-
bevooroordeeld luistert. Dergelijk contact zorgt ervoor dat 
patiënten zich geaccepteerd voelen ondanks hun negatieve 
gedachten en gevoelens. Dit ervaren ze niet bij elke ver-
pleegkundige, het moet ‘klikken’.

Het tweede inzicht toont dat patiënten behoefte hebben 
aan het verkennen van hun suïcidaliteit. Ze waarderen een 
verpleegkundige die de suïcidaliteit durft te benoemen, het 
thema normaliseert en erover wil praten. Wanneer een ver-
pleegkundige die gesprekken mijdt, kan dit ervoor zorgen 
dat de patiënt zich alleen voelt in het dragen van zijn lijden 
en zich niet meer openstelt. Dit is problematisch aangezien 
het spreken hierover net de suïcidaliteit kan verminderen. 
Patiënten geven vaak maar subtiele hints: ‘Ik voel me niet 
zo goed, ik heb het lastig…’ 
Als zorgverlener is het belangrijk om deze hints op te pikken. 
Je kan sussen, je kan er je oren en ogen voor sluiten of je 
kan erop ingaan en de gevoelens – ook de suïcidegedach-
ten – benoemen. Dat laatste is niet altijd gemakkelijk. Het 
is méér dan empathisch zijn of een luisterend oor bieden; 
het is aan de slag gaan met die informatie en samen zoe-
ken naar manieren om te kunnen omgaan met die gedach-
ten en gevoelens. Patiënten voelen goed het verschil. Als 
verpleegkundige kan je vragen stellen zoals de procedure 
het voorschrijft. Patiënten voelen zich bij zo’n instrumentele 
benadering soms angstig en onzeker en krijgen zelfs een af-
keer van dergelijke gesprekken. Zij willen een verpleegkun-
dige die menselijkheid toont, die even tijd maakt, bij hen 
komt zitten en zich openstelt. Patiënten stellen het op prijs 
als zorgverleners zien dat er iets scheelt en daar ook effec-
tief op inspelen: ‘Alles goed met jou?’ Soms moeten we als 
zorgverlener die extra stap zetten. Als een patiënt niet op 
de therapie aanwezig is, dan is het goed als we even op de 
kamer gaan kijken om te vragen of alles oké is. Gewoon die 
vraag en dat signaal – we zijn je niet vergeten! – maken voor 
de patiënt een wezenlijk verschil. Want als ze niet opdagen 
voor therapie en niemand gaat eens kijken op de kamer, 

“EEN GOEDE KLIK VOLSTAAT NIET, 
JE MOET OOK AAN DE SLAG”

Hoe ga je als verpleegkundige om met patiënten die te kennen geven suïcidale gedachten 
en gevoelens te hebben? Verpleegkundige Caressa Van Hoe voerde er onderzoek naar in het 
kader van haar masterthesis* aan de UGent. Ze behaalde met haar onderzoek de Alumniprijs 
voor beste masterproef van de Master Verpleegkunde en Vroedkunde.



dan voelen ze zich nog slechter en nog waardelozer: ‘Zie je 
wel dat niemand me mist.’

Belangrijk is ook het nakomen van beloften. Heb je beloofd 
dat je eens langs zou gaan? Doe dat dan ook. Het is een 
kwestie van betrouwbaar zijn en van voorspelbaarheid en 
stabiliteit bieden binnen hun chaos.

Vaak gaat het erom het juiste evenwicht te vinden. Als een 
patiënt bijvoorbeeld te kennen geeft niet naar de therapie 
te willen, ga erover in gesprek, praat met de patiënt, luister 
wat er scheelt en stimuleer eventueel om toch te gaan. Te-
gelijk moeten we de keuze van de patiënt respecteren, want 
de patiënt pushen kan ervoor zorgen dat hij zich niet begre-
pen of serieus genomen voelt, wat de suïcidale ideatie kan 
versterken. Die balans vinden is niet altijd gemakkelijk.

Soms heb je als zorgverlener weleens de indruk dat een pa-
tiënt ‘aandacht zoekt’. Toch moeten we te allen tijde dur-
ven ‘compassion’ tonen: empathie, inleving, medeleven, 
authentiek aanwezig zijn. We moeten de patiënt serieus 
nemen. Dat kan best intensief zijn. Als je een patiënt de 
ruimte geeft om over zijn zelfmoordgedachten te praten, 
neem je verantwoordelijkheid op je. En misschien heb je 
dan de neiging om overbeschermend te zijn, wat ook niet 
goed is. Veiligheidsmaatregelen kunnen patiënten een ge-
voel van stabiliteit en veiligheid geven, als de verpleegkun-
dige transparant is over het waarom van de maatregelen 
en tegelijk emotionele steun biedt. Als je bijvoorbeeld een 

patiënt vertelt dat hij niet op weekend kan door zijn suïcida-
liteit, is dat een negatieve boodschap. Maar door erover te 
praten, laat je de patiënt hierover reflecteren. Dat gesprek 
en die reflectie kunnen de band tussen zorgverlener en pa-
tiënt sterker maken, ondanks de negatieve boodschap die 
je bracht.”

