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VOORWOORD

Elke organisatie moet zichzelf op geregelde tijd-
stippen kritisch evalueren. Doe je dat oprecht en 
met een open geest, dan houdt die zelfreflectie 
een organisatie scherp en alert. Maar vooral: 
zelfreflectie zorgt ervoor dat een organisatie 
relevant blijft.

Zijn de doelgroepen van gisteren de doelgroe-
pen van morgen? Hebben ze dezelfde noden en 
verwachtingen? En wat met het aanbod? Is dat 
nog voldoende afgestemd op die evoluerende 
noden? Waar kan het beter? Hoe kunnen we 
onze expertise nog beter aanwenden?

Onder de noemer ‘OLV.Anders Bekeken’ is het 
ziekenhuis al enige tijd bezig met zo’n grondige 
evaluatie van zijn aanbod. Nu we begin 2022 
de accreditering behaald hebben – de externe 
erkenning van de hoge kwaliteitsnormen op 
alle gebieden van onze werking – willen we ons 
weer volop focussen hierop.

Het vertrekpunt voor OLV.Anders Bekeken was 
de herdefiniëring van doelgroepen. Ons doel 
is om ons aanbod zo goed mogelijk af te stem-
men op de diverse doelgroepen. Dat betekent 
dat we per doelgroep een aanbod ontwikkelen 
dat – evidence based – het best tegemoet 
komt aan de noden.

Natuurlijk vertrekken we niet van 
een blanco blad. De rijke erva-

ZELFREFLECTIE

ring en expertise van het ziekenhuis gooien we 
niet overboord. Integendeel. Door nog meer 
‘vraaggericht’ in plaats van ‘aanbodgestuurd’ 
te werken, krijgen artsen en medewerkers nog 
meer kansen om hun expertise te verdiepen.

Deze oefening vergt veel van alle medewerkers 
en artsen. Ze vergt een bereidheid om platge-
treden paden te verlaten en nieuwe wegen te 
verkennen. Ze vergt de moed om los van func-
ties, gewoontes en expertises honderd procent 
vanuit het perspectief van de patiënt te denken.
In deze Afrit 8 geven we een stand van zaken. 
Wat we hier presenteren, is nog niet helemaal 
rond en afgeklopt. Eens het hernieuwde aanbod 
uitgetekend is, volgt bovendien een tweede 
fase, waarbij we mensen en middelen – in nauw 
overleg met alle betrokkenen – optimaal zullen 
inzetten om die zorg op maat in de praktijk te 
brengen.

Toch wilden we al een tip van de sluier lichten. 
Omdat dit traject illustratief is voor de dynamiek 
in PZ Onzelievevrouw. Elke dag geven artsen 
en medewerkers het beste van zichzelf in het 
hier en nu. Tegelijk bereiden we de geestelijke 
gezondheidszorg van morgen voor. De wereld 

verandert. Wij veranderen mee. Zo blijven 
we relevant.
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In het PZ Onzelievevrouw gonst het van de bedrij-
vigheid. Achter de schermen ontwikkelen tal van 
werkgroepen de nieuwe behandelprogram-
ma’s. Hieraan ging een ruimere denkoefe-
ning vooraf, onder meer over de visie en 
de pijlers van het ziekenhuis.

“De wereld verandert snel,” merkt Patricia Van-
haeren op. “Flexibiliteit en wendbaarheid zijn meer 
dan ooit nodig. Ook in de geestelijke gezondheidszorg. 
We willen soepel inspelen op nieuwe noden, maar ook op 
nieuwe opportuniteiten van het overheidsbeleid. Bovendien 
willen we de knowhow en de ervaring van onze medewerkers 
nog meer valideren. Hoe meer de medewerkers zich betrok-
ken en gewaardeerd weten, hoe meer werkplezier en voldoe-
ning ze ervaren.”

BOTTOM-UP

De ontwikkeling van de nieuwe behandelprogramma’s is 
goed voorbereid en evidence based. Het ziekenhuis laat 
zich onder meer bijstaan door Flanders Synergy en door de 
Nederlandse consultant Janet Poels. “Wij gaan niet over één 
nacht ijs,” bevestigt Patricia. “Dit is ook geen oefening die 
top-down wordt uitgevoerd. Integendeel, zowat iedereen 
in het ziekenhuis is actief betrokken. Wat ons bindt, is het 
perspectief van de patiënt en de wil om nog betere zorg te 
verlenen.
Het vertrekpunt was een bezinning over onze doelgroepen. 
PZ Onzelievevrouw focust op patiënten met een ernstige 
psychiatrische aandoening (EPA). Dat betekent bijvoorbeeld 
dat we mensen met een lichte tot milde psychische proble-
matiek doorverwijzen naar zorgpartners uit ons netwerk. Maar 

ALGEMEEN THERAPIECOÖRDINATOR
PATRICIA VANHAREN

OLV.Anders Bekeken. Onder die vlag bereidt PZ Onzelievevrouw een grondige 
herschikking van het aanbod voor. De doelstellingen zijn duidelijk: meer zorg op maat;, 
een grotere continuïteit en meer regelruimte en mogelijkheden tot subspecialisatie 
voor de medewerkers. Corona en de accreditatie hebben voor wat vertraging gezorgd, 
maar ondertussen komt de ontwikkeling van behandelprogramma’s op kruissnelheid.  
Stafmedewerker Patiëntenzorg Patricia Vanhaeren geeft een stand van zaken.

DOSSIER OLV.ANDERS BEKEKEN

“Patiëntenperspectief 
is leidraad bij 
reorganisatie”

Is er sprake van gevaar voor zichzelf of 
voor een ander die geslotenheid noodzaakt?

Is leeftijd > 60 jaar?

JANEE

Gesloten 
crisisafdeling

 »Stabiliteitstraject 1
 »Stabiliteitstraject 2

 »Diagnostisch pad
 »Groeipad
 »Herstelpad A en B
 »Contacgroep
 »Nazorgpad

A 
S 
S 
E 
S
M 
E 
N 
T

BESLISBOOM PZ ONZELIEVEVROUW

Instroom PZ OLV 
via gewone aanmelding

Instroom PZ OLV 
via dwangmaatregel

Is er sprake van psychose?

Behandelprogramma 
psychose

 »Crisisstabilisatieprogramma
 »Diagnostisch programma
 »Jongeren en psychose
 »Eerste behandeling  
psychose
 »Voortgezette behandeling  
psychose

NEE JA

NEE JA

Behandelprogramma 
ouderen

Verslaving staat voorop

Behandelprogramma 
verslaving

 » Individueel programma met  
hervalpreventie
 »Motivatieprogramma
 »Basisbehandelprogramma
 »Resocialisatieprogramma
 »Nazorgprogramma

Stemmingsstoornis en persoonlijkheids problematiek 
staan voorop

Behandelprogramma 
stemmings- of

persoonlijkheids- 
stoornis

 »Jongerenprogramma
 »Programma  
stemmingsstoornis
 »Programma  
persoonlijkheidsstoornis 1
 »Programma  
persoonlijkheidsstoornis 2

Is de problematiek langdurig en niet stabiliseerbaar?

