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VOORWOORD

Een psychiatrisch ziekenhuis is een complex ge-
heel van zorgpaden en therapieën om patiënten 
zo goed mogelijk te ondersteunen in hun her-
stel. Voortdurend streven we ernaar om steeds 
beter te worden in alles wat we doen, zowel in 
de primaire zorg als in de ondersteunende en 
flankerende diensten. Dat leidt – zoals in vele 
organisaties en bedrijven – soms tot een over-
vloed aan projecten en werkgroepen, waarin 
uiteindelijk een kat haar jongen niet meer vindt. 
De werkdruk die dit met zich meebrengt is nave-
nant. Terwijl tastbare resultaten – net daardoor 
– soms uitblijven.

Om hieraan paal en perk te stellen, heeft PZ On-
zelievevrouw een nieuwe projectmethodiek ge-
introduceerd. De nieuwe methodiek moet zowel 
de resultaten verhogen als de werkdruk vermin-
deren. Liever tien sterke projecten die resultaat 
geven, dan twintig projecten waarvan er vijftien 
aanslepen door een gebrek aan tijd en focus.

Het komt erop aan om scherper te kiezen in 
welke projecten we willen investeren, re-
kening houdend met de beschikbare 
capaciteit aan mensen en middelen. 
We moeten prioriteiten durven te 
stellen, zodat medewerkers de 
tijd en ruimte krijgen om de 
projecten die er echt toe 
doen, op een goede manier 
en binnen een redelijke termijn 
af te werken. Ik ben ervan overtuigd 

FOCUS OP RESULTATEN
dat deze methodiek uiteindelijk tot sterkere re-
sultaten én sterkere medewerkers leidt. Je leest 
er meer over in deze Afrit 8.

Verder gaan we in dit magazine onder meer die-
per in op de Attachment Based Family Therapy 
(ABFT). Het doel van ABFT is om de vertrou-
wensrelatie tussen de adolescent en de ouder(s) 
te herstellen. Het is een van de pistes die we 
verkennen voor het jongerenprogramma, dat we 
in samenwerking met het Centrum Geestelijke 
Gezondheidszorg aan het uitwerken zijn.

Graag maak ik ook gebruik van de gelegenheid 
om afscheid te nemen. Dit is mijn laatste voor-
woord in Afrit 8. Eind september heb ik het PZ 
Onzelievevrouw verlaten.

Afrit 8 wou altijd een afspiegeling zijn van de 
rijkdom aan projecten, activiteiten en initiatieven 
in het ziekenhuis. Wat mij betreft heeft ons vaste 
team voor de creatie van ieder nummer telkens 

heel mooi werk geleverd. Ik wil hen dan ook 
van harte bedanken: Filip Decruynaere, Tom 

Talloen, Geert Daelman en de mensen 
van de redactieraad voor hun ideeën. 

Het was aangenaam werken met 
hen en ik hou er goede herin-

neringen aan over. En ik zal 
het PZ Onzelievevrouw en 

PVT de Brugghe via Afrit 8 
blijven volgen.

Het ga je goed!

COLOFON / REDACTIE: Marc Vermeire, Tom Talloen, Dirk Benoot, Katia Vyncke en Caroline Vandierendonck i.s.m. Zorgcommunicatie.be  
EINDREDACTIE & LAY-OUT: Tom Talloen FOTOGRAFIE: Tom Talloen, tenzij anders vermeld DRUK: Geert Daelman  
AFWERKING: Geert Daelman en drukkerij vrijwilligers, Therapiecentrum De Variant van PZ Onzelievevrouw VRAGEN EN  
OPMERKINGEN: Cel communicatie en informatie, cominfo@pzonzelievevrouw.be VU: Dominique Gykiere, voorzitter vzw Gezondheids-
zorg ‘Bermhertigheid Jesu’, PZ Onzelievevrouw, Koning Albert I-laan 8, 8200 Brugge / U ontvangt dit tijdschrift omdat u deel uitmaakt van ons 
adressenbestand. Wenst u dit tijdschrift niet meer te ontvangen, dan kunt u dit melden via e-mail op cominfo@pzonzelievevrouw.be.
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“Ik denk dat veel organisaties dit wel herken-
nen: de organisatie is met verschillende 
projecten tegelijk bezig, maar de 
dingen slepen aan en de resultaten 
blijven dikwijls uit. Medewerkers 
geven te kennen dat ze geen tijd 
hebben, dat er té veel initiatieven 
zijn. Wij wilden het geweer van schou-
der veranderen. De projecten die we op-
starten, moeten binnen een redelijke termijn 
afgewerkt worden. Om dat mogelijk te maken, 
stellen we andere projecten desnoods uit of we 
voeren ze af. Het komt erop aan om scherper te 
kiezen in welke projecten we willen investeren, 
rekening houdend met de beschikbare capaci-
teit aan mensen en middelen. We moeten pri-
oriteiten durven te stellen, zodat medewerkers 
de tijd en ruimte krijgen om de projecten die er 
echt toe doen, op een goede manier en binnen 
een redelijke termijn af te werken,” zegt Marc 
Vermeire.

