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CAMPUSWONEN
Patiënten horen zoveel mogelijk in hun eigen
context, in de samenleving geholpen te worden.
We stimuleren de zelfredzaamheid van mensen,
onder meer door hun netwerk te versterken.
Waar het kan, geven we de voorkeur aan laagdrempelige, vlot toegankelijke, reguliere zorg.
Alleen als het echt nodig is, schakelen we over
op gespecialiseerde zorg.
Dat is in een notendop het verhaal van de vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg. De jongste jaren zien we dan ook
een toename van de ambulante zorg. De mobiele teams voor chronische en voor acute zorg
leveren prima werk. Ook de eerste lijn krijgt
meer ruimte om haar rol ten volle op te nemen.
Denk aan de eerstelijnspsychologische functie.
En als gespecialiseerde zorg toch nodig is, dan
slagen we er samen in om de duur van de opname te beperken.
Deze evolutie zet heel wat in beweging. We zijn
nog lang niet waar we moeten zijn. Maar de
richting die we uit moeten, is duidelijk.
De vermaatschappelijking brengt echter
nieuwe uitdagingen met zich mee. Als
we de geestelijke gezondheidszorg
meer in de samenleving willen
brengen, zijn vele nieuwe initiatieven nodig. Niet alleen
op het gebied van de gezondheidszorg in strikte zin, maar op
alle levensdomeinen: werk, vrije tijd,

wonen… Het gaat vaak om complexe problemen die maatwerk vereisen. We kunnen mensen
met een psychische kwetsbaarheid stimuleren in
hun autonomie en hun zelfredzaamheid verhogen, maar in de praktijk ontbreken bijvoorbeeld
dikwijls aangepaste woonmogelijkheden.
Enkele jaren geleden startte PZ Onzelievevrouw
daarom met het initiatief campuswonen. Op het
domein van het ziekenhuis, maar los ervan, werden zeven studio’s ingericht. Het project kreeg
de naam In Between. En dat is het ook: een
tussenfase, een overgang tussen het verblijf in
het ziekenhuis en het wonen in de samenleving.
Patiënten kunnen een jaar in zo’n studio wonen
om de overgang naar een ‘reguliere’ woonsetting te vergemakkelijken.
In mei jl. opende PZ Onzelievevrouw een nieuw
woonproject: de Conciërgewoning. Ook deze
woonst staat op het domein van het ziekenhuis.
Ze geeft ruimte aan drie patiënten met een
ernstige en persisterende psychiatrische aandoening. In de Conciërgewoning kunnen ze
twee jaar verblijven, eveneens als tussenstap. We hebben er goede hoop
op dat dit project voor patiënten
die vaak al jaren opgenomen
zijn, nieuwe kansen biedt op
een geslaagde re-integratie
in de samenleving. U leest er
alles over in het dossier campuswonen in deze Afrit 8.
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DOSSIER CAMPUSWONEN

DOSSIER CAMPUSWONEN

CONCIËRGEWONING INGERICHT VOOR DRIE PATIËNTEN

Campuswonen bereidt
patiënten voor op zelfstandig
of begeleid wonen

INGE VANTHUYNE
DIRECTEUR
PATIËNTENZORG

MARC SIMOENS
STAFMEDEWERKER
PATIËNTENZORG

Na een lange opname hebben patiënten het soms
moeilijk om terug zelfstandig te wonen. Daarom biedt
PZ Onzelievevrouw sinds enkele jaren als tussenstap
campuswonen aan. Het project In Between telt zeven
studio’s. Omdat de nood aan zo’n tussenstap groot blijft,
is nu ook de Conciërgewoning heringericht. Begin mei
namen drie patiënten met een ernstige en persisterende
psychiatrische aandoening (EPPA) er hun intrek.

Het campuswonen In Between is een woonvorm
met begeleiding op het domein van het ziekenhuis. Een verpleegkundige van de afdeling waar
de patiënt eerder verbleef, zorgt voor psychosociale ondersteuning. Dit moet de overstap naar
het alleen of het begeleid wonen gemakkelijker
maken. Patiënten van alle afdelingen kunnen er
gebruik van maken.
“Er is een grote nood aan campuswonen,” zegt
directeur Patiëntenzorg Inge Vanthuyne. “De
stap naar zelfstandig wonen is niet altijd evident. Je moet je alleen uit de slag trekken, een
dagstructuur uitbouwen, je vrije tijd invullen. In
het ziekenhuis wordt er veel voor jou gedaan en
ben je altijd omringd. Plots sta je er alleen voor.
Dan moet je in staat zijn op een goede manier om te gaan met je problemen. En je moet
boodschappen doen, koken, schoonmaken…
Onderschat dat niet. Daarnaast is het moeilijk
om in Brugge een betaalbare woonst te vinden.
Ook de wachtlijst voor begeleid wonen is lang.
In afwachting biedt het campuswonen een tussenoplossing.”
Op campuswonen staat een maximumtermijn
van één jaar, eenmalig verlengbaar met zes
maanden. “Na zes maanden volgt een eerste
evaluatie. Heeft de patiënt alle vaardigheden
om binnenkort zelfstandig of begeleid te wonen? Na een jaar doen we opnieuw een evaluatie. Doorgaans zijn de patiënten er dan wel klaar
voor.”
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tensiever. Als ze het
even niet aankunnen,
is er voor hen altijd
een crisisbed vrij op
de afdeling.”

VRIJHEID GEEFT EEN BOOST
Stafmedewerker Marc Simoens coördineert de
werking In Between. “Ik ben conciërge en syndicus,” lacht hij. “We werken met gebruikersovereenkomsten. Administratief komt er heel
wat bij kijken, maar het is de investering waard.
De huurders wonen zo zelfstandig mogelijk. Ze
staan zelf in voor het onderhoud van hun studio
en voor de persoonlijke zorg. Op het moment
dat iemand hier komt wonen, is hij ‘ontslagen’
op de afdeling. Stricto sensu zijn dit dus geen
patiënten meer. Maar elk van hen heeft wel een
individuele begeleider.”
“Elke maand is er een bewonersvergadering.
Om de drie maanden gaat een verantwoordelijke van de schoonmaak op afspraak langs om
samen met de bewoners te kijken hoe het loopt.
De bewoners krijgen dan extra tips, bijvoorbeeld
om hun keuken en toilet schoon te houden. We
respecteren de privacy, maar het blijft een intensieve begeleiding. Het is een proces dat we
samen gaan, met als doel de patiënt helemaal
klaar te maken voor zelfstandig of begeleid wonen in de samenleving.”
“Veel mensen staan daar niet meer bij stil, maar
‘wonen’ is iets enorms. Een eigen studio, waar
je het volledige woongenot van hebt, heeft een
immense impact op je zelfwaarde. Je hebt een
eigen plek, waar je beslissingen neemt. Na zo
lang op een afdeling verbleven te hebben, kies

je weer zelf wat je ’s middags eet. Ga je zelf
boodschappen doen en koken? Of ga je naar
de cafetaria? Die vrijheid, die autonomie, geeft
mensen een boost.”