Crustatieve zorg

“Ondertussen ligt dit onderzoek al een tijdje achter mij. 
Vandaag werk ik samen met mijn collega Loïc Moureau, 
staflid ethiek, en enkele andere participanten aan een 
nieuw onderzoek. Samen ontwikkelen we een monitor voor 
crustatieve zorg: een instrument met indicatoren, dat zorg-
verleners concrete handvatten aanreikt om crustatieve zorg 
in de praktijk te brengen en kwalitatieve zorg te verlenen. 
Met dank aan de congregatie Zusters van de Bermhertig-
heid Jesu die het onderzoek financiert en aan Palliatieve 
Zorg Vlaanderen als opdrachtgever. We zijn er vorige zomer 
mee gestart en mikken op juli 2023 om een eerste versie van 
de monitor voor te stellen. Je hoort ervan als het zover is.”

* Volgend op de masterproef werd er ook een wetenschap-
pelijk artikel geschreven: Van Hoe. C., Vandewalle, J., De-
byser, B., Deproost, E. & Verhaeghe, S. (2021). Engagement 
between adults in suicidal crises and nurses in mental health 
wards: a qualitative study of patients’ perspectives. Archives 
of Psychiatric Nursing, 35, 541-548.
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“Soms heb je als zorgverlener 
weleens de indruk dat een 
patiënt ‘aandacht zoekt’. Toch 
moeten we te allen tijde durven 
‘compassion’ tonen: empathie, 
inleving, medeleven, authentiek 
aanwezig zijn. We moeten de 
patiënt serieus nemen. Dat kan 
best intensief zijn.”

Caressa Van Hoe, 
verpleegkundige
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“Sport en beweging als uitlaatklep”

“De meeste zorgkundigen werken in de ouderenzorg. Ook 
ik heb eerst in een woonzorgcentrum gewerkt. Dat was fy-
siek zwaar. Ik voel me beter thuis in PZ Onzelievevrouw.

Ik heb eerst op diverse afdelingen gestaan, maar sinds vier 
jaar werk ik op de afdeling langdurige intensieve behande-
ling. Ik begeleid en ondersteun patiënten. Ik stimuleer hun 
zelfstandigheid, ik maak ze wegwijs en ik help ze bij dui-
zend-en-één kleine dingen: hun kamer op orde houden, ze 
tonen waar ze terecht kunnen met de was, eens meegaan 
naar het algemeen ziekenhuis voor een controle bij de oog-
arts… Dat is het fijne aan mijn job: het is elke dag anders. Ik 
hou van die variatie.

Naast het werk ben ik erg sportief. Ik speel frisbee en voet-
bal, ik doe aan hardlopen en padel en ik heb tijdens corona 
het fietsen ontdekt. Ik heb al die sport en beweging nodig 
als uitlaatklep.

Vorige zomer ben ik samen met enkele anderen van Oost-
kamp naar de Mont Ventoux gefietst. Onder hen ook twee 
collega’s van PZ Onzelievevrouw: Annelies Lauwers en Ame-
lie De Keulenaer. Annelies werkt ook deeltijds als therapeut 
in ’t Valkennest. Dat is een initiatief begeleid zelfstandig wo-
nen voor zes mensen met een mentale beperking in Oost-
kamp. Met onze tocht naar de Mont Ventoux hebben we 
geld ingezameld voor ’t Valkennest.

De fietstocht was tof om te doen. Het is een prachtige ma-
nier om het landschap en de natuur te ontdekken. Het geeft 
zoveel voldoening. Elke avond ben je doodop, maar het is 
een gezonde en welgekomen vermoeidheid. Het hoogte-
punt was de plaatselijke fietstocht La Cannibale, een zwaar 
traject van 175 kilometer met twee keer de beklimming van 
de Mont Ventoux en nog vier andere beklimmingen.

Ik heb de smaak van het fietsen goed te pakken. Met corona 
is het minder evident om ploegsporten te doen. Al blijf ik 
ook voetballen. Ik wil altijd in conditie blijven.”

Freek Vermandele,
zorgkundige