Langdurige zorg 
voor niet  

gestabiliseerde 
patiënten

 »Stimulerend stabiliserend
 »Structurerend stabiliserend
 »Stimulerend exploratief
 »Structurerend exploratief

JA

ook binnen de groep van patiënten met een EPA 
moeten we keuzes maken. Patiënten met een 

verslaving aan illegale middelen of mensen 
met een verstandelijke beperking worden 

beter geholpen in een ander centrum.

Eens we de doelgroepen van het zieken-
huis helder afgelijnd hadden, zijn we meer in 

de diepte gaan kijken welke subdoelgroepen er 
zijn. Dat is belangrijk als je op maat wil werken. Veel 

verschuivingen zijn daar overigens niet opgetreden. Met 
uitzondering van de doelgroep jongvolwassenen, voor wie 

we een apart behandelprogramma zullen aanbieden.” (zie 
ook het interview met dr. Hilde Vanderheyden op pagina 8-9, 
nvdr).

WORK IN PROGRESS

“Hoe meer je ingaat op specifieke doelgroepen, hoe meer 
je raakt aan de organisatie van die zorg en dat behandelaan-
bod. Vandaag is het aanbod gestructureerd in klinieken. Kan 
dat anders? Want er zijn altijd al comorbiditeiten en overlap-
pingen geweest. Denk aan iemand met een verslaving én een 
depressie. Hoe en waar kan je die patiënt het best helpen? 
Dat soort vragen is voortdurend aan bod gekomen tijdens de 
voorbereiding.

Ook binnen bepaalde pathologieën heb je subgroepen. Een 
jongere van 19 jaar met een psychose heeft andere noden 
en behoeften dan een vrouw van 54 met een psychose. We 
willen op maat werken. Binnen de psychosezorg maken we 
bijvoorbeeld zes behandelprogramma’s. Eens een patiënt in 
zo’n programma zit, zorgen we voor continuïteit. Ook als een 

opgenomen patiënt na enkele maanden dagpatiënt wordt. 
Het team blijft hetzelfde. Die continuïteit maakt deel uit van 
goede zorg. Wij zijn daar vandaag nog niet, het is een work 
in progress. Dit werk zal trouwens nooit af zijn. Als wendbare 
organisatie moeten we flexibel blijven inspelen op nieuwe 
noden.”

TUSSEN DROOM EN DAAD

Het uitschrijven van de behandelprogramma’s is een hele 
klus. Elke werkgroep is interdisciplinair, met inbreng van  
zowel artsen, verpleegkundigen, therapeuten, psychologen 
en maatschappelijk werkers.

“Het is een complexe opdracht,” zegt Patricia Vanhaeren. 
“Wat moet in zo’n behandelprogramma? Welk vast program-
ma is er nodig, welke additionele modules zijn aangewezen? 
Wat met individuele sessies en groepssessies? Maar ook: 
welk behandelklimaat is nodig? Hoe benader je een bepaal-
de doelgroep, hoe spreek je die mensen aan? Geef je patiën-
ten veel autonomie of moeten ze juist gesoigneerd en ge-
koesterd worden? Wie doet wat en hoe vaak? Wanneer stopt 
een programma?  Voor elk behandelprogramma moeten we 
die vragen zo goed mogelijk beantwoorden. De program-
ma’s die we nu ontwikkelen, worden in een volgende fase 
het uitgangspunt voor een reorganisatie. Vandaag zijn de 
dagafdelingen bijvoorbeeld aparte afdelingen. We willen die 
zoveel mogelijk integreren. Ook de teams zullen we opnieuw 
samenstellen, verbonden aan een of meer behandelprogram-
ma’s. Het vertrekpunt is ook hier het inhoudelijke. Elk team 
zal zijn expertise kunnen uitbouwen. Elke medewerker zal zijn 
voorkeur kunnen uitspreken.

We willen alle medewerkers meer ruimte geven om zelf ver-
antwoordelijkheid op te nemen. We kiezen voor een model 
van samen-sturing. Niet elke kliniek kan trouwens even ver 
gaan in de integratie. Soms staan tussen droom en daad 
praktische bezwaren in de weg. Zo moeten we alles gereali-
seerd krijgen binnen de bestaande infrastructuur. 

Belangrijk zijn het patiëntenperspectief en de evidence ba-
sed methodiek. Alle behandelprogramma’s toetsen we aan 
wetenschappelijke inzichten. Binnen elk behandelprogramma 
blijven ook individuele keuzes mogelijk, dankzij het modulair 
aanbod. Dat laat toe om maximaal op maat te werken.”

DOSSIER OLV.ANDERS BEKEKEN
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PSYCHOMOTORISCH THERAPEUT  
JONATHAN SANDYCK

“We streven naar een  
maximale continuïteit”

“Vast team zorgt voor hechtere 
therapeutische relatie”

ALS KLINIEKPSYCHOLOOG WERKT BART DURNEZ MEE AAN DE  
ONTWIKKELING VAN BEHANDELPROGRAMMA’S VOOR PATIËNTEN MET  

EEN STEMMINGS- OF PERSOONLIJKHEIDS STOORNIS.  
“HET IS EEN INTENSE MAAR ZEER BOEIENDE OEFENING,” ZEGT HIJ.

JONATHAN SANDYCK IS PSYCHOMOTORISCH THERAPEUT. 
HIJ WERKT MEE AAN DE ONTWIKKELING VAN EEN BEHANDELPROGRAMMA 

VOOR JONGEREN MET EEN PSYCHOTISCHE KWETSBAARHEID  
EN AAN HET BEHANDELPROGRAMMA CRISISSTABILISATIE.

meer mogelijkheden ze krijgen, hoe groter de kans 
dat ze een manier vinden om zich te uiten.

Naast psychomotorische therapie is be-
weging sowieso belangrijk. Het gaat om 

meer dan de beweging op zich. Samen 
sporten en plezier maken, hoort bij de ontwik-

keling van jonge mensen.”

UITDAGINGEN

Jonathan Sandyck werkt ook mee aan het behandelprogram-
ma Crisisstabilisatie. “De methodiek die we hanteren, is ge-
lijkaardig. Maar de doelgroep is totaal anders. Met patiënten 
in crisis streven we in de eerste plaats naar stabilisatie. We 
bouwen aan het vertrouwen dat nodig is om een behande-
ling te starten. Dat is de grote meerwaarde van dit behandel-
programma. De hele werking is daarop afgestemd.

Werken met behandelprogramma’s biedt vele voordelen. We 
kunnen nog meer op maat werken. Ook de continuïteit – met 
hetzelfde team begeleiders doorheen het hele traject van 
een patiënt – wint erbij. Een vast team zorgt voor een hechte-
re therapeutische relatie.

Natuurlijk moeten we de theorie nog in de praktijk brengen. 
Dat zal nog uitdagingen met zich meebrengen. Maar de rich-
ting is duidelijk, de verandering is positief. Ook voor mij en 
de collega’s. Allicht krijgen we nog meer kansen om ons te 
specialiseren. Dat is nodig. Een 17-jarige met een psychose 
behandel je anders dan een 45-jarige met een psychose. Het 
ontwikkelen van behandelprogramma’s per doelgroep biedt 
hiervoor interessante kansen.”