CONCIËRGEWONING
In tegenstelling tot In Between is de Conciërgewoning specifiek voor EPPA-patiënten van de
afdeling Langdurige intensieve behandeling.
“Deze mensen verblijven vaak al jaren in het ziekenhuis,” legt Inge Vanthuyne uit. “Om ze terug
naar de samenleving te leiden, of dat althans te
proberen, is meer omkadering en begeleiding
nodig vanuit verschillende disciplines. We geven
mensen hier ook meer tijd: twee jaar in plaats
van één jaar. Het is een geleidelijk proces van
loslaten en op eigen benen leren staan.”
“Patiënten in de Conciërgewoning kunnen in
een eerste fase 24/7 een beroep doen op begeleiding. Geleidelijk aan bouwen we dat af. De
patiënten blijven naar de afdeling komen voor
dagtherapie en worden begeleid door het team
van de afdeling. In vergelijking met de bewoners
van In Between, is de behandeling hier nog in-

Ook wat het wonen
betreft, worden de
patiënten op maat
geholpen. “Kunnen ze
bepaalde activiteiten
niet zelf – omdat ze de
vaardigheden missen
of omdat ze de tijd
niet hebben als ze
overdag in behandeling zijn – dan werken
we samen met Familiehulp voor het schoonmaken en andere huishoudelijke activiteiten. Het is
belangrijk dat de patiënten ook deze dienstverlening leren kennen voor ze alleen gaan wonen.
Het hoort er allemaal bij. Ons streven is dat ze
na twee jaar voldoende gewapend zijn om de
stap naar begeleid of zelfstandig wonen te kunnen maken.”

ZELFREDZAAMHEID
“Campuswonen laat patiënten openbloeien.
We zien krachten die we niet zagen tijdens de
opname. Competenties komen naar boven. Als
we een beroep doen op hun zelfredzaamheid,
blijken ze meer te kunnen dan we denken.”
“Het is voor iedereen spannend,” zegt Inge Vanthuyne. “We zijn goed voorbereid, maar we beseffen dat het niet vanzelfsprekend is. Het gaat
over empoweren en krachten aanspreken. Elke
dag dat het lukt, is een geslaagde dag. Maar
ook een terugval hoeft niet erg te zijn. De eerste
weken lopen alvast goed. Zowel de patiënten
als de therapeuten zijn tevreden met elke kleine
stap in de goede richting. Na jaren op een afdeling verbleven te hebben, leren deze mensen
weer voor zichzelf te zorgen.”
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INDIVIDUEEL BEGELEIDER EN
VERPLEEGKUNDIGE TINE ROSSEEL

“Loslaten is
Campuswonen
gemakkelijk
bereidt
patiënten
als jeop
de zelfstandig
patiënt ziet of
voor
groeien”
begeleid wonen
ALLE BEWONERS VAN IN BETWEEN
HEBBEN EEN INDIVIDUEEL
BEGELEIDER. VERPLEEGKUNDIGE
TINE ROSSEEL BEGELEIDT OP DIT
OGENBLIK TWEE PATIËNTEN.
Tine Rosseel: “Gewoon
al dat je een vriend
of een familielid bij
jou thuis, op je eigen
studio, kan ontvangen,
creëert een totaal andere
context.”

“Ik was al de toegewezen verpleegkundige van
beide patiënten op de afdeling voor mensen
met een psychotische kwetsbaarheid,” vertelt
Tine Rosseel. “Het is logisch dat ik ze verder
opvolg nu ze een volgende stap in hun traject
zetten. De ene patiënt woont ondertussen bijna
een jaar op de campus, de andere vier maanden.”
“Ik ga geregeld op bezoek om ter plaatse te
kijken hoe het loopt. Als ik bij hen langsga, zit
ik in een andere rol. Ik ga op bezoek bij iemand
thuis, in plaats van op een afdelingskamer. Dat
leidt bijna als vanzelf tot andere gesprekken. De
focus ligt nog meer op hun mogelijkheden, niet
op de beperkingen. Het gaat vaak over de praktische dingen van alledag. Lukt alles? Krijgen ze
hun leven op de sporen?”
“Waar ze het meest mee worstelen, is het verwerven van een dagstructuur en het tegengaan
van de eenzaamheid. Op de afdeling heeft een
patiënt altijd veel contacten. Je bent er nooit
alleen. Je hebt altijd mensen om je heen. Als je
plots alleen woont, ben je blij met de vrijheid,
maar ben je ook vaak alleen. Al die tijd die je
plots zelf moet invullen! Dat is minder vanzelfsprekend dan het lijkt. Zeker voor mensen die
een lange opname achter de rug hebben. We
helpen hen hierbij, bijvoorbeeld door ze wegwijs
te maken in het vrijetijdsaanbod in Brugge. We
laten ze kennismaken met verenigingen, zetten
mee de eerste stappen.“

OP EIGEN BENEN
“Een groot voordeel van In Between is dat je de
noden van de patiënt vanuit de praktijk van het

6

AFRIT 8 ZOMER 2022

zelfstandig wonen in kaart kan brengen. Het is
als het ware een testsituatie. We zijn nog altijd
in de buurt, maar we laten los en we zien waar
de individuele patiënt op botst. Vaak kunnen we
dan helpen door het inschakelen van de juiste
ondersteuning, bijvoorbeeld via poetshulp of
thuisverpleging.”
“We proberen het netwerk rond de patiënt te
versterken, professioneel en niet professioneel.
Al tijdens de opname werken we hieraan, maar
eens de patiënt op een eigen studio woont,
geeft dat nieuwe mogelijkheden. Gewoon al dat
je een vriend of een familielid bij jou thuis, op je
eigen studio, kan ontvangen, creëert een totaal
andere context.”
“De patiënt die enkele maanden op de campus
woont, heeft ondertussen vooruitzicht op een
woning via Covias (begeleid wonen). We houden ook de huurmarkt in het oog, samen met de
patiënt, de maatschappelijk werker en de voorlopige bewindvoerder.”
“Het fijne is dat je de patiënten enorm ziet evolueren tijdens hun verblijf in In Between. In het
begin is het vaak even schrikken: met de vrijheid
waar ze zo naar uitgekeken hebben, komt namelijk ook veel verantwoordelijkheid. Maar hun
zelfvertrouwen en hun geloof in eigen kunnen,
groeien met de dag. Mijn rol is vooral om nabij
te zijn. Om in de buurt te blijven en beschikbaar
te zijn als ze me nodig hebben. Voor de rest laat
ik los. Als je ziet dat de patiënt en zijn netwerk
sterker worden, gaat dat loslaten gemakkelijk.
Het is fantastisch om te zien dat patiënten geleidelijk weer op eigen benen staan.”