“We hebben om te beginnen een inventaris 
gemaakt van alle lopende en geplande projec-
ten. Het waren er inderdaad zoveel, dat we een 
deel ervan geschrapt of on hold gezet hebben. 
Liever tien sterke projecten die resultaat geven, 
dan twintig projecten waarvan er vijftien aansle-
pen door een gebrek aan tijd en focus.”

SPRINTGOALS

“Het is aan het management om het geheel 
van de projecten op te volgen en te coördi-

PROJECTMANAGEMENT IN PZ ONZELIEVEVROUW

Hoe zorg je ervoor dat elk project binnen een redelijk termijn resultaat 
oplevert? Het is een vraag waar veel organisaties mee kampen. 
Directie en staf van PZ Onzelievevrouw gingen ermee aan de slag. 
Projectfoliomanagement en sprintgoals maken vandaag mee het verschil. 
U zegt? We vroegen algemeen directeur Marc Vermeire om een woordje 
toelichting.

neren. Dat noemen we het projectfolioma-
nagement. Het managementteam komt 

hiervoor elke maand samen. Het helpt 
eventuele knelpunten op te lossen 

en waakt erover dat het voor-
opgestelde resultaat binnen de 

afgesproken termijn wordt behaald. 
Dat creëert meteen een grote betrok-

kenheid van directie en staf bij alle lopende 
projecten, terwijl dat vroeger minder het geval 

was. Vroeger had niemand in de organisatie 
een totaalbeeld van alle projecten. Vandaar dat 
we als organisatie soms te veel hooi op de vork 
namen of dat de impact van een project op an-
dere diensten of departementen niet altijd goed 
ingeschat werd.”

“Om de voortgang van een project te stimule-
ren, werken we met sprintgoals. Je streeft een 
eindresultaat na, maar om daar te geraken kan 
je doelstellingen of tussenstappen op korte 
termijn vastleggen. Dat zijn die sprintgoals. Een 
project moet bijvoorbeeld eind juni 2023 af zijn, 
maar tegen eind november 2022 moet stap 
één rond zijn, tegen eind januari stap twee en 
tegen eind maart stap drie. Die tussensprintjes 
zorgen ervoor dat projecten niet op de lange 
baan geschoven worden. Op de maandelijkse 
vergadering van het managementteam evalu-
eren we elk project en elke sprintgoal. De pro-
jecteigenaar moet ervoor zorgen dat ze gehaald 
worden. ‘Geen tijd gehad’ mag geen excuus zijn. 
We hebben samen de prioriteiten bepaald, dan 
moeten we er ook samen voor gaan.”

Het abc van 
projectfoliomanagement 
en sprintgoals

DOSSIER PROJECTMANAGEMENTDOSSIER PROJECTMANAGEMENT

SNELLER RESULTAAT

“Een project gaat bijvoorbeeld over de ontwik-
keling van een nieuwe visie op leiderschap. We 
hebben vooraf goed nagedacht welke resultaten 
we willen en hoe we dit gaan aanpakken. Het is 
belangrijk dat iedereen van meet af aan op één 
lijn zit over de verwachtingen. Daarna hebben 
we afgesproken dat we dit project in vier bijeen-
komsten binnen een termijn van zes weken rond 
moeten krijgen. Dit is een simpel voorbeeld, 
maar ook voor meer complexe projecten werkt 
deze methodiek.”

“Die werkwijze is niet alleen overzichtelijker, ze 
leidt ook tot sneller resultaat en ze motiveert alle 
betrokkenen. Als je met vier projecten tegelijk 
bezig bent en het gevoel hebt dat geen van de 
vier vlot loopt, dan smelt je motivatie als sneeuw 
voor de zon. Kan je je daarentegen concentreren 

MARC VERMEIRE
ALGEMEEN DIRECTEUR

op één project, dan slaag je er sneller in om iets 
af te maken waarop je trots kan zijn.”

“Weet je, vroeger hadden we dikwijls de indruk 
dat we veel werk verzetten. Al die projecten! 
Maar keek je naar de resultaten, dan was dat 
niet altijd bemoedigend. Vooral voor de staf-
medewerkers maakt de nieuwe werkwijze een 
groot verschil. Het helpt ook om de cultuur van 
‘we doen wat we zeggen’ te realiseren. Ook 
voor de directie is deze manier van werken veel 
boeiender. We zijn meer betrokken, we leggen 
verbanden tussen verschillende projecten, we 
weten wat er in welke diensten en departemen-
ten speelt. Natuurlijk kan het nog altijd beter. De 
doorlooptijd moet nog korter en we halen in de 
praktijk nog niet altijd de sprintgoals, maar we 
leren elke dag bij en we worden er almaar beter 
in,” zegt Marc Vermeire

OPDRACHTGEVER

BELANGHEBBENDEN

Eigenaar van het project.  Geeft opdracht en accep-teert het resultaat.

Partijen die de positieveen 

negatieve consequenties 

van het project ondervin-

den.

PROJECTTEAM

Afspraken of ideeën over projectleider en teamleden.  De aanwezige en nodige competenties.

AANPAK

RISICO’S

De benadering van het project in grote lijnen.  Agile of build and design, uitbesteden of zelf doen, veel of weinig inspraak.

Mogelijke gebeurtenissen 

die een negatieve invloed 

hebben op de uitvoering.

AFHANKELIJKHEDEN

Andere initiatieven of om-standigheden waarmee je rekening moet houden, inhoudelijk of in tijd, geld of organisatie.