“Een behandelprogramma ontwikkelen is geen 
evidente oefening,” zegt Jonathan Sandyck. 
“Gelukkig worden we goed begeleid. De 
Nederlandse consultant Janet Poels 
stelde de juiste vragen om ons aan het 
denken te zetten. Je schrijft een behandel-
programma immers niet vanuit je buikgevoel. 
Je moet jezelf en elkaar kritisch bevragen en altijd 
vanuit het perspectief van de patiënten werken.

De werkgroep is multidisciplinair samengesteld met ver-
pleegkundigen, artsen, therapeuten en psychologen. Elk 
heeft vanuit zijn expertise een zicht op wat goede zorg voor 
een bepaalde patiëntengroep inhoudt. Ik heb als therapeut 
vooral geprobeerd om het zorgklimaat af te stemmen op de 
jongere en zijn leefwereld. De identiteitsontwikkeling ver-
loopt vandaag ook online en virtueel. Jongeren experimen-
teren met van alles, ook met middelengebruik. Daar moeten 
we rekening mee houden. Tegelijk is de pedagogische 
insteek belangrijk. Jongeren leren veel op school, maar ook 
in de sportclub of de jeugdclub. Als dat wegvalt door een 
opname in een psychiatrisch ziekenhuis, moeten we erover 
waken dat er enige sturing overblijft.”

ONTDEKKEN

Hoe krijg je dat allemaal in een behandelprogramma ver-
werkt? Jonathan Sandyck: “De omgeving is belangrijk, maar 
ook het materiaal waarmee we werken. Ik denk aan apps en 
online toepassingen. We moeten mee bewegen in het leefkli-
maat van de jongeren, dicht bij hun leefwereld staan. Ja, als 
therapeut of zorgverlener moet je toch enige affiniteit met je 
doelgroep hebben. Het gaat niet zozeer om je leeftijd, maar 
om je kunnen verplaatsen.

Therapeutisch kunnen we met jongeren veel kanten uit: 
verbaal en non-verbaal, in functie van hun ontwikkeling. Jon-
geren moeten veel ontdekken. Zo moeten ze ook ontdekken 
wat werkt voor hen. Beeldende therapie, muziektherapie, 
drama- en danstherapie, psychomotorische therapie… Hoe 

KLINIEKPSYCHOLOOG
BART DURNEZ

“We zijn gestart met het uitwerken van een be-
slisboom. Welke doelgroepen en subgroepen 
detecteren we en op basis van welke crite-
ria gaan we die groepen definiëren? Per 
groep bekijken we daarna meer in detail 
de noden en behoeften. Die vormen de 
basis van het behandelprogramma.
Het is niet onze bedoeling om volledig nieuwe 
doelgroepen aan te trekken. Wel willen we nagaan 
of het aanbod beter afgestemd kan worden op de ver-
scheiden noden van de verschillende subgroepen waar we 
nu reeds mee werken. Alles wat we nu doen, moet dat nog 
voor alle patiënten? Of kunnen we meer op maat werken? 
Welke bouwstenen ontbreken in ons huidig aanbod voor de 
noden van een doelgroep? In extremis maak je een behan-
delprogramma per patiënt, maar dat werkt natuurlijk niet. Je 
hebt groepen van patiënten nodig.        

Het is een uitdaging om het vertrouwde los te laten. We be-
kijken alles vanuit het perspectief van de patiënten. We gaan 
niet op zoek naar patiënten die passen bij onze programma’s, 
maar stemmen de programma’s beter af op de patiënten van 
de diverse doelgroepen,” vertelt Bart Durnez 

CRITERIA IN BESLISBOOM

“Reflectie over het behandelprogramma voor patiënten met 
een ernstige persoonlijkheidsstoornis heeft bijvoorbeeld de 
nood aan het generaliseren van vaardigheden onder de aan-
dacht gebracht. Patiënten hebben het vaak moeilijk om wat 
ze geleerd hebben van de ene context naar de andere mee 
te nemen. We hebben dat als essentieel kenmerk van die 
groep weerhouden, wat ertoe leidt dat het nieuwe behandel-
programma hier nog meer op inzet. Dat deden we vroeger 
uiteraard al, maar door deze denkoefening maken we er nog 
explicieter aandacht, tijd en ruimte voor. Ook het belang van 
outreach en signaleringsplannen komt op die manier scher-
per in het vizier.

Een ander voorbeeld is het behandelprogramma voor jonge-

ren. We hebben het leeftijdscriterium hoog in de 
beslisboom geplaatst, omdat leeftijd mee de 

noden bepaalt. Jongeren van 16 tot 24 jaar 
vormen zo’n specifieke groep, dat je hun 
niet hetzelfde behandelprogramma kan 

aanbieden als een 40-jarige. Bij volwassenen 
van 24 tot 60 jaar spelen weer andere criteria 

om uit te maken bij welk behandelprogramma de 
patiënt het meest gebaat is. Is het bij aanvang niet 

duidelijk welk behandelprogramma aangewezen is, dan 
kan de patiënt tijdelijk naar een assessmentprogramma. 

VAST EN MODULAIR AANBOD

“Elk behandelprogramma heeft een vast aanbod en additio-
nele modules. Een additionele module kan bijvoorbeeld trau-
matherapie zijn. Traumatherapie kan zinvol zijn voor patiënten 
van verschillende behandelprogramma’s. Tegelijk hebben 
niet alle patiënten van een behandelprogramma er nood aan. 
Daarom zit traumatherapie in het modulaire aanbod, dat per 
patiënt op maat samengesteld wordt. Sommige additionele 
modules kunnen over zoveel behandelprogramma’s heen in-
gezet worden, dat we ze generieke modules noemen. Ik denk 
aan activering, arbeidszorg of ervaringswerk.

Een belangrijk aandachtspunt is de zorgcontinuïteit. We ver-
trekken vanuit de noden van de patiënt, niet vanuit de moda-
liteit van het aanbod. We streven naar maximale continuïteit, 
zo mogelijk met een apart team per behandelprogramma. 
Dat is een meerwaarde voor onze doelgroep, voor wie hech-
ting belangrijk is.

Ik ben blij met de kans om zo grondig na te denken over 
behandelprogramma’s. We zijn er nog niet, er kan nog van 
alles schuiven. Het is een intense oefening, met betrokken-
heid van alle medewerkers. Dat zorgt voor een draagvlak. Al 
brengt elke verandering onzekerheid met zich mee. Als je het 
aanbod herstructureert, heeft dat een impact op de mede-
werkers, de organisatie en de infrastructuur. Maar dit proces 
geeft focus. Het werkt verbindend om dit samen te doen.”

DOSSIER OLV.ANDERS BEKEKENDOSSIER OLV.ANDERS BEKEKEN
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We worden al enkele jaren geconfronteerd met 
een stijgend aantal aanmeldingen van jonge-
ren tussen 16 jaar en 25 jaar. We zien diverse 
klachten: stemmingsstoornissen, suïcidaliteit, 
zelfdestructief gedrag… De jongste twee jaar 
neemt die stijging nog toe. In de groep van 
patiënten met een stemmings- of persoonlijk-
heidsstoornis maken de adolescenten en jong-
volwassenen ondertussen 30 tot 40% van de 
populatie uit.
Tot nu toe behandelen we deze jongeren mee 
in de programma’s voor volwassenen, weliswaar 
met extra aandacht voor leeftijdsspecifieke the-
ma’s. We werken ook al langer samen met het 
jongerenteam van het CGG Noord-West-Vlaan-
deren. Zij nemen het ambulante luik van het 
Zorgtraject persoonlijkheidsstoornissen op zich. 
Nu we de kans krijgen om op maat van deze 
patiëntengroep een residentieel behandelpro-
gramma uit te werken, grijpen we die met beide 
handen.