GETUIGENIS
CONCIËRGEWONING BEGIN MEI
IN GEBRUIK GENOMEN

“Deze
vrijheid
“Mensen
de geeft
ruimte
geven
me energie”
om te groeien”
DE GERENOVEERDE CONCIËRGEWONING BIEDT CAMPUSWONEN
AAN PATIËNTEN VAN DE AFDELING
PSYCHIATRISCH INTENSIEF
BEHANDELAANBOD. BEGIN MEI
NAMEN DE EERSTE DRIE PATIËNTEN
HUN INTREK IN DE GLOEDNIEUWE
STUDIO’S. “DIT BIEDT KANSEN
AAN ERG KWETSBARE MENSEN,”
KLINKT HET ENTHOUSIAST BIJ DE
MEDEWERKERS.

BART DEVLIEGHERE
AFDELINGSCOÖRDINATOR

Bart Devlieghere is coördinator van de
afdeling Psychiatrisch intensief behandelaanbod. “Deze patiënten
hebben een ernstige en persisterende psychiatrische aandoening,”
zegt hij. “Ze hebben intensieve zorg
nodig en blijven lang in opname. Dat bemoeilijkt de terugkeer naar de samenleving.
Toch verdienen ze perspectief. Met de nodige
vaardigheden en copingmechanismen kunnen
ze meer autonomie aan. Dat proces moet geleidelijk kunnen groeien. De Conciërgewoning
biedt die mogelijkheid.”
“De patiënten zijn mentaal en praktisch voorbereid. Het gaat om alledaagse dingen zoals
koken en boodschappen doen, maar ook over
zelfstandig omgaan met je medicatie. Het is bij
elke patiënt afwegen: zal dat lukken? De
patiënten hebben elk hun kamer en sanitair,
maar ze delen een gemeenschappelijke woonkamer, de keuken, de tuin en het terras. Elke
patiënt moet zich op eigen tempo kunnen
ontwikkelen. De ene zal allicht sneller stappen
zetten dan de andere.”
“Vanuit verschillende disciplines houden we

een vinger aan de pols. Voorlopig loopt
alles vrij vlot. Ik ben optimistisch over
de resultaten. Maar zelfs als we
na twee jaar moeten besluiten
dat een patiënt niet klaar is om
zelfstandig of begeleid te wonen, dan
nog is dit traject de moeite waard. Sowieso zetten patiënten stappen in de goede
richting en nemen hun zelfvertrouwen en zelfredzaamheid toe. Ze hebben weer perspectief,
ze kunnen weer dromen. Na al die tijd op een
afdeling samengeleefd te hebben met dertig
patiënten, ervaren ze in de Conciërgewoning
een enorm gevoel van vrijheid. Ze moeten die
vrijheid op een positieve manier invullen. En ja,
ze verrassen ons. Er bestaat zoiets als ‘hospitalisme’: mensen passen zich aan het leven op
de afdeling aan, wat ervoor zorgt dat bepaalde
vaardigheden ondergesneeuwd geraken. Nu
ze hun eigen stek hebben, spreken ze die vaardigheden weer aan. Soms gaat dat moeizaam,
soms verrassend goed.
Dat is het mooie: we geven mensen de ruimte
om te groeien, om los te komen van het ziekenhuis en om hun eigen leven weer in handen te
nemen.”
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“Zelfredzaamheid
stimuleren”
SAÏRA DELVAEL
ERGOTHERAPEUT

“Als ergotherapeute kijk ik op een holistische manier naar mensen, met de focus
op de activiteiten van het dagelijkse
leven,” zegt Saïra Delvael. “Hoe
wonen mensen, hoe vullen ze
hun vrije tijd in, hoe zorgen ze voor
zichzelf, hoe brengen ze structuur
in hun leven enzovoort. We stimuleren
zoveel mogelijk hun autonomie. Hoe meer
mensen zelfstandig kunnen, hoe groter hun zelfredzaamheid, hun zelfvertrouwen en hun welbevinden. Uit eigen beweging opstaan ’s morgens,
zelf je medicatie kunnen opvolgen, je vrije tijd
kunnen opvullen zonder mensen om je heen, je
maaltijden plannen… Op de afdeling wordt veel
overgenomen. Als patiënten alleen gaan wonen,
komt daar veel bij kijken.”
“We proberen mensen zo goed mogelijk voor te
bereiden. Ze krijgen individuele begeleiding. De
ene patiënt kookt graag, de andere heeft dat
nog nooit gedaan. We leren ze plannen. Wat als
er door omstandigheden plots geen tijd blijkt
te zijn om te koken? Welk alternatief heb je dan

klaar? Ook omgaan met een budget hoort
erbij.”
“De overgang naar de Conciërgewoning is geleidelijk verlopen.
Twee weken voor de verhuis hebben we de patiënten niet meer gewekt
’s morgens – daar moesten ze voortaan
zelf voor zorgen. Zo hebben we ze stilletjes
losgelaten. Ik ben verrast door hoe goed het
loopt. Het moeilijkste blijkt de eenzaamheid te
zijn en het invullen van de vrije tijd. We helpen
hen hierbij, samen met onder meer Covias. Als
de patiënt dat wil, gaan we mee naar een vereniging of een sportclub om kennis te maken.
Dat duwtje in de rug kan het verschil maken.
Ook als Familiehulp een eerste keer langskomt,
zorg ik dat ik (of een collega) er zeker bij ben.
Maar uiteindelijk moeten ze het zelf doen.”
“De Conciërgewoning is een mooi project. Het
is niet vanzelfsprekend dat een ziekenhuis op
het eigen terrein investeert in dergelijke woningen. Maar het gaat over kansen geven aan een
erg kwetsbare doelgroep.”

“Kleine overwinningen”
ANNIEK VANDEPITTE
ZORGKUNDIGE

GETUIGENIS
GETUIGENIS

“Deze
vrijheid
“Deze
vrijheid
geeft me
geeft
energie”
me energie”
SOPHIE WOONT SINDS ENKELE
WEKEN IN DE CONCIËRGEWONING.
“IK DURF WEER TE DROMEN,”
ZEGT ZE.
“Ik had weinig of geen hoop meer om ooit
nog zelfstandig te wonen,” zegt Sophie. “Na
al die jaren opname… Maar de zorgverleners
op afdeling 52 geloofden in me. Eerst stond ik
sceptisch. Zou ik dat kunnen? Stapje voor stapje heb ik me laten overtuigen. Ik woon hier nu
een maand. Alles verloopt goed. Als ik het eens
moeilijk heb, komt een verpleegkundige of een
psychologe met me praten. Alleen als ik erom
vraag. Ik leef zo zelfstandig mogelijk. Ik durf
zelfs al nadenken over volgende stappen.
Er is een lange wachtlijst voor sociale woningen
in Brugge. Ik kan me beter nu al inschrijven. Het
is de eerste keer in mijn volwassen leven dat ik
een toekomstperspectief heb. De autonomie en
de vrijheid geven me energie. Ik voel me klaar
om verantwoordelijkheid op te nemen. Ik durf
zelfs weer te dromen.”