RANDVOORWAARDEN

Inhoudelijke zaken die ka-

derstellend zijn en harde 

voorwaarden zijn voor in-

houd of uitvoering.

KWALITEIT

Afgesproken eisen waar-aan het projectresultaat moet voldoen.

De uitdaging die met dit 
project wordt gerealiseerd.

PROBLEEM/UITDAGING
De doelen waaraan het 
projectresultaat een bij-
drage moet leveren.

DOELEN

Wat is klaar en wat kun je vastpakken 
als het project klaar is. 

RESULTAAT

Projectachtergrond

ACHTERGROND AFBAKENING

Niet beloofde maar misschien 
wel verwachte resultaat.

PROJECT CANVAS

NAAM:
DATUM

TIJD GELD
Eis of wens over de eindtijd Eis of wens over opbreng-

sten en kosten.
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STAFMEDEWERKER PATIËNTENZORG PATRICIA 
VANHAEREN IS HELEMAAL MEE IN HET 
NIEUWE PROJECTMANAGEMENT. “HOE BETER 
JE WEET WAAR JE NAARTOE WILT, HOE 
BETER JE NAAR EEN GOED RESULTAAT KAN 
TOEWERKEN.”

“Voor we een project starten, denken 
we goed na. Wat doen we? Waarom? 
Wie is allemaal betrokken? Wat 
kost het aan mensen en midde-
len? Welk resultaat streven we na? 
Bezin eer je begint, luidt het devies. 
Het helpt om duidelijker te communice-
ren en planmatiger te werken. Als iemand 
vroeger een goed idee had, dan pikten we dat 
heel enthousiast op en gingen meteen aan de 
slag. Gaandeweg botsten we dan op problemen 
of we ontdekten dat bepaalde kernspelers niet 
mee aan tafel zaten of dat we de nodige midde-
len verkeerd hadden ingeschat. Enthousiasme is 
goed, maar hoe beter een project is voorbereid, 
hoe efficiënter en hoe effectiever het werkt,” 
zegt Patricia Vanhaeren.

SPRINTGOALS

“Erg motiverend zijn de sprintgoals of  
tussensprints. Ze houden je alert en bij de zaak. 
Omdat het managementteam elke maand een 
stand van zaken vraagt, valt het veel sterker op 
als er nog niets gebeurd is of als de resultaten 
uitblijven. Wat ook helpt, is dat één persoon 
projecteigenaar is. Vroeger gebeurde het vaak 
dat een ‘werkgroep’ verantwoordelijk was voor 
de voortgang. Dat werkte minder goed. Als één 
iemand zich verantwoordelijk voelt, krijg je een 
betere opvolging. De projecteigenaar kan ove-
rigens wel een beroep doen op een stuurgroep, 
die het project mee opvolgt.”

DEZELFDE SCHOUDERS

“Zelf ben ik bijvoorbeeld eigenaar 
van het project ‘Therapieland’. 

Het doel is om de mogelijkheden 
van onlinetherapie te exploreren. Voor 

we de markt verkennen, denken we goed 
na. Welke patiënten willen we bereiken? 

Welke therapeuten zullen hiermee aan de slag 
gaan? Wat betekent dat voor deze therapeuten 
op het vlak van betrokkenheid, opleiding, inter-
visie, tijdsbesteding… Welke financiële inves-
tering staat hier tegenover? Hoe beter je weet 
waar je naartoe wilt, hoe beter je naar een goed 
resultaat kan toewerken, met alle betrokken 
partijen aan boord.”

“Het is niet prettig om projecten on hold te 
moeten zetten of te schrappen, maar het moet 
als je focus wilt houden. Projecten komen na-
melijk dikwijls op de schouders van dezelfde 
mensen terecht, vooral stafmedewerkers en 
leidinggevenden. Dankzij het projectportfo-
liomanagement hebben we hier nu een beter 
zicht op. Het kan ook de aanleiding zijn om na 
te denken hoe we andere medewerkers meer 
kunnen betrekken bij de projectwerking. Alhoe-
wel we hier botsen op de realiteit van een tekort 
aan medewerkers. Nog een reden om twee keer 
na te denken over nieuwe projecten. Doseren is 
nodig. Medewerkers hebben nood aan stabili-
teit. We krijgen sowieso al met veel veranderin-
gen te maken.”

Campuswonen bereidt 
patiënten voor op zelfstandig 
of begeleid wonen

“Doseren is nodig 
als je focus wilt houden”

PATRICIA VANHAEREN 
ALGEMEEN THERAPIECOÖRDINATOR

“De accreditatie heeft de afgelopen jaren 
voor veel extra projecten gezorgd,” 
zegt Joeri Alleweireldt,  stafmede-
werker Kwaliteitszorg en Accredi-
tatie. “Dat leidde weleens tot een 
te hoge werkdruk. Zo’n uitspraak 
klinkt natuurlijk altijd erg vaag. Het is 
pas wanneer je eens alles opsomt en in 
beeld brengt, dat je een idee hebt waar de 
organisatie en de medewerkers zoal mee bezig 
zijn. En dan is de volgende vraag: is dat allemaal 
wel haalbaar?”