TRANSITIEPSYCHIATRIE

75% van de psychiatrische stoornissen starten 
voor de leeftijd van 25 jaar. Toch blijkt uit het 
rapport van prof. Ronny Bruffaerts dat zeven op 
tien jongvolwassenen met mentale problemen 
niet de professionele hulp krijgen die ze nodig 
hebben. Vroeg ingrijpen is nochtans cruciaal 
voor een goede outcome. Het is bovendien ook 
kostenefficiënt, omdat vroeginterventie ernsti-
ger problemen op latere leeftijd voorkomt. Meer 
inzetten op kwalitatieve ambulante behandeling 
is hierbij essentieel, maar ook in een gespecia-

BEHANDELPROGRAMMA VOOR JONGVOLWASSENEN

Een van de meest opvallende vernieuwingen zijn de behandelprogramma’s 
voor de doelgroep jongvolwassenen. Zowel binnen de psychosezorg als 
in de doelgroep met een stemmings- of persoonlijkheidsstoornis is een 
specifiek behandelprogramma in ontwikkeling. Dr. Hilde Vanderheyden geeft 
toelichting bij het programma voor jongvolwassenen met een stemmings- of 
persoonlijkheidsstoornis.

liseerde, residentiële context is bijzondere aan-
dacht voor deze transitieleeftijd noodzakelijk.

Transitiepsychiatrie kan je op twee manieren 
begrijpen. In een eerste betekenis gaat transitie-
psychiatrie over de overgang van adolescentie 
naar volwassenheid bij psychisch kwetsbare 
jongeren. De leeftijd van 16 tot 25 jaar is een 
scharniermoment in onze ontwikkeling. Jongeren 
vormen zich een identiteit en moeten heel wat 
keuzes maken: op het vlak van relaties, school, 
werk, wonen… Psychische klachten kunnen dat 
proces danig verstoren, met potentieel een gro-
te impact op hun latere leven.

Laat ons daarbij niet vergeten dat jongeren 
geen volwassenen zijn. Ook al zijn ze lichamelijk 
volgroeid, hun hersenen zijn dat nog niet. De 
verschillende hersengebieden ontwikkelen zich 
niet in hetzelfde tempo. Het emotionele cen-
trum bijvoorbeeld kent een piek rond 14 jaar. 
Maar het hersengebied dat instaat voor controle 
en planning is pas volledig ontwikkeld rond de 
leeftijd van 25 jaar. Een aantal gedragingen van 
jongvolwassenen mogen we daarom niet altijd 
enkel door een psychiatrische bril bekijken. Soms 
maakt gedrag zoals impulsiviteit, hoge emoties 
en zich niet houden aan gemaakte afspraken, 
deel uit van een normale neurobiologische ont-
wikkeling. Net omdat die hersengebieden nog 
vrij flexibel zijn, kunnen we op die leeftijd dikwijls 
nog beter ingrijpen op bepaalde klachten.

In een tweede betekenis gaat transitiepsychia-
trie over het verzekeren van continuïteit tussen 

“Jongeren in 
transitieleeftijd verdienen 
behandeling op maat”

Dr. Hilde 
Vanderheyden: 
“75% van de 
psychiatrische 
stoornissen starten voor 
de leeftijd van 25 jaar. 
Toch blijkt dat zeven op 
tien jongvolwassenen 
met mentale problemen 
niet de professionele 
hulp krijgen die ze nodig 
hebben.”

DOSSIER OLV.ANDERS BEKEKENDOSSIER OLV.ANDERS BEKEKEN

jeugdhulp, kinderpsychiatrie en volwassenen-
psychiatrie voor die jongeren die al in behan-
deling zijn. Zij ervaren deze overgang vaak als 
erg confronterend, met andere een bejegening 
en omkadering en het verlies van contact met 
hun vertrouwde hulpverleners. Als deze breuk te 
groot is, groeit de kans dat de jongere afhaakt 
of dat het herstelproces vertraagt. In het netwerk 
zoeken we sinds kort meer afstemming voor de 
residentiële behandeling van deze doelgroep, 
met psychiatrische ziekenhuizen zoals Rusten-
burg en de K-diensten (kinder- en jeugdpsychi-
atrie) en psychiatrische afdelingen in algemene 
ziekenhuizen (PAAZ).

ZOVEEL MOGELIJK OP MAAT

Bij het vormgeven van het behandelprogramma 
voor jongeren zijn we niet van een blanco blad 
gestart. We werken immers al jaren met jongeren 
met dergelijke klachten. Toch laat het specifieke 
behandelprogramma toe een aantal dingen te 
verbeteren. Naast de pijlers van de dialectische 
gedragstherapie en de schematherapie, willen 
we nu extra inzetten op ‘attachment based fa-
mily therapy’ (ABFT). Dit is een evidence based 
familiegerichte interventie, waarbij onder meer 

gewerkt wordt aan het 
herstel van de hech-
tingsrelaties tussen de 
jongere en zijn opvoe-
dingsfiguren.

Daarnaast blijft trau-
mabehandeling voor 
een aantal jongeren 
een belangrijk deel 
van de behandeling 
uitmaken.
Een belangrijke plaats 
is er tevens voor leef-
tijdsspecifieke thema’s 
rond identiteitsontwik-
keling, relatievorming, 

vrijetijdsinvulling, wonen, studeren of werken en 
een gezonde levensstijl. We willen hierbij vol-
doende aandacht hebben voor de duur van het 
behandelprogramma en vermijden dat jongeren 
contact verliezen met hun thuiscontext en leef-
tijdsgenoten.
We zorgen ook voor meer continuïteit tussen de 
dagbehandeling en het residentiële. Hetzelfde 
team zal de jongere volgen, zowel tijdens de op-
name als tijdens de daaropvolgende dagbehan-
deling. Op deze manier vermijden we ‘breuken’ 
in het herstelproces. 

VANUIT EEN GEDEELDE VISIE

Een werkgroep stelt momenteel de inhoud van 
het behandelprogramma verder op punt. Daarna 
volgt de concrete uitwerking met de samen-
stelling van de teams en praktische regelingen, 
zoals locatie en infrastructuur. 

Zo’n ingrijpende verandering heeft natuurlijk een 
impact op alle medewerkers. Maar er is veel en-
thousiasme en we vertrekken vanuit een gedeel-
de visie. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat 
dit programma een belangrijke meerwaarde zal 
betekenen voor onze patiënten.
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OP DE KOFFIE

“Vier dagen per week werk ik in het groenate-
lier in PZ Onzelievevrouw. In het begin kende ik 
niets van bloemen en planten. Vandaag heb ik 
echt wel groene vingers.

Het is hier het hele jaar door druk. Op dit ogen-
blik ben ik planten aan het verpotten. In mei is 
er de jaarlijkse bloemenmarkt. Door corona heb-
ben we twee jaar een online verkoop georgani-
seerd. Ik ben blij dat we dit jaar weer voor een 
echte markt kunnen gaan. Iedereen is welkom. 
We verkopen bloemen, planten en kruiden. Van 
paprikaplantjes tot geraniums. Allemaal hier ter 
plekke gekweekt. We zijn nu al bezig met de 
voorbereiding.