BRANDALARM
Zorgkundige Anniek Vandepitte begeleidt
Sophie (getuigenis hiernaast) al meer
dan twee jaar op de afdeling Langdurige intensieve psychiatrische
behandeling. Begin mei nam
Sophie haar intrek in de Conciërgewoning. Anniek Vandepitte blijft haar
begeleiden.
“We hebben Sophie gemotiveerd om op
eigen benen te staan. We weten dat het met
vallen en opstaan zal gaan, maar dat mag ons
niet weerhouden om het te proberen. We mogen niet te snel denken dat het niet gaat lukken.
Elk klein stapje vooruit is een overwinning.”
“De eerste weken gaan trouwens vrij goed.
Sophie redt zich. Hier en daar heeft ze nog wat
begeleiding nodig, maar ze kookt bijvoorbeeld
zelf. En bij de opening van de Conciërgewoning
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gaf ze zelf een rondleiding. Die kleine overwinningen geven haar zelfvertrouwen
een boost. In jezelf geloven is zo
belangrijk. Ook als hulpverleners
moeten we in de mensen blijven
geloven. Zelfs als er op een dag
een herval komt. We weten dat dat kan
gebeuren. Maar we blijven doorgaan.”
“Mijn belangrijkste opdracht is nu om er te
zijn voor Sophie. Gewoon even langsgaan en
luisteren. Tonen dat ze op mij en op mijn collega’s van de afdeling een beroep kan blijven
doen. Ik word als zorgkundige uitgedaagd om
creatief te zijn, om dingen uit te proberen die
Sophie vooruit kunnen helpen. Ook voor ons is
dit een nieuwe situatie. Out of the box denken,
soms met wat humor de dingen benaderen. En
vooral mensen bekrachtigen in wat ze doen.”

“De verhuis naar de Conciërgewoning is goed
voorbereid. Op het einde keek ik reikhalzend uit
naar mijn eerste nacht hier. Ik kon in principe de
eerste week nog op de afdeling gaan slapen,
maar dat wou ik niet. Ik wou dat mijn plaats
daar zo snel mogelijk vrijkwam voor een andere
patiënt.
Het leukste is de vrijheid om me niet meer te
hoeven verantwoorden. Ik ga en sta waar ik wil.
Het moeilijkste vond ik om de afdeling los te
laten. Uiteindelijk heb ik daar jaren verbleven.
Plots moet ik alles alleen doen. Wauw! Maar ik
voel me nog altijd ondersteund hoor. Als er iets
is, sta ik er niet alleen voor.
Ik kan goed mijn plan trekken. Ook op de afdeling stond ik erop mijn eigen was en strijk te

doen. Alleen koken was ik niet gewoon. De eerste keer ging het brandalarm af. Ik had een stuk
vlees uit de diepvries in de pan gelegd, zonder
het eerst te ontdooien. Maar ik leer snel hoor!”

OCHTENDLIJSTJE
“We wonen hier samen met drie vrouwen.
We kenden elkaar van op de afdeling, maar
samenwonen is natuurlijk nog wat anders. Elk
heeft zijn karakter. Het is soms nog wat zoeken
hoe we het best rekening kunnen houden met
elkaar. Maar het lukt wel.
Mijn dagen zijn goed gevuld. Ik volg dagtherapie, ik werk in de tuin, ik doe het huishouden en
ik voetbal al jaren bij Younited Club Brugge. Ik
volg ook lessen Frans en Nederlands met computervaardigheden. Het is goed dat ik onder de
mensen kom. En dat ik structuur heb. Structuur
is erg belangrijk. Elke ochtend maak ik een lijstje
met wat ik die dag zal doen. Dat stimuleert me.
Staat er niets op mijn lijstje, dan doe ik niets.
Begin mei hebben we een kleine opendeurdag
gehouden om de Conciërgewoning voor te stellen. Mijn ouders zijn op bezoek gekomen. Om
de twee weken ga ik bij hen op bezoek. Ook
mijn broer en mijn zus zie ik af en toe. Ik ben blij
dat mijn ouders langsgekomen zijn. Ze hebben
gezien dat ik gelukkig ben. Natuurlijk komen er
nog moeilijke dagen. Dat besef ik. Maar daar
kan ik mee om. Ik zie weer toekomst.”
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OP DE KOFFIE

OP DE KOFFIE

IN ELK NUMMER VAN AFRIT 8 HEBBEN WE
EEN GESPREK BIJ EEN KOP KOFFIE. DEZE
KEER PRATEN WE MET ELKE D.

“Mijn lijden mag niet
voor niets
zijn geweest”
“Ik ben psychiatrisch verpleegkundige van opleiding. Ik heb jaren in de psychiatrie gewerkt.
Maar door herhaalde agressie van patiënten heb
ik een stap opzij gezet. Met pijn in het hart. Het
was emotioneel zwaar om afscheid te nemen.
Ik ben toen in de thuisverpleging gaan werken.
Maar na een burn-out werd ik ontslagen.
Ondertussen zat ik in een echtscheiding. Ik
stond er alleen voor met mijn dochter. Toch
vond ik de kracht om een brugopleiding tot
sociaal verpleegkundige te volgen aan Vives
Kortrijk. Ik studeerde af in 2019. Voor ik terug
aan de slag kon, onderging ik een operatie.
Daarna verzeilde ik in een depressie. Ik had ook
posttraumatische stress (PTSS).
Er zijn mijn dochter en mij vreselijke dingen
overkomen. Zonder gerechtigheid. Ik heb het
daar zeer moeilijk mee. Ik kreeg sinds lang ambulante begeleiding bij een psychiater in een
centrum geestelijke gezondheidszorg en een
psycholoog van het CAW. Dat was op de duur
niet meer voldoende. Ik kreeg dissociaties. De
angsten namen het van me over. Op bepaald
moment wist ik niet meer waar ik was. In mensen
op straat herkende ik mijn ex-man. Dat was zo
beangstigend.
Ik besefte niet wat er aan het gebeuren was. Ik
dacht dat ik ‘gewoon’ een depressie en PTSS
had, maar dat het zo’n overweldigende impact
kon hebben, had ik nooit verwacht. Tijdens mijn
opname heb ik meer inzicht gekregen. Ik heb
vaardigheden geleerd om uit situaties van bevriezing te geraken. Ik heb het nu meer onder
controle.”