“Het projectportfolio laat een beter beheer van 
het geheel toe. Dat is een grote winst. Eén keer 
per maand evalueren we alle projecten. Dat ge-
beurt aan de hand van projectfiches, al moeten 
we daar nog meer werk van maken.”

“Door het geheel van de projecten 
te bekijken, kunnen we prioriteiten 

stellen. Sommige projecten krij-
gen hierdoor meer opvolging, wat 

ze dikwijls een tweede adem geeft. 
Zo hebben we een project over het 

aantal afzondering en incidenten. Dat krijgt 
nu meer schwung doordat we werken met een 

projectfiche en er de nodige tijd en ruimte aan 
geven. Dat is een direct gevolg van het portfo-
liobeheer.”

“Projectmanagement is een groeiproces. We 
zijn er nog niet helemaal, maar we hebben nu 
wel de nodige instrumenten ter beschikking. Je 
merkt vandaag al het verschil.”

JOERI ALLEWEIRELDT
STAFMEDEWERKER KWALITEIT EN ACCREDITATIE

“We hebben nu de nodige instrumenten”

“Vroeger hadden we weing of geen zicht 
op elkaars projecten,” zegt  
financieel-administratief direc-
teur Wouter Sadonis. “En dus 
ook niet op de impact ervan. Ja, 
het was even schrikken toen we het 
volledige portfolio maakten. Er is veel 
in beweging in het ziekenhuis. Zowel in de 
zorg als bij de ondersteunende diensten. Dat 
is goed, maar we moeten erover waken dat het 
behapbaar blijft voor iedereen.”
“In de ondersteunende diensten werken we aan 
leanmanagement. Zo is de dienst schoonmaak 
goed bezig met de 5S-methodiek: Scheiden, 
Schikken, Schoonmaken, Standaardiseren en 
Standhouden. Binnenkort starten we hier ook 
mee in de linnendienst. Met de nieuwe pro-
jectwerking kunnen we beter dan voorheen 
vooraf de impact op andere diensten in kaart 
brengen.”
“Dat we nu met sprintgoals werken, zorgt niet 
voor meer druk, integendeel. Bij het bepalen 
van de deadlines houden we namelijk meer 

rekening met andere projecten die te-
gelijk lopen. We bekijken altijd het 

hele plaatje. Dat is realistischer. De 
sprintgoals zorgen ervoor dat de 

dingen gebeuren. Soms heb je dat 
extra duwtje nodig. En het motiveert 

als een project goed vooruitgaat.”
“Sommige projecten beperken zich tot een 

dienst, andere lopen over de hele organisatie 
en er zijn ook projecten op vzw-niveau. Samen 
met de andere voorzieningen van de vzw imple-
menteren we bijvoorbeeld een nieuwe HR-tool. 
We werken hier al vier jaar aan. Het is een com-
plex geheel met diverse externe partners. Dat 
maakt het extra moeilijk: je blijft voor een stuk 
afhankelijk van anderen. Maar als je duidelijke 
sprintgoals bepaalt en als je die zelf respecteert 
en je aan de afspraken houdt, dan kan je dat-
zelfde engagement veel gemakkelijker vragen 
van je externe partners. Dat helpt enorm. Na 
jaren voorbereiding is de voltooiing van het 
project met de HR-tool nu eindelijk in zicht!”

WOUTER SADONIS
FINANCIEEL-ADMINISTRATIEF DIRECTEUR

“Soms heb je dat extra duwtje nodig”

BEZIN EER  
JE BEGINT
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INTERVIEW

Geert Gardin: Toen ik verpleegkunde studeer-
de, wist ik nauwelijks iets af over psychiatrie. 
Pas toen ik hier tijdens mijn opleiding stage 
liep, wist ik dat dit mijn domein zou worden. 
Ik hield van de manier waarop het ziekenhuis 
met patiënten omging. De focus lag hier niet 
op de ziekte, maar op de mens. Ook de manier 
waarop men hier met medewerkers omging, 
ervaarde ik als meer betrokken dan in andere 
voorzieningen. Dat zit in de cultuur van het huis. 
Toen ik hoofdverpleegkundige werd, heb ik het 
nauwe contact met patiënten en medewerkers 
blijven koesteren. Als het even kon, sprong ik 
graag in. Later had ik wat minder direct contact 
met patiënten. Maar de nieuwe verantwoorde-
lijkheden vond ik even zinvol. In elke functie kan 
je het verschil maken. De laatste jaren vond ik in 
het PVT het patiëntencontact terug. Ik ken alle 
bewoners en zij kennen mij.
Je hebt veel verschillende functies bekleed.
“Ik ben iemand met veel interesses. Ik vond 
het leuk om nieuwe wegen te bewandelen. Een 
vlakke loopbaan was niets voor mij. Het zieken-
huis biedt veel kansen aan medewerkers die er-
voor open staan. Dat is vandaag nog altijd zo.”