Dit werk geeft me veel voldoening. Iets te zaai-
en, te zien kiemen en dan te zien groeien… 
Dat is wonderbaarlijk. En snel dat het gaat! De 
scheuten groeien terwijl je erbij staat. Dat is 
fantastisch. Dankzij het groenatelier heb ik een 
reden om op te staan ’s morgens. Die daginvul-
ling, die structuur, is belangrijk voor mij. Ook het 
sociale contact doet me goed, al heb ik geen 
hechte band met andere patiënten. Ik heb daar 
geen behoefte aan. Ik wil niet voortdurend pra-
ten over problemen en de behandeling. Over 
het werk, over de planten en de bloemen, daar-
over wil ik wel praten. Het hoeft allemaal niet te 
diep te gaan.

Ik hou weinig vrienden over. Ik heb dat allemaal 
achter mij gelaten. Mijn familie en de bege-
leiders van het groenatelier – dat is het zowat. 
Maar dat volstaat. Mijn familie is me altijd blijven 
steunen. Ook tijdens die zware periode en de 
opnames. Sinds anderhalf jaar ben ik op dagthe-

rapie. Ik hoop dat er geen terugval meer komt 
en dat de hemel opklaart. Mijn fysieke en psy-
chische vermoeidheid is weg. Ik heb daar lang 
mee geworsteld.”

DE VAL

“Ik weet niet wat mij bezielde. Het was niet 
ik die het deed. Ik was onder invloed van een 
psychose. Ik sprong uit een raam en viel van 
tien meter hoog. Mijn rug was gebroken, mijn 
enkel verbrijzeld. Een jaar lang verbleef ik in 
een revalidatiecentrum in Oostende. Daar kreeg 
ik psychische begeleiding vanuit een centrum 
geestelijke gezondheidszorg. Toen ik fysiek vol-
doende hersteld was, werd ik opgenomen in PZ 
Onzelievevrouw.

De psychoses begonnen in 2016, maar al in 
2013 ging het bergaf. Ik was verslaafd aan can-
nabis. Het is geëscaleerd. Gaandeweg raakte ik 
meer en meer verstrikt in psychoses. Als ik met 
een psychiater praatte, kon ik alles plaatsen. 
Maar zodra ik thuis was, nam de psychose het 
over. Dan raakte ik de band met de realiteit he-
lemaal kwijt.

Ik draag nog altijd de sporen van mijn val. Elke 
dag heb ik pijn. ’s Ochtends begin ik vol goede 
moed aan de dag, maar tegen ’s avonds moet ik 
de pijn in mijn rug en mijn voet verbijten. Toch 
houd ik het vol. Ik ben blij zoals het nu gaat. Ik 
heb lange tijd een grote leegte gevoeld, die ik 
niet kon invullen. Door die leegte kwam ik tel-
kens weer in een nieuwe crisis terecht. Omdat 
ik nu een vaste structuur heb en weinig tijd, heb 
ik een zeker ritme gevonden. Het loopt bijna als 

IIN ELK NUMMER VAN AFRIT 8 HEBBEN WE 
EEN GESPREK BIJ EEN KOP KOFFIE. DEZE 

KEER PRATEN WE MET  
JEROEN VAN MEIRHAEGHE (45).

“Ik was helemaal 
weg van 

de wereld”

Jeroen Van 
Meirhaeghe:  
“Dankzij het 
groenatelier heb ik 
een reden om op te 
staan ’s morgens. 
Die daginvulling, die 
structuur, is belangrijk 
voor mij. Ook het 
sociale contact doet me 
goed”.

vanzelf nu. Dat is goed voor mij. Met mijn han-
den bezig zijn, in de aarde wroeten, niet te veel 
nadenken.

Ik woon in Oostende op een appartement. Ik 
doe boodschappen, ik kook en in mijn vrije tijd 
sleutel ik aan een oldtimer Vespa. Af en toe ga 
ik ook fietsen. Dat ontspant mij.”

VOLDOENING

“Sinds kort werk ik ook twee namiddagen per 
week in het economaat in PZ Onzelievevrouw. 
Dat is het magazijn van het ziekenhuis. Ik help er 
artikelen uit de rekken te halen om dan verder 
te verdelen: van wc-papier over balpennen tot 
klein medisch materiaal. Dat brengt nog meer 
variatie in mijn werk. Ik heb het altijd moeilijk 
om nieuwe sociale contacten te leggen. Ik voel 
me niet snel op mijn gemak bij mensen. Maar in 
het economaat loopt het goed.

De gewone arbeidsmarkt is voorlopig geen op-
tie voor mij. Hier houdt iedereen rekening met 
mijn fysieke beperkingen en mijn psychische 
kwetsbaarheid. Vrijwilligerswerk zou dan weer te 
vrijblijvend zijn. Dat zou mij onvoldoende struc-
tuur geven. Ik heb die lichte dwang nodig om 
goed te functioneren.

Ik bekijk het als een traject dat ik afleg. Het 
was een zware periode. De psychosen, de val, 
de revalidatie, de opname… En dan nog eens 
corona, waardoor ik weinig naar huis kon. Maar 
ik besef dat de opname nodig was. Ik was psy-
chisch helemaal weg van de wereld. Ik moet dat 
verleden loslaten en de eenzaamheid die daarbij 
hoort een stukje accepteren. Hier in het werk 
vind ik weer voldoening. Ik kan me weer goed 
voelen. Ja, schrijf gerust dat ik me weer gelukkig 
voel.”

Bloemenverkoop

 5 mei 2022

OP DE KOFFIE
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Op zoek naar de meerwaarde van een vakgroep verpleegkunde

In de geestelijke gezond-
heidszorg werken diverse 

experten samen aan goede, 
holistische zorg voor de patiënt. 

Een geestelijke aandoening toont zich 
op alle domeinen van het mens-zijn. Elke 

zorgverlener werkt vanuit zijn expertise mee 
aan het herstel. Zo begeleidt een maatschap-
pelijk werker de patiënt in het omgaan met zijn 
omgeving. Een bewegingstherapeut focus op 
de patiënt en zijn lichaam.
Een verpleegkundige neemt in dit samenspel 
rond de patiënt een bijzondere plaats in. Dat 
heeft te maken met de holistische benadering 
en met de 24/24 continuïteit van begeleiding. In 
die continuïteit verschijnen de effecten van het 
ziek-zijn en van het therapeutische proces in het 
alledaagse. Verpleegkundigen nemen verschil-
lende rollen op: als toegewezen verpleegkundi-
ge, afdelingsverpleegkundige, groepsverpleeg-
kundige of brugfunctie naar het team… Vanuit 
die rollen en de 24-urencontinuïteit, wordt de 
verpleegkundige als het ware de lijm in de inter-
disciplinaire zorgverlening.

Met die bril op ben ik mijn wandeling door het 
ziekenhuis begonnen. Ik sprak met collega’s, 
afdelingscoördinatoren, kliniekcoördinatoren en 
beleidsmensen. Om een beter beeld te krijgen 
op de rol van de verpleegkundige en op de 
meerwaarde die een vakgroep Verpleegkunde 
kan betekenen.