AAN DE KANT VAN DE PATIËNT
“Het was onwennig en confronterend om als
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verpleegkundige plots aan de kant van de
patiënt te staan. Ik had anderen nodig om te
duiden wat me overkwam. Ik wou altijd voor anderen zorgen. Dat maakt deel uit van wie ik ben.
Ik heb daar veel over gepraat met de verpleegkundigen hier. Ik ervaarde veel begrip.
Ik heb het er nog altijd lastig mee dat er geen
gerechtigheid is geschied voor het leed dat
mijn dochter en mij is aangedaan. Mensen zeggen dat ik het achter mij moet laten. Ik ben in
gesprek gegaan met de pastoraal medewerker
over vergeving. Ik heb daar veel deugd van
gehad. Ik wil niet dat mijn woede en mijn angst
alles overnemen. Maar vergeven kan ik niet. Ik
kan het nog niet achter me laten. Tegelijk mag
het mijn leven niet beheersen. Mijn lijden mag
ook niet voor niets zijn geweest. Dat gevoel heb
ik nu zeer sterk.
Het drijft me om lotgenoot te zijn voor andere
slachtoffers. Er gebeuren nog elke dag vreselijke dingen. De opvang na seksueel geweld
laat vaak te wensen over. Gelukkig komen er nu
meer zorgcentra na seksueel geweld. Daar word
je wel goed opgevangen en begeleid als slachtoffer. Zonder dat er over je geoordeeld wordt.
De zorgcentra moeten nog meer bekendheid
krijgen. In West-Vlaanderen kan je in AZ Delta
terecht.”

ENGAGEMENT IN
PATIËNTENRAAD
“Ik heb de zorg hier als heel waardevol ervaren.
Tijdens mijn opname en ook nu als dagpatiënt.
De betrokkenheid op de buurt vind ik positief.
De grote tuin, het open karakter, de volkstuintjes, het openbare fiets- en wandelpad op het
domein van het ziekenhuis… In mei was er de
grote plantenverkoop van de groendienst. Het

Elke D.: “Ik engageer me nu
ook in de patiëntenraad die
onlangs is opgericht. Het
doel is om geregeld met een
patiëntenvertegenwoordiging
van alle afdelingen en een
afvaardiging van het ziekenhuis
samen te zitten. De eerste
ervaringen zijn erg goed.“

leeft hier. Er gebeurt van alles en je blijft contact
houden met de buitenwereld.
Ik engageer me nu ook in de patiëntenraad die
onlangs is opgericht. Het doel is om geregeld
met een patiëntenvertegenwoordiging van alle
afdelingen en een afvaardiging van het ziekenhuis samen te zitten. De eerste ervaringen zijn
erg goed. Eerst bundelen we alle opmerkingen
van patiënten en daarna bespreken we die. Ook
de ombudspersoon en iemand van de directie is
aanwezig. Er wordt oprecht naar ons geluisterd
en we krijgen feedback op alle punten die we
aanbrengen. Het verloopt constructief. Ik geloof
in die patiënten participatie.
Waarom ik me engageer? Omdat ik het leuk
vind om opbouwend mee te denken. Ik ben
kritisch, maar ik ken nu de twee kanten: die van
de patiënt en die van de verpleging. Ik wil beide
ervaringen inzetten. Ik wil een steun zijn voor
mensen die minder goed het woord durven te
nemen. Ervaringswerker Isabel Claus heeft me
gemotiveerd om dit engagement op te nemen.
We geloven beiden in het herstelverhaal. Ervaringen van mensen die het zelf hebben meegemaakt, maken een groot verschil in het herstelproces. Dat weet ik nu ook uit eigen ervaring.
Met mijn dochter gaat het de goede kant op. Ze
heeft de weg naar de hulpverlening gevonden
en ze zet stappen vooruit. Ze heeft al veel van
mij geleerd, zegt ze. Ze heeft het lastig gehad
toen ik opgenomen werd. Maar ik heb haar uitgelegd hoe belangrijk het is om hulp te zoeken
als je ze nodig hebt. Pas als je hulp aanvaardt,
kan je aan je herstel werken. Ze begrijpt het en
ze trekt zich er ook aan op.”
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VOLGSPOT

MEREL VANTHUYNE, PSYCHOMOTORISCH THERAPEUT

MMEREL VANTHUYNE (24) IS KINESITHERAPEUT VAN
OPLEIDING EN WERKT ALS PSYCHOMOTORISCH THERAPEUT
IN PZ ONZELIEVEVROUW. ONLANGS LIEP ZE SAMEN MET
HAAR PAPA IN ROTTERDAM HAAR EERSTE MARATHON.

1

2

“Ik wou als sportkinesitherapeute aan de slag, maar door corona waren de mogelijkheden
beperkt. Ik nam daarom een tijdelijke functie als psychomotorisch therapeut in het ziekenhuis
aan. Dat beviel zo goed, dat ik gebleven ben. Ik geef lichaamsgerichte therapie aan patiënten
op de crisisafdeling. Al zijn deze patiënten nog niet gestabiliseerd, toch kan je er veel mee
bereiken. Ik heb geleerd om tevreden te zijn met elk stapje vooruit. Het voelt iedere keer als
een kleine overwinning.”

3
“Over de middag neem ik de tijd om samen met de collega’s een broodje te eten.
Ondertussen bespreken we wat we hebben
meegemaakt. Bij elkaar kunnen we even
op verhaal komen. Noem het een soort van
informele intervisie. In crisissituaties maak
je soms heftige dingen mee. Die ervaringen
kunnen delen en elkaar tips geven, voelt
goed. Het helpt me om alles een plaats te
geven en het versterkt het teamgevoel.”
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MIJN DAG IN BEELD

4
“De meeste therapie op de afdeling is
groepstherapie. Recent opende de Intensive
Care Unit (ICU). Hier kunnen we vier patiënten in een sterk acute crisis in goede omstandigheden opvangen en begeleiden. Er
is één-op-éénbegeleiding voor elke patiënt.
Als therapeute mag ik het verpleegkundig
team in de ICU versterken. Ik zal er eveneens
therapie op maat geven. Verbinding met het
hier en nu en terug structuur vinden zijn vaak
grote noden van patiënten in crisis.”

“Na de ochtendtherapie is een overdrachtsmoment met de diverse disciplines op de afdeling:
verpleegkundigen, psychologen, therapeuten, de maatschappelijk werker en de arts. We bespreken wat er allemaal gaande is op de afdeling, zodat iedereen altijd goed op de hoogte
is. Twee keer per week evalueren we op het IDV-overleg de vorderingen van elke patiënt. Als
de patiënt er klaar voor is, kan hij naar een behandelafdeling om de eigenlijke behandeling te
starten.””