Wat is voor jou de belangrijkste evolutie van 
de voorbije 45 jaar?
“De keuze voor specialisatie. Vroeger was er 
één opnameafdeling voor patiënten met de 
meest uiteenlopende aandoeningen. Als hulp-
verlener moest je voortdurend switchen: van de 
patiënt met een psychotische problematiek naar 
de patiënt met een depressie of een verslaving. 
Dat was slopend. Het was altijd druk op de af-
deling. Het was een komen en gaan van artsen, 
psychologen, maatschappelijk werkers… Er ging 
veel tijd naar het doorgeven van informatie. Het 
keerpunt vond eind jaren tachtig plaats. Er kwa-
men aparte opnameafdelingen. Door de jaren 

“In elke functie kan je 
het verschil maken”
Geert Gardin is na een loopbaan van 43 jaar in PZ Onzelievevrouw sinds 1 
september met pensioen. Hij was verpleegkundige, hoofdverpleegkundige, 
stafmedewerker, kliniekcoördinator en directeur Patiëntenzorg. Hij kent het 
ziekenhuis als geen ander en heeft alle belangrijke evoluties van de voorbije 
halve eeuw van op de eerste rij meegemaakt.

heen zette die specialisering zich verder in de 
verschillende klinieken. Meer en meer werkten 
we rond specifieke doelgroepen, met vastere 
equipes rond de patiënt. Dat had veel voorde-
len.

Ook de afdelingsbesturen zijn zo ontstaan?
“Ja, die samenwerking van hoofdverpleeg-
kundige, afdelingspsycholoog en arts is daar 
gegroeid. Dat waren pioniersjaren. Ik was toen 
hoofdverpleegkundige. Het was fantastisch om 
die ontwikkelingen mee vorm te mogen geven. 
Ik kon mee de pas opgerichte afdeling voor 
psychosenzorg uitbouwen. We startten als het 
ware met een blanco blad. Dat was een gouden 
kans.”

Later werd je stafmedewerker.
Dat was de grootste stap voor mij. Als stafme-
dewerker laat je het werk met patiënten groten-
deels achter je. Je moet ook je team loslaten. Je 
wordt meer een solospeler die overal wel eens 
langskomt, maar nergens echt bijhoort. Maar ik 
kreeg nieuwe uitdagingen. Als kliniekcoördina-
tor stond ik bijvoorbeeld mee aan de wieg van 
De Stem, het Praatkaffee Psychose voor familie-
leden. Het betrekken van familie is een van mijn 
stokpaardjes. Ik blijf me ook na mijn pensioen 
engageren als vrijwilliger voor De Stem en voor 
Similes.

Je hebt ook mee de ervaringswerkers 
geïntroduceerd?
Dat klopt. Vandaag zit het ervaringswerk gebun-
deld onder de noemer M.E.N.S. – Met Ervaring 
Naar Samenwerking. De ontwikkeling van het 
concept, de aanwerving van een eerste en la-
ter een tweede betaalde kracht… Het siert het 
ziekenhuis dat het daarin investeert. Dat is een 
kwestie van keuzes en middelen vrijmaken. Het 

geeft voldoening als je die ruimte krijgt en zulke 
waardevolle initiatieven mee kan realiseren.

Geeft het ervaringswerk nu effectief wat er-
van verwacht werd?
De verwachtingen zijn zeker ingelost. Ik heb de 
voorbije jaren meer dan eens gezien hoe een 
ervaringswerker een traject van een patiënt kon 
deblokkeren. Puur door het perspectief van de 
lotgenoot, dat soms gemakkelijker aanvaard 
wordt dan dat van hulpverlener. Het belang van 
ervaringswerkers zal in de toekomst alleen toe-
nemen.

Een grote evolutie was ook de vermaat- 
schappelijking. Welke verdere ontwikkelingen 
verwacht je daar nog?
“Ik ben een voorstander van de netwerken en 
ik heb geprobeerd daar mijn steentje toe bij te 
dragen. Het ziekenhuis zelf zal allicht nog afslan-
ken, al zal er altijd nood blijven aan langdurige, 
residentiële zorg. Daarin moeten we blijven 
investeren. Het gaat om de meest kwetsbare 
mensen. Het is goed dat er nieuwe woonvor-
men ontstaan, zoals brugwonen. Maar natuurlijk, 
hoe meer we preventief en in de samenleving 
kunnen oplossen, hoe beter. Het blijft een kwes-
tie van evenwichten.

Je bent meer dan zes jaar (adjunct) directeur 
Patiëntenzorg ad interim geweest. Is het 
directiecomité de plek waar je het meest je 
stempel kan drukken?

 AFSCHEID VAN GEERT GARDIN

Het is in elk geval de meest veeleisende functie 
die ik had. De druk is enorm. Er wordt van alle 
mogelijke kanten een beroep op je gedaan. 
Je wordt opgeslorpt. Voor je het weet, ben je 
overal bij betrokken. Tegelijk is het ongelooflijk 
boeiend. Door de samenwerking intern en met 
externe partners krijg je een breed perspectief. 
Dat geeft energie, maar het vergt ook veel. Ik 
was niet treurig toen ik een stap terug mocht 
zetten om coördinator van het PVT te worden.

Wat is het belangrijkste dat je geleerd hebt in 
al die jaren?
Je kan veel dingen veranderen, maar het vergt 
tijd. En dan heb ik het zowel over de organisatie 
als over de zorg voor patiënten. Psychische aan-
doeningen vergen vaak veel tijd. Toch mogen 
we niet opgeven. Geduld is een schone deugd.