Ik heb uit die gesprekken veel geleerd. Een aan-
tal inzichten deel ik graag, omdat ze voor ver-

De verpleegkundige 
als lijm in de 

interdisciplinaire, 
holistische zorg

ALS KERSVERS COÖRDINATOR VRAAGT 
DIRK BENOOT ZICH AF WAT EEN VAKGROEP 

VERPLEEGKUNDE VANDAAG KAN BETEKENEN? 
HIJ MAAKTE EEN WANDELING DOOR HET 

ZIEKENHUIS, LEGDE ZIJN OOR TE LUISTEREN 
EN ZETTE ENKELE IDEEËN OP PAPIER.

binding in de vakgroep kunnen zorgen. Omdat 
ze scherpstellen op wat er leeft bij verpleegkun-
digen. Omdat ze het fundament kunnen leggen 
voor wat een vakgroep Verpleegkunde kan zijn.
Deze inzichten gaan over drie thema’s: de ef-
fecten van de accreditatie; de rol van referentie-
verpleegkundigen; en de dubbele focus van het 
verpleegkundige werk: de verpleegtechnische 
handelingen en de presentie.

De accreditatie installeerde een gemeenschap-
pelijk kwaliteitskader in het ziekenhuis. Werken 
volgens de PDCA-cyclus van plan, do, check, act 
is verworven. De PDCA-methodiek verloopt via 
werkgroepen, aangestuurd door kliniekcoördi-
natoren. Referentieverpleegkundigen fungeren 
als go-between tussen de praktijk en de proce-
dures.

Verpleegkundigen zijn ook binnen het kwali-
teitskader vaak de lijm in de interdisciplinaire 
werking. We worden verwacht om elke wijziging 
in procedures te kennen. We worden gevraagd 
om feedback te geven aan de referentiever-
pleegkundigen, zodat die op het beleid kunnen 
wegen. Als er een audit plaatsvindt, worden 
vooral verpleegkundigen bevraagd. Sommige 
collega’s hebben het moeilijk met die extra ver-
antwoordelijkheden, die stress en werkdruk met 
zich meebrengen.

REFERENTIEVERPLEEGKUNDIGEN

Het belang van de referentieverpleegkundigen 
is door de accreditatie nog versterkt. De functie 

biedt bovendien mooie opportuniteiten voor 
verpleegkundigen met een sterke interesse voor 
een thema. Wie zich wil engageren, krijgt de 
gelegenheid.

Zou het kunnen dat referentieverpleegkundigen 
deels ook de rol van de vroegere vakgroep heb-
ben overgenomen? Niet meer aangestuurd door 
een vakgroepcoördinator, wel door kliniekcoör-
dinatoren die de PDCA-methodiek hanteren?
Hoe het ook zij, referentieverpleegkundigen 
streven naar een balans tussen hun eigen inte-
resse, het kwaliteitsdenken en de soms weerbar-
stige praktijk waarin tijdsgebrek en werkdruk (bij 
henzelf én bij collega’s) ook meespelen.

VERPLEEGKUNDE IS TWEELEDIG

Tijdens de gesprekken kwamen nog vele the-
ma’s aan bod.
Wat de technische handelingen betreft, leeft bij 
verpleegkundigen de behoefte aan kennisuit-
breiding. Kennis over nieuwe ontwikkelingen 
in het middelengebruik, wondzorg, efficiënte 
rapportage, autisme, digitalisering, cultuursensi-
tieve zorg enzovoort.

Als het over presentie gaat, benoemen ver-
pleegkundigen vooral de obstakels die ze 
ondervinden. Met name: de werkdruk, de ad-
ministratieve overlast, het inspringen voor zieke 
collega’s… Verpleegkundigen willen ‘er zijn’ 
voor de patiënt. Met hun volle aandacht. Maar 
de lijst van taken die ze nog moeten opnemen, 
staat daarbij soms in de weg.

MEERWAARDE VAKGROEP

Wat kan in deze context de rol van een vak-
groep Verpleegkunde zijn? Welke meerwaarde 
kan de vakgroep bieden?
Vooreerst is het belangrijk om zowel de accredi-
tatie als de plaats van de referentieverpleegkun-
digen te omarmen. Ze maken integraal deel uit 
van wat een vakgroep verpleegkunde vandaag 
betekent.
Daarnaast wil ik concreet aan de slag gaan op 
vier domeinen, die voor elke verpleegkundige 
van tel zijn. Een eerste domein is de presentie. 
Wat houdt de presentietheorie in, wat betekent 
ze in de context van een hedendaags psychia-
trisch ziekenhuis en hoe creëren we er de ruimte 
voor? Een tweede aandachtspunt vormen de 
ontwikkelingen in de geestelijke gezondheids-
zorg. Verpleegkundigen hebben te weinig tijd 
om zelf alles op te volgen. De vakgroep ver-
pleegkunde kan hierin een rol opnemen. Een 
volgende focus zijn de verpleegkundige rollen. 
Welke rollen zijn  er en hoe kunnen we ze ver-
sterken en beter afstemmen op de noden? Het 
vierde domein, ten slotte, is dat van de nieuwe 
behandelprogramma’s die in de maak zijn. Ook 
hierin hebben verpleegkundigen een kritisch-re-
flecterende opdracht.
Ronde deze vier thema’s gaan de komende 
maanden werkgroepjes aan de slag. Het doel 
is om tegen de zomer 2023 met een plan van 
aanpak te komen. Op die manier kunnen we als 
vakgroep verpleegkunde een echte meerwaarde 
zijn. Voor verpleegkundigen in de eerste plaats, 
maar evenzeer voor de hele organisatie.

VAKGROEPCOÖRDINATOR
DIRK BENOOT

UIT HET WERKVELDUIT HET WERKVELD
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Op 26 juli 2021 keurde het Verzekeringscomité 
van het RIZIV een nieuwe overeenkomst (een 
conventie) goed met de netwerken geestelijke 
gezondheidszorg over de financiering van de 
psychologische functies in de eerste lijn. De uit-
werking hiervan gebeurt in Vlaanderen in nauwe 
samenwerking met de eerstelijnszones. 
Om alles in goede banen te leiden, is Annick 
Dobbelaere in maart jl. gestart als ‘lokale 
coördinator eerstelijnspsychologische hulp 
Noord-West-Vlaanderen’.

Fris ons geheugen nog even op: waarover 
gaat deze conventie precies?

Annick Dobbelaere: Minister Vandenbroucke 
maakt via het RIZIV middelen vrij om psycholo-

“Laagdrempelige psychologische 
hulp zo dicht mogelijk bij de burger”

Het Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen (NOWE) en de eerstelijnszones 
slaan de handen in elkaar om de eerstelijnspsychologische zorg dichter bij de 
burger te brengen. Annick Dobbelaere is aangesteld als lokale coördinator 
hiervoor. Wij zochten haar op in PZ Onzelievevrouw, waar ze samen met 
netwerkcoördinator Lieven Lust haar vaste stek heeft.

gische hulp dichter bij de mensen te brengen. 
Het is onze opdracht om dat op lokale niveau te 
realiseren via de eerstelijnszones. Voor NOWE 
gaat het om zes eerstelijnszones. De samenwer-
king bestaat vandaag al, want de eerstelijnszo-
nes zijn lid van NOWE.