5
“Naast mijn werk in PZ Onzelievevrouw heb
ik een zelfstandige praktijk als kinesitherapeute. Het is de perfecte combinatie. Wat
ik op de ene plek leer, neem ik mee naar de
andere context. In het ziekenhuis heb ik bijvoorbeeld geleerd om altijd de hele persoon
te zien. Lichaam en geest hebben een grote
impact op elkaar. In beide richtingen.
Patiënten lichamelijk in beweging krijgen,
heeft ook een invloed op hun geest.”

6
“Op donderdagavond ga ik vaak met collega’s lopen. Samen hebben we ons voorbereid op Dwars door Brugge, een loop van
15 kilometer. Het zou mooi zijn om verder te
trainen voor een halve marathon en wie weet
een marathon. Ik train ook individueel. Onlangs liep ik samen met mijn papa in Rotterdam mijn eerste marathon. Voor mijn papa
was het zijn negentiende! Ik turn ook en ik
geef droogtraining aan competitiezwemmers
van de Brugse Zwemkring voor meer kracht
en stabiliteit. Ja, ik ben een bezige bij.”
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UIT HET WERKVELD

Professor Sociologie Piet Bracke over de organisatie van de GGZ

“Sector GGZ moet
humaniseren”
HOE KOMT HET DAT EEN LAAGGESCHOOLD IEMAND MEER
PSYCHOTROPE MEDICATIE NEEMT? HET IS ÉÉN VAN DE
PERTINENTE VRAGEN WAAROVER SOCIOLOOG PROF.
PIET BRACKE (UGENT) ZICH BUIGT. HIJ ONDERZOEKT DE
ORGANISATIE VAN DE GGZ EN DE IATROGENE EFFECTEN
ERVAN. MET ANDERE WOORDEN: HOE DRAAGT DE ZORG ZELF
BIJ TOT ZIEKMAKENDE EFFECTEN? EN WAT KUNNEN ARTSEN
HIERAAN DOEN? OP 2 JUNI GAF PROF. BRACKE EEN LEZING
VOOR HUISARTSEN EN ARTSEN IN PZ ONZELIEVEVROUW. WIJ
MOCHTEN HEM INTERVIEWEN.

“Wat mij opvalt in de GGZ, is de tendens om de
oorzaak van het gebrek aan formele hulp voor
personen met een psychische kwetsbaarheid in
de buitenwereld te zoeken. Het probleem wordt
bij de samenleving gelegd. Waarom heeft de
sector niet meer oog voor de eigen organisatie
en hoe die mee aan de basis ligt van de kloof
tussen behoefte en aanbod?
De biomedische benadering verwees de persoonlijke ervaring van de cliënt en de context
naar het tweede plan. Als mensen enkel in een
klinische context ontmoet worden, verhindert
dat een diepgaand inzicht in hun levenservaringen en hun levenssituatie. Recente evoluties
naar een vermaatschappelijking van de zorg is
een ontwikkeling in de goede richting. Niet de
ziekte of stoornis, maar de mens komt zo meer
centraal te staan.

STEREOTYPERING
Samen met velen pleit ik voor een verdere humanisering van de zorgverlening. Zij die hulp
verlenen en zij die hulp zoeken, verschillen niet
van elkaar. We hebben allemaal onze mogelijkheden en beperkingen. Toch wordt nog vaak de
tweedeling gemaakt tussen zij die problemen
hebben en zijn die hulp bieden. Subtiele processen van stereotypering en zelfs stigmatisering
komen veelvuldig voor en zorgen voor een barrière. Strikt biomedische denkbeelden kunnen
daartoe bijdragen.”
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“Neem de ambivalente houding tegenover
benzodiazepines. Aan de ene kant worden ze
voorgeschreven in tal van situaties, aan de andere kant geraken veel mensen eraan verslaafd en
wordt die verslaving gezien als een bijkomend
probleem. Dat is een voorbeeld van een door
de GGZ zelf geïnduceerd probleem, waarvan
de sector tegelijk stelt dat ze over de kennis
beschikt om het te verhelpen. Deze ambivalente
houding is het vertrekpunt voor het onderzoek
van dr. Melissa Ceuterick uit mijn onderzoeksgroep naar de limieten van een bepaald soort
van psychiatrische dienstverlening. Komt daarbij
dat vele mensen met een benzoverslaving die
vaak niet als zodanig zien. Sommige gebruikers
herkennen pas hun meest authentieke zelf als
ze de medicatie nemen. Deze houding toont de
complexiteit van de beleving en betekenisgeving waarmee de GGZ moet omgaan.
Een ander voorbeeld: hoe het komt dat artsen
meer psychotrope medicatie voorschrijven aan
kortgeschoolde dan aan langgeschoolde mensen? Een kortgeschoold iemand wordt toch ook
niet vaker gevaccineerd tegen Covid-19?
Onderzoek door Lisa Colman, een doctoraatsstudente, laat duidelijk zien dat mensen met
minder capaciteiten vaker met antidepressiva
behandeld worden bij een depressie. Een kortgeschoolde arbeider wordt minder snel naar een
psychotherapeut gestuurd dan een academicus.
Wij bestuderen hoe artsen daarmee omgaan.

Neem een hoogopgeleide man met een drukke
loopbaan die te veel werkt, zodat ook zijn relatie
eronder lijdt. Het wordt hem allemaal te veel.
Hij dreigt in een burn-out terecht te komen en
consulteert zijn huisarts. Tijdens de consultatie
ontspint zich een soort van negotiatie. ‘Wat jij
hebt, is een depressie. Maak je geen zorgen,
daar bestaat goede medicatie tegen.’ De situatie van de patiënt past binnen het perspectief
van een arts op wat een depressie is, wat de
oorzaken zijn en hoe deze kan behandeld worden. Maar een patiënt hoeft dit perspectief niet
te delen. Het is interessant om te bestuderen
hoe tijdens consultaties artsen en patiënten
onderhandelen over de adequaatheid van perspectieven. Vraag is bijvoorbeeld wie weerstand
biedt tegen deze ‘definitie van de situatie’ door
de arts. Slagen langgeschoolden daarin beter
dan kortgeschoolden, met als gevolg dat vooral
kortgeschoolden een louter farmacologische
behandeling krijgen?
We onderzoeken verder hoe andere culturele
verschillen een impact hebben op het voorschrijf- en verwijsgedrag van huisartsen. Wordt
iemand met een depressie met een migratieachtergrond op dezelfde manier bejegend als een
autochtone Vlaming met een depressie? Ook
hier zien we weer de invloed van ‘unintentional
bias’. Is dit waarom we weinig mensen met een
migratieachtergrond zien in de psychiatrische
ziekenhuizen, maar wel in het OCMW en het
CAW? Kan het dat ons westers hulpverlenings-

Prof. Piet Bracke: “De
GGZ moet radicaal
vertrekken vanuit de
levenservaring en
de context van elk
individu, zonder te
pathologiseren.”

model niet strookt met ziektemodellen uit andere culturen? Dan is er dringend nood aan een
meer ‘cultuursensitieve’ GGZ, die een diversiteit
aan perspectieven op een geestelijk gezond
leven erkent.”