Je krijgt nu zelf plots een zee van tijd. Wenkt 
het zwarte gat?
Helemaal niet. Naast De Stem en Similes wil ik 
me als vrijwilliger nog wat inzetten voor PVT de 
Brugghe. Ik heb er mooie jaren beleefd. Som-
mige bewoners krijgen zelden of nooit bezoek. 
Ik wil een buddy voor hen zijn. Daarnaast ben 
ik een fervent natuurliefhebber. Ik heb onlangs 
een goede verrekijker gekocht om vogels te 
spotten. Heerlijk! Ten slotte wil ik graag iets met 
mijn handen doen. Ik heb dat soms wat gemist 
de jongste jaren. Maar ik heb tot de laatste dag 
met mijn volle goesting gewerkt. Ik ben nu 65 
jaar, ik geef graag de fakkel door aan de jeugd.

Geert Gardin:
“Ik ben een 
voorstander van 
de netwerken en 
ik heb geprobeerd 
daar mijn steentje 
toe bij te dragen. 
Het ziekenhuis 
zelf zal allicht nog 
afslanken, al zal er 
altijd nood blijven 
aan langdurige, 
residentiële zorg. 
Daarin moeten we 
blijven investeren.“
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OP DE KOFFIE

“Eind 2018 ben ik in PZ Onzelievevrouw opge-
nomen met een alcoholverslaving. Mijn leven 
stond toen al een hele tijd on hold. Mijn relatie 
was na negentien jaar op de klippen gelopen. Ik 
was mijn werk als interieur-vormgever kwijtge-
raakt. Alles leek verloren. Ik wou zo graag terug 
iets opbouwen. Ik probeerde het, maar telkens 
weer moest ik me laten opnemen in een psychi-
atrische afdeling van een algemeen ziekenhuis 
(PAAZ). Tot ik besefte dat alleen een langere 
residentiële opname mij kon redden.

Dat was geen evidente stap, maar een noodza-
kelijke. Ik zat zeer diep, ik zag alles zwart in en ik 
wou niet meer verder. De stap naar de psychia-
trie was de enige uitweg die mij restte. Een vol 
jaar duurde de opname. Dat lijkt zeer lang, maar 
de tijd vloog om. Het was behoorlijk intensief. Ik 
was het absoluut niet gewoon om in een groep 
te leven. En evenmin om veel over mezelf te 
praten. Ik was eerder het type van de opkrop-
per, die zichzelf nooit blootgeeft. Maar al snel 
merkte ik dat praten helpt om de dingen een 
plaats te geven. Na het jaar residentiële opname 
heb ik nog een jaar dagtherapie gevolgd en nog 
een jaar nazorg.”

FIJNE MENSEN

“Ik heb veel fijne mensen leren kennen in het 
ziekenhuis. Ik ontdekte dat de wereld mooier 
wordt als je de mensen aanvaardt zoals ze zijn. 
Iedereen heeft zijn goede kanten. Ook wie diep 
in de penarie zit, is een schone mens. Verslaving 
is een ziekte, die je zelf niet onder controle hebt. 
Dat inzicht heeft me geholpen om zowel mezelf 
als andere mensen beter te aanvaarden.

Na de opname verzeilde ik van de ziekenkas op 
invaliditeit. Het was niet gemakkelijk om een 

goede job te vinden. Maar ik wou absoluut aan 
de slag. Daarom begon ik met vrijwilligerswerk 
bij de Herstelacademie. Ik volgde opleidingen 
en begon zelf cursussen te maken en te geven. 
Vooral rond creativiteit en fotografie. Dat gaf me 
veel energie en zelfvertrouwen.

Later volgde ik een opleiding tot ervaringswer-
ker bij UilenSpiegel. Daar heb ik vooral geleerd 
om afstand te nemen van mijn eigen verhaal 
en om mijn eigen evolutie te overzien. Mijn op-
name in het ziekenhuis was maar een tijdelijke 
fase in mijn leven. Een fase bovendien, waarin 
ik gegroeid ben als mens. De opleiding bij Ui-
lenSpiegel was bijzonder boeiend, ook omdat 
je er in contact komt met andere ervaringsdes-
kundigen. Elk heeft zijn verhaal en elk van ons 
is erin geslaagd zijn leven weer op de sporen te 
krijgen.”

BLIKKEN VAN HERKENNING

“Ik werk ondertussen twee maanden als bezol-
digd ervaringswerker in PZ Onzelievevrouw. We 
zijn nu met twee bezoldigde ervaringswerkers. 
Mijn opdracht bestaat uit twee luiken. Enerzijds 
ben ik actief op de afdeling voor mensen met 
een verslaving. Daar doe ik zowel individuele 
gesprekken als groepssessies. Vooral nieuwe 
patiënten zitten soms erg diep. Het voelt goed 
om enkele weken later te zien welke weg ze al 
afgelegd hebben. Anderzijds werk ik overkoe-
pelend voor het hele ziekenhuis. Ik coach vrijwil-
lige ervaringswerkers en neem initiatief om het 
ervaringswerk nog beter te integreren op alle 
afdelingen.

Als ervaringswerker kan ik dichter bij de patiën-
ten komen door over mijn eigen ervaringen te 
vertellen. Ik ben daar open over. Als ik voor een 

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

RANDY PERSYN.