Wat houdt de conventie concreet in?

Annick Dobbelaere: Er is eerstelijnspsychologi-
sche hulp voor elke burger met lichte tot milde 
klachten. Is er sprake van een onderliggende 
kwetsbaarheid, dan is er gespecialiseerde ambu-
lante psychologische zorg.
Concreet kunnen mensen een beroep doen op 
een klinisch psycholoog of orthopedagoog die 
zich geconventioneerd heeft. Dan kan je een 

aantal sessies individueel volgen of deelnemen 
aan groepssessies. We willen het aanbod per 
eerstelijnszone uitwerken om de zorg zo dicht 
mogelijk bij de burger te organiseren.

Het blijft voor velen een drempel om bij een 
psycholoog aan te kloppen. Daarom willen we 
de eerstelijnspsychologische hulp op diverse 
plaatsen aanbieden, bijvoorbeeld ook in een 
OCMW of in een huisartsenpraktijk. Dankzij de 
conventie is de hulp minder duur. Je betaalt bij 
een geconventioneerd psycholoog of orthope-
dagoog maar 11 euro remgeld – of 4 euro met 
een verhoogde tegemoetkoming. Een groeps-
sessie kost maar 2,5 euro. De rest betaalt de 
ziekteverzekering. Het doel is dat mensen zo 
vroeg mogelijk hulp zoeken, zodat problemen 
niet escaleren.

Er wordt weleens gezegd dat West-Vla-
mingen binnenvetters zijn: we praten niet 
gemakkelijk over onze problemen. Dat speelt 
ons parten?
Lieven Lust: Een studie van prof. Ronny Bruffae-
rts toont dat veel mensen mentale problemen 
minimaliseren. ‘Probleem? Ik heb helemaal geen 
probleem!’ Of nog: ‘Ik los dat zelf wel op.’ Maar 
de eerste stap naar een oplossing is de erken-
ning van het probleem. Met de vorige conventie 
zagen we al een stijging van het aantal hulpvra-
gen. Maar toen deden nog niet veel psycholo-
gen mee, om diverse redenen. Met de nieuwe 
conventie rekenen we op meer psychologen en 
orthopedagogen.
De conventie bepaalt dat er binnen vier weken 
na aanmelding een eerste gesprek moet plaats-
vinden. Die eerste sessie is gratis. Een wachtlijst 
van maanden kan dus niet. Daarom is het be-
langrijk dat voldoende psychologen en ortho-
pedagogen meewerken. Je kan het vergelijken 
met het systeem van conventie bij artsen-spe-
cialisten: een psycholoog kan zich volledig of 
gedeeltelijk conventioneren, bijvoorbeeld drie 
namiddagen per week. Aan de kant van de 
cliënt stelt het RIZIV ook een voorwaarde: het 
moet een ‘rechthebbende’ zijn. Je moet dus in 
orde zijn met je ziekteverzekering. Jammer, want 
net de meest kwetsbare mensen zijn vaak niet 
aangesloten bij een mutualiteit.

Dit wordt een verhaal van samenwerking: met 
psychologen, orthopedagogen, maar ook met 

huisartsen, OCMW’s en andere organisaties. 
Hoe wil je dat aanpakken?

Annick Dobbelaere: Samenwerking is de es-
sentie van de conventie. In de zorgraad van 
elke eerstelijnszone zitten de diverse partners 
al samen. Het is het ideale platform om stap-
pen vooruit te zetten. We beginnen trouwens 
niet van nul. Veel huisartsenpraktijken werken 
vandaag al samen met een psycholoog in hun 
kabinet. Ook lokale besturen nemen vaak al initi-
atieven. Om laagdrempelig en klantvriendelijk te 
werken, is er een centraal aanmeldingsnummer 
(0485 83 97 57), zodat mensen niet per se zelf 
op zoek moeten naar een geconventioneerde 
hulpverlener in hun buurt.
Lieven Lust: We willen de conventie-uren over 
zoveel mogelijk psychologen spreiden. Op die 
manier komen we het dichtst bij de burger.

Je bent nog maar pas in functie, Annick. Heb 
je al een concreet stappenplan?

Annick Dobbelaere: Samen met de eerstelijns-
zones wil ik het bestaande aanbod én de noden 
in kaart brengen. Op basis daarvan ga ik met 
de coördinatoren van elke eerstelijnszone in 
gesprek. We gaan op zoek naar plaatsen dicht 
bij de burger die mogelijk als werkplaats kunnen 
dienen voor de klinisch psycholoog / orthopeda-
goog. Ook in regio’s waar er momenteel minder 
aanbod is, gaan we op zoek naar partners.
Lieven Lust: We vertrekken vanuit de zorgvraag. 
Op basis daarvan creëren we een aanbod. Niet 
omgekeerd.

De noden van de verschillende eerstelijnszo-
nes lopen ook erg uiteen?

Annick Dobbelaere: Dat is zeker zo. De eerste-
lijnszone Westkust en Polder kan je niet verge-
lijken met de eerstelijnszone Brugge. Stedelijke 
problematieken zijn anders dan op het platte-
land. Ook de armoedeproblematiek verschilt 
van streek tot streek.

Lieven Lust: Dat we alles kunnen aanpakken, is 
een illusie. Ondanks de extra middelen. Maar 
met deze conventie kunnen we samen met de 
eerstelijnspartners en de psychologen echt wel 
het verschil maken.

Lieven Lust en 
Annick Dobbelaere: 
“Het blijft voor 
velen een drempel 
om bij een 
psycholoog aan te 
kloppen. 

HET NETWERK GGZ NOORD-WEST-VLAANDEREN EN DE EERSTELIJNSZONESSAMENWERKING
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“Elke ochtend fiets ik naar het werk. Ik vertrek 
thuis me mijn zonen Rune (14) en Warre (16). 
Zodra onze wegen scheiden, zet ik mijn kop-
telefoon op. Dat is mijn momentje. Ik ben een 
actieve podcast-luisteraar. Ik beluister vooral 
podcasts over de actualiteit. Die van The New 
York Times bijvoorbeeld, of van Björn Soenens 
over Amerika. Ook ‘Drie Boeken’ met Wim 
Oosterlinck kan me bekoren. Na een kwartiertje 
fietsen kom ik aan in PZ Onzelievevrouw.
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“Vergaderen maakt deel uit van mijn  
werk. Drie keer per week is er teamvergadering 
op de afdeling. Dat is een overleg met alle 
disciplines: artsen, verpleegkundigen, therapeu-
ten, psychologen en maatschappelijk werkers. 
Samen bespreken we de vorderingen evolutie 
die patiënten doormaken en de stappen die we 
nog moeten ondernemen. Als coördinator van 
de vakgroep maatschappelijk werk zit ik ook 
geregeld samen met mijn collega’s en met de 
directie over beleidskwesties. Af en toe heb ik 
ook overleg met externe partners. Bijvoorbeeld 
met mijn collega’s van ziekenhuizen of met onze 
partners in de eerstelijnszones. Dan ga ik meest-
al met de wagen van het ziekenhuis.”