VERANTWOORDELIJKHEID
ERKENNEN
“Ons onderzoek legt noden bloot. Tegelijk vragen we de GGZ-professionelen om hun eigen
verantwoordelijkheid te erkennen. De sector
moet humaniseren. Dat wil zeggen: radicaal
vertrekken vanuit de levenservaring en de context van elk individu, zonder te pathologiseren.
‘Houd een dagboek bij.’ ‘Vertel eens wat je voelt
als je opstaat.’ Alsof elk aspect van iemands gevoelsleven relevant gemaakt moet worden voor
een proces van diagnosering en behandeling.
Een tweede stap is meer oog te hebben voor
een diversiteit aan culturen en subculturen.
Een derde stap is om de GGZ nog dichter bij
de mensen te brengen. De GGZ moet de instellingen verlaten en de boer opgaan. Zonder
te stigmatiseren. Bijvoorbeeld via wijkgezondheidszorgcentra. Of met gemeenschapsgerichte
initiatieven, doelgericht en financieel autonoom,
los van de dominante actoren in de GGZ.”
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SAMENWERKING

REAKIRO WEST-VLAANDEREN VAN START

Joost Vanhaecke:
“In het begin van
de euthanasiewet
stond ik net als veel
collega’s in de GGZ
erg sceptisch. Nu
zie ik veel meer de
complexiteit en de
nuance.”

Vrijplaats voor mensen met een
euthanasiewens door ondraaglijk
psychisch lijden

moet deze vraag ter harte nemen en erover in
gesprek gaan. Het leek me de moeite om ook
in West-Vlaanderen dit aanbod uit te werken.
Alle psychiatrische ziekenhuizen van de provincie hebben zich hier meteen achter geschaard
en het project financieel mogelijk gemaakt, samen met de congregatie van de Zusters van de
‘Bermhertigheid Jesu’.”

“Die twijfel komt telkens terug in deze verhalen.
Net als het gevoel van niet meer verbonden te
zijn in deze wereld. Reakiro wil voor hen een
vrijplaats zijn om hierover te spreken. Gisteren
nog zei iemand mij na een gesprek: ‘Het is de
eerste keer dat ik hierover heb kunnen praten
met iemand die niet een oordeel klaar had.’”
“Ons doel is om mensen te ondersteunen om
tot een authentieke en uitgepuurde keuze te komen, zonder ze in een bepaalde richting te duwen. Je hoopt wel dat mensen opnieuw sprankels van herstel vinden, dat de samenleving zich
(opnieuw) met hen verbindt. Daarnaast bieden
we ondersteuning bij de wettelijke procedure
voor euthanasie bij psychisch lijden. We werken
hiervoor nauw samen met LEIF. Een probleem is
dat er, zeker na het proces Tine Nys, een grote
terughoudendheid is bij psychiaters om een
advies te geven in het kader van een euthanasievraag. Adviserend psychiaters vragen terecht
om goed gestoffeerde medische dossiers om
een afgewogen advies te kunnen geven. Daarnaast is er nood aan een duidelijke aflijning
tussen behandelend en adviserend arts; twee
punten waar de GGZ nog kan op ontwikkelen.”

DILEMMA

RUIMTE EN VEILIGHEID BIEDEN

“Mensen met een euthanasievraag door ernstig
psychisch lijden hadden lange tijd alleen de wettelijke procedure om op terug te vallen. Maar

“Open en onbevooroordeeld luisteren is ontzettend belangrijk. Als je mensen hun verhaal
laat doen, als je hen ruimte en veiligheid geeft,

Wie psychisch zo ondraaglijk lijdt dat hij euthanasie overweegt, kan sinds kort
ook in Brugge terecht bij Reakiro. Je kunt er binnenlopen voor een babbel
of met eventuele vragen. Je kan er terecht voor individuele begeleiding of
in groep. Je kan zelfs gewoon even langsgaan zonder dat er gepraat hoeft
te worden. De nood aan zo’n vrijplaats blijkt uit de cijfers. Na één maand
meldden zich al drieëntwintig mensen aan. We gingen erover praten met
coördinator Joost Vanhaecke.
“Het zorgprogramma Reakiro is begin 2020
opgestart in Leuven op initiatief van de organisatie Broeders van Liefde België en het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven,” vertelt
Joost Vanhaecke. “Ik was meteen getriggerd.
Een euthanasievraag wijst op een existentieel en
massief menselijk lijden. Daar moet de geestelijke gezondheidszorg sowieso mee bezig zijn,
los van het standpunt dat je hierover inneemt.
Als er een wetgeving is, is het ook onze plicht
– als samenleving en als hulpverleners – om
zorg te dragen voor mensen met een euthanasievraag. De vraag over leven en dood is de
moeilijkste vraag die je kunt stellen. De GGZ
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een euthanasievraag voor ondraaglijk psychisch
lijden is complex. Het is anders dan bij terminaal
zieke mensen. Zij hebben er dikwijls vrede mee,
het is uitgeklaard. Dat zie je zelden of nooit
bij psychisch lijden. Deze mensen hebben een
doodswens, maar twijfelen, er is een dilemma.
In het reguliere GGZ-aanbod dat zich richt op
herstel, ontwikkeling en vermaatschappelijking,
vinden zij niet altijd een antwoord. Zij hebben
vaak al een lang traject in de psychiatrie achter
de rug en het hoeft voor hen niet meer. Ze hebben behoefte om over de doodswens te praten
en verlangen om op een serene wijze het dilemma van leven en sterven te kunnen bespreken,
ook met naastbestaanden. Ze hebben kinderen,
een partner en familie die ze het niet willen aandoen om geconfronteerd te worden met suïcide.
Ze lopen vast en missen een klankbord, een
luisterend oor dat hen helpt om hun wens uit te
klaren.”

wordt de situatie voor henzelf helderder. Door
erover te praten, zetten ze voor zichzelf alles op
een rij, in alle rust. Soms vinden ze zo opnieuw
perspectief.”

www.reakiro.be
Op 26 september
vindt er om 19 uur
voor psychiaters uit
West-Vlaanderen
in Kliniek SintJozef Pittem een
vormingsavond plaats
over dit thema met
als sprekers: prof. dr.
Vandenberghe (UPC
K.U. Leuven) en dr.
Lemey (Reakiro
West-Vlaanderen).