“In de ogen van 
patiënten zie ik blikken 

van herkenning”

Randy Persyn: Verslaving is een 
ziekte, die je zelf niet onder 
controle hebt. Dat inzicht heeft 
me geholpen om zowel mezelf 
als andere mensen beter te 
aanvaarden.

groep patiënten spreek, dan zie ik in hun ogen 
blikken van herkenning. Ze knikken: ja, dat is bij 
mij ook zo. En als ze dan zien dat ik er bovenop 
ben geraakt, dan putten ze daar moed uit. Dan 
beseffen ze dat het gevoel van machteloosheid 
waar ze op dat moment mee worstelen, over-
gaat. Dat herstel mogelijk is. Als je jezelf maar 
bloot durft te geven.”

HART EN ZIEL

“Wat me opvalt deze eerste maanden als 
nieuwe medewerker in het ziekenhuis, zijn de 
authenticiteit en het engagement van de mede-
werkers. Iedereen werkt hier met hart en ziel. Ik 
had als patiënt al een goede band met de zorg-
verleners, nu bouw ik met hen een andere band 
op. Ja, dat voelde wat raar in het begin. Voor 
mij, maar waarschijnlijk ook voor hen. Ik heb ook 
getwijfeld of ik wel in PZ Onzelievevrouw aan de 
slag zou gaan, maar het ziekenhuis ligt me zo 
nauw aan het hart, dat ik de stap toch gewaagd 
heb. Gelukkig maar! De collega’s staan open 
voor mij en het is fijn om ze nu op een andere 
manier te leren kennen.

Als ik patiënten help, voel ik mezelf groeien. Ik 
wil iets bereiken in mijn leven. De psychiatrie is 
trouwens een interessante omgeving om in te 
werken. Er zijn zoveel boeiende evoluties. Dat ik 
daar nu, met mijn eigen ervaring als ex-patiënt, 
mee mag over nadenken, vind ik fantastisch.
Af en toe heb ik nog een mindere dag, maar ik 
weet me hier goed omringd. Het is een verade-
ming om hier te mogen werken en de kans te 
krijgen om anderen te helpen.”

OP DE KOFFIE
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Dat kan een vorming zijn, een intervisie of het 
delen van tips en ervaringen. Soms nodigen we 
een spreker uit. Op 27 september volgden we 
gezamenlijk een vorming in Vives.”

“Koken is ontspanning voor mij. Samen 
met een vriendin volg ik een kookcursus 
in CVO Creo Roeselare. Niet dat ik ambi-

tie heb om chef te worden, hoor.  Verder ga ik 
graag naar de fitness met mijn vriend. En hele-
maal tot rust kom ik als ik mijn planten verzorg 
of kaarsen maak.”

MIJN DAG IN BEELD

MARGOT VERSCHATSE, VAKCOÖRDINATOR GROEPSBEGELEIDINGVOLGSPOT

MMARGOT VERSCHATSE IS GROEPSBEGELEIDER VAN HET 
THERAPIECENTRUM KLINIEK 4 (MENSEN MET EEN DEPRESSIE 

EN/ OF EEN PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS). SINDS KORT IS ZE OOK 
VAKGROEPCOÖRDINATOR VAN DE VAKGROEP GROEPSBEGELEIDING.

“Mijn dag begint om 8.15 uur. Samen 
met mijn collega Florence, ergothera-
peut, bereid ik de vergaderingen en de 

modules van de dag voor. Florence en ik geven 
allebei groepssessies aan mensen met stem-
mings- en persoonlijkheidsstoornissen. Tijdens 
de sessies in groep proberen we de individuele 
doelstellingen van de patiënten na te stre-
ven. Dit doen we aan de hand van verbale en 
non-verbale therapie.”

In de voormiddag en de namiddag geef 
ik telkens twee therapiesessies. Thema’s 
zijn bijvoorbeeld omgaan met emoties, 

psycho-educatie of open atelier waar iedereen 
met eigen doelstellingen aan de slag gaat en 

ik er ben om te ondersteunen. Ik speel ook in 
op vragen van patiënten. Bijvoorbeeld over 
gezonde voeding of budgetbeheer. Patiënten 
stellen in overleg met de zorgverleners zelf hun 
therapieschema op, afhankelijk van hun noden 
en interesses.”

’s Middags lunch ik samen met de colle-
ga’s in Ripozo. Meestal breng ik iets van 
thuis mee, soms bestel ik een spaghetti 

of een panini. Met de collega’s praten we over 
het werk, maar ook over thuis, de vakantie… Het 
is goed om eens los te komen van het werk. Ik 
werkte vroeger op een andere afdeling en het is 
altijd leuk om ook met die collega’s even bij te 
kletsen over de middag.

“Om de vier weken bespreken we elke 
patiënt uitvoerig op een IDV – een inter-
disciplinaire dienstvergadering. We staan 

stil bij de doelstellingen van de patiënt en bij 
zijn of haar evolutie. Elke week is er een tussen-
tijdse briefing. Als therapeut heb ik mijn inbreng 
in deze besprekingen. Ik leer ook veel uit de 
bevindingen van de arts, de psycholoog, de 
verpleegkundige en de maatschappelijk werker, 
waarmee ik dan weer aan de slag kan tijdens de 
therapie.”
 