MIJN DAG IN BEELD

“Ik werk op de dag afdeling voor mensen met 
een verslavingsproblematiek.  Als ik ’s mor-
gens binnenkom, neem ik altijd de tijd om mijn 
collega’s en de patiënten te begroeten. Ik vind 
die informele contacten erg belangrijk. Zeker 
met patiënten. Gewoon even vragen hoe ze 
het maken, iemand een schouderklopje geven, 
iemand zijn verhaal laten doen. Het duurt vaak 
een half uur voor ik op mijn bureau ben, maar 
die informele gesprekken maken integraal deel 
uit van mijn werk.”

3

“Vanaf 9 uur zit mijn agenda meestal   
vol. Vooral met individuele sessies  en  
familiegesprekken. Als maatschappelijk werker 
focus ik op het relationele en op het evenwicht 
binnen het gezin. Dikwijls is het vertrouwen ge-
schaad en moeten partners hun relatie een nieu-
we kans geven, een nieuw evenwicht vinden. 
Het is belangrijk dat de patiënt en zijn gezin 
familie elkaar proberen te begrijpen. Daarnaast 
sta ik patiënten bij op sociaal-administratief vlak. 
Dat kan gaan over het werk, de vrije tijd, de 
woonsituatie… Als maatschappelijk werker ben 
ik een brugfiguur. Dat is niet altijd eenvoudig, 
maar het geeft veel voldoening.”
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“Elke maand hebben we met kliniek 1 en 3 een 
familiebijeenkomst op een woensdagavond. Pa-
tiënten komen samen met familieleden voor een 
sessie van twee uur of iets meer. Mensen heb-
ben daar veel aan. Ik leid het gesprek en zorg 
voor een veilige omgeving. We scheppen een 
veilige omgeving en praten over uiteenlopende 
thema’s, maar vooral over de relaties binnen het 
gezin en hoe je het best omgaat met de versla-
vingsproblematiek als patiënt, als partner of als 
familielid. Ook ervaringswerkers nemen deel. 
Hun inbreng is waardevol, omdat ze het zelf alle-
maal meegemaakt hebben.”

“Twee tot drie keer per week gaan  mijn vrouw 
Maggie en ik joggen in Beisbroek of Tillegem-
bos. We rijden er met de fiets naartoe en lopen 
dan een vijftal kilometer. We doen het voor de 
beweging, maar het is ook ons ‘babbelmoment-
je’. Hoewel we allebei deeltijds werken en elk 
één dag per week thuisblijven, is het met kin-
deren niet altijd gemakkelijk om even rustig te 
praten als koppel. We koesteren dan ook beiden 
die loopbabbels. We vinden het trouwens fijn 
om buiten te zijn. We houden van de natuur. We 
maken geregeld een wandeling in de natuur. 
Dat geeft energie.”

MAARTEN POLLET IS 
MAATSCHAPPELIJK 

WERKER. 
ZIJN DAGEN ZIJN 
GOED GEVULD. 

MAAR ER IS OOK TIJD 
VOOR ONTSPANNING.
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Open disclosure

Open disclosure is hoe je omgaat met incidenten met schade 
voor een patiënt. Kenmerkend is de transparante dialoog 
tussen de patiënt, zijn familie en de zorgverlener. Voorbeel-
den 
van incidenten:
• een patiënt valt over een losliggende tegel en breekt zijn 
 pols;
• de toediening van verkeerde medicatie;
• een lek in de waterleiding beschadigt bezittingen van een 

patiënt.

Voor patiënten is het belangrijk om zo snel mogelijk geïn-
formeerd en ondersteund te worden, maar ook om een ver-
ontschuldiging te horen. Communicatie speelt dan ook een 
sleutelrol. 
PZ Onzelievevrouw doet er alles aan om incidenten te ver-
mijden. Als zich toch een incident voordoet, dan neemt het 
ziekenhuis zijn verantwoordelijkheid op.

Open disclosure omvat drie aspecten.
1. De organisatie geeft eerste hulp aan de patiënt. De com-

municatie is open en eerlijk. Het ziekenhuis biedt zijn 
verontschuldigingen aan en doet alles wat het kan om de 
schade te beperken.

2. Het incident wordt geanalyseerd. Hoe is het ondanks alle  
voorzorgen toch kunnen gebeuren? Is een procedure Niet 
sluitend genoeg? Is er extra opleiding nodig? Moet het 
materiaal aangepast worden?

3. Uit de analyse volgen verbeter- en opvolgacties. Ook hier-
over communiceert de organisatie open met de patiënt 
en zo nodig zijn familie. 

Open disclosure zorgt ervoor dat de schade zo beperkt mo-
gelijk blijft. Het helpt ook het vertrouwen te herstellen tussen 
de patiënt, zijn familie en het ziekenhuis. Het voorkomt nieu-
we incidenten.

Het Vlaams Patiënten-
platform en het Leu-
vens Instituut voor
Gezondheidszorgbe-
leid stelden in 2021 
een raamwerk voor 
open disclosure op. 
Dat gebeurde in over-
leg met partners als 
Zorgnet-Icuro, Assu-
ralia en de Orde der 
artsen. Meer informa-
tie vind je op vlaam-
spatientenplatform.
be/nl/standpunten/
open-communica-
tie-na-een-patientvei-
ligheidsincident.

Een nieuwe lente, een nieuwe outfit.  De medewerkers van de dienst voeding, de dienst schoonmaak en 
de technische dienst pronken in hun een nieuwe werkoutfit.  

KORTKWALITEIT IN ALLE FACETTEN
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“Ripozo is de naam van het bezoekerscafetaria. 
Patiënten en bezoekers genieten er van een kop 
koffie, een frisdrank, of een eenvoudige maal-
tijd. Een spaghetti, een croque, een pizza of een 
gezond slaatje. Maar ook een ijsje of een gebak-
je, altijd vers bereid. Iedereen is welkom. Tijdens 
corona zijn we ook gestart met een afhaaldienst: 
iedereen kan hier een slaatje of een broodje be-
stellen om mee te nemen. Medewerkers vinden 
dat geweldig.
Ik mag me de uitbater van Ripozo noemen. Ik 
werk hier sinds drie jaar. Ik doe de bestellingen 
en ben altijd in de buurt. We zijn zeven dagen 
op zeven open. Op zondag wordt Ripozo door 
een team van vrijwilligers uitgebaat.
Het leuke aan mijn job is de omgang met men-

sen. Het doet me plezier als ik iets kan beteke-
nen voor iemand. Een kop koffie kan wonderen 
doen. Ik luister graag als mensen even hun ver-
haal kwijt willen. Het is plezant als ik patiënten 
die hier langere tijd verblijven, gaandeweg zie 
herstellen.
Als de familie van een patiënt de eerste keer 
op bezoek komt, zijn de mensen wat onwennig. 
Ik stel ze rap op hun gemak. We doen hier ge-
woon. In de lente en in de zomer hebben we 
ook een leuk terras. Patiënten komen hier soms 
schaken of een gezelschapsspel spelen.
Het fijnste moment van de dag is als ik Ripozo 
mag openen. Meestal staan de eerste klanten 
dan al te wachten. Ik ben altijd blij als ik mensen 
mag ontvangen.”

MIJN PLEK, MIJN WERK

“Een kop 
koffie kan 
wonderen 
doen”

FABIAN BERTELOOT, 
uitbater Ripozo