“Vorige week belde een vrouw op. Mijn besluit
om te sterven staat vast, zei ze, maar hoe praat
ik hierover met mijn dochter zonder dat ik haar
met een trauma opzadel? Is dat haar fundamentele hulpvraag? Dat weet ik nog niet, maar
ze is welkom. Vaak hebben we geen pasklaar
antwoord. Meer zelfs, het antwoord zit vaak bij
de mensen zelf. Door te luisteren en ze te helpen reflecteren, geven wij ze de kans om dat
antwoord zelf te vinden. Of op zijn minst om
samen de onwetendheid te beleven en samen
na te denken. Zo komt er soms beweging in
het muurvaste gedachtenpatroon dat zich heeft
gevormd.”
“Binnenkort starten we een groep voor mensen met een euthanasievraag door ondraaglijk
psychisch lijden. Ook hulpverleners uit de GGZ
of familieleden van mensen met een euthanasievraag kunnen bij ons terecht. We werken zeer
intensief met Reakiro Leuven samen, vanuit een
gedeelde visie en een gemeenschappelijk zorgprogramma. We enten ons op vier pijlers: de
existentiële pijler; de palliatieve visie; de herstelgerichte visie; en presentie. De palliatieve visie
toont zich in het loskomen van de behandeling
en de nadruk, ondanks alles, op enige kwaliteit
van leven. Met de herstelgerichte visie willen we
‘herstelvonken’ ter harte nemen.”
“Of mijn visie op euthanasie veranderd is in de
afgelopen twintig jaar? Zeker. In het begin van
de euthanasiewet stond ik net als veel collega’s
in de GGZ erg sceptisch. Wanneer kan je nu
beslissen dat iemand uitbehandeld is, moet je
niet altijd hopen op een ommekeer? Nu zie ik
veel meer de complexiteit en de nuance. Je
leert onbevooroordeeld luisteren naar het verhaal en het lijden van de mens voor jou, voorbij
‘de psychiatrische diagnose’. Je luistert naar het
verhaal zoals het wordt beleefd en gaat ermee
aan de slag, met de expertise in het achterhoofd. Als we het echt menen met herstel en
empowerment, dan moeten we elke vraag ernstig nemen, ook de vraag naar euthanasie. En
daarna met die vraag aan de slag gaan, wat ook
de uitkomst is.”
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KWALITEIT IN ALLE FACETTEN

KORT

Project 5s in de
schoonmaaklokalen

FEEST!

5S staat voor scheiden, schikken, schoonmaken, standaardiseren en systematiseren. Het is een methodiek die wortelt in de Lean-filosofie. Toegepast op de schoonmaaklokalen gaat het erom deze lokalen op een vaste
en gelijke manier in te richten op alle afdelingen. Alle poetsmateriaal, de
werkwagens en de machines (stofzuigers, schuurmachines, waterzuigers…)
krijgen hun vaste plek in het schoonmaaklokaal.

De coronacrisis had al een paar keer roet in het eten gegooid. Maar uitstel is echter geen afstel
en in juni kon ons personeelsfeest dan toch plaatsvinden. Het feestcomité van het PZ Onzelievevrouw slaagde er andermaal in om er een spetterend evenement van te maken.
Op dit feest ontving algemeen directeur Marc Vermeire in het bijzijn van ruim 350 aanwezigen
die elk hun steentje bijdroegen tot het behalen van de accreditatie, ook het officieel
accreditatiebewijs uit handen van Bieke De Neve van Qualicor Europe.
Foto’s: Delphine Kesteloot

De voordelen zijn legio. Zo is het handig als een medewerker eens moet
invallen op een andere afdeling. Omdat de inrichting en de organisatie
van het schoonmaaklokaal overal gelijk is, vindt deze medewerker meteen
alles terug. Je ziet ook meteen als er iets ontbreekt. Handig ook voor het
bijhouden van de voorraad. Van elk item in het schoonmaaklokaal wordt
vastgelegd hoeveel exemplaren aanwezig moeten zijn.

Op afdeling 21 vond een pilootproject plaats. Alle medewerkers werden
betrokken, zodat er een groot draagvlak voor is. Het pilootproject werkte
goed. De resultaten werden besproken met de medewerkers van de andere afdelingen. Iedereen kon zich in de 5S-aanpak vinden. Ondertussen
werkt een aantal afdelingen al op deze manier. De andere afdelingen volgen snel.

De schoonmaakmedewerkers zijn tevreden met de orde, de netheid en de
overzichtelijkheid. Het kost minder moeite om eens op een andere afdeling in te vallen om een zieke collega te vervangen. Ook het voorraadbeheer verloopt vlotter. En er gaat minder materiaal verloren, omdat alles zijn
vast plek heeft.
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MIJN PLEK, MIJN WERK

“In PVT
de Brugghe
woont
ook een
metalfan”
ELKE VANHOUTTE
Verpleegkundige

“In PVT de Brugghe zijn we elk individueel
begeleider van een aantal bewoners. Met elke
bewoner maken we een individueel plan met
dingen die hij of zij nog graag zou doen. Zo is
er een bewoner die Spaans wil studeren, een
ander speelt piano en nog een ander heeft een
bibliotheek vol geschiedenisboeken. Wij spelen
zo goed mogelijk in op alle wensen. Hier telt de
kwaliteit van leven. We schenken veel aandacht
aan wat elke bewoner uniek en bijzonder maakt.
We spelen in op sterktes en interesses van bewoners om die te cultiveren. Dit gebeurt onder
andere in de ‘De Avondzon’, met als verlengde
het trefpunt en de bar. In De Avondzon komen
de bewoners van de twee leefgroepen samen
om activiteiten te doen met de activiteiten- en
woonbegeleiders. Of ze doen zelfstandig activiteiten terwijl ze gezellig samenzijn.
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Nu het ergste van corona voorbij lijkt, willen we
ook graag meer de buitenwereld naar binnen
halen. Daarvoor kunnen we ons trefpunt met
bar gebruiken als mooie locatie voor activiteiten
met de familie en de buurt. Dat past in onze
filosofie: de mensen zijn hier niet in opname, ze
wonen hier. Daarom willen we ons goed integreren in de buurt.
In mijn vrije tijd ben ik zangeres in de metalband
ArtFx. Mijn man is drummer van de band. Toen
hun zanger uitviel, zei ik al schertsend dat ik wel
zou zingen. Drie weken later mocht ik mee repeteren. Het klikte meteen. Tijdens corona hebben
we een eerste cd opgenomen. We hebben ook
al enkele optredens verzorgd. Toen ik dit vertelde in de PVT, reageerde een bewoner heel
enthousiast. Hij is ook een metalfan. Maar een
optreden in het trefpunt met de metalband zou
misschien geen goed idee zijn ;-).”