“Sinds september ben ik vakgroep- 
coördinator van de vakgroep groepsbe-
geleiding. Ik bereid de tweewekelijkse 

bijeenkomsten met alle groepsbegeleiders voor. 
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MARGOT VERSCHATSE IS GROEPSBEGELEIDER VAN HET 
THERAPIECENTRUM KLINIEK 4 (MENSEN MET EEN DEPRESSIE 
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Attachment Based Family Therapy

Attachment Based Family Therapy is ontwikkeld 
in de Verenigde Staten met Guy Diamond, Gary 
Diamond en Suzanne Levy als grondleggers. 
Het doel van ABFT is om de vertrouwensrelatie 
tussen de adolescent en de ouder(s) te herstel-
len. Het is een vorm van systeemtherapie. ABFT 
wordt vooral toegepast in de behandeling van 
depressieve en suïcidale adolescenten. Ze leunt 
aan bij de gehechtheidstheorie, die wijst op het 
verhoogd risico als jongeren het gevoel hebben 
niet bij hun ouders terecht te kunnen.

Een ABFT-traject duurt een zestiental weken. 
Het is een intensief traject, waarbij we zowel de 
jongere als de ouders nauw betrekken. De struc-
tuur bestaat uit vijf taken: de relationele herka-
dering, de alliantie met de jongere, de alliantie 
met de ouder(s), de gehechtheidstaak en de 
autonomie-ondersteuning. 

EMOTION-FOCUSED

ABFT versterkt de band tussen adolescent en 
ouder(s). Een jongere die in de psychiatrie of de 
jeugdhulp verblijft, wordt daar goed begeleid 
en ondersteund. Maar uiteindelijk is dat maar 
een tijdelijke passage. De jongere moet met zijn 
ouder(s) kunnen praten, niet alleen met hulpver-
leners.

De therapie is emotion-focused. Vaak gaan we 
emoties uitvergroten, om er beter mee aan de 
slag te kunnen. Als een jongere bijvoorbeeld 
erg gepest werd vroeger en het gevoel had 
met die problemen niet bij zijn ouders terecht 
te kunnen, gaan we dat expliciet benoemen: 

“Adolescenten en 
hun ouders dichter bij 

elkaar brengen”
IN HET KADER VAN DE ZORGVERNIEUWING WERKT PZ 

ONZELIEVEVROUW AAN EEN ZORGPROGRAMMA OP MAAT 
VAN ADOLESCENTEN. EÉN VAN DE THERAPIEËN DIE HIER 

INGEZET KUNNEN WORDEN, IS ABFT OF ATTACHMENT BASED 
FAMILY THERAPY. PSYCHOLOOG EMILIA DEJAGER GEEFT EEN 

INTRODUCTIE.

‘Amai, dat moet nogal lastig en eenzaam zijn 
geweest als je geen troost vond.’ Door die ge-
voelens uit te vergroten, geef je de jongere een 
taal om erover te praten.

ABFT streeft een correctieve gehechtheidserva-
ring na. Door de jongere te leren op een  
gereguleerde manier zijn verhaal te doen, kun-
nen de ouders meer responsief reageren. We 
counteren daarmee de miscommunicatie die 
ontstaat als de adolescent alleen verwijtend 
praat en de ouders defensief reageren.

We vertrekken in ABFT van twee basisaanna-
mes: elke ouder heeft (intuïtief) een zorginstinct 
en elk kind heeft een zorgnood van de ouder.

VIJF TAKEN

De adolescentie is een sleutelperiode in de 
ontwikkeling van een kind tot volwassene. De 
adolescent is zoekende op het vlak van identi-
teit, seksualiteit, relaties, toekomstperspectief… 
Dikwijls zijn er al breuken opgetreden in de 
kindertijd, die tijdens de adolescentie scherper 
worden. Die breuken bespreekbaar maken, 
hoort bij de eerste taak in een ABFT-traject: de 
relationele herkadering. Je hebt kleine trauma’s 
zoals ‘Ik voelde me niet beschermd’, maar er 
spelen soms ook grote trauma’s, zoals misbruik, 
verlating of afwijzing. Het praten hierover kan 
bijzonder pittig zijn. Toch kiest het ABFT-traject 
ervoor om dit gesprek meteen met adolescent 
én zijn ouder(s) samen aan te gaan.

De tweede taak heet de alliantie met de jon-

UIT HET WERKVELD

gere. Tijdens deze drie of vier sessies gaan we 
individueel met de jongere aan de slag. We 
verkennen het probleem, gaan er dieper op in 
en bouwen een band met de adolescent op. We 
praten over emoties en de impact ervan op de 
depressie of de suïcidale gedachten. Tegelijk 
motiveren we de jongere om de relatie met zijn 
ouder(s) te herstellen en de dialoog met zijn 
ouder(s) op een gereguleerde manier te voeren. 
We geven de jongere het nodige vertrouwen 
om die dialoog aan te gaan.

In de derde taak zoeken we alliantie met de 
ouder(s), zonder de jongere erbij. Bij voorkeur 
betrekken we beide ouders, maar veel hangt af 
van de context en de beschikbaarheid. Afhan-
kelijk van de situatie kan dat ook een tante of 
een grootouder zijn. Het komt erop aan om het 
perspectief van de ouder(s) helder te krijgen en 
om de ouder(s) te motiveren om er op een meer 
emotioneel afgestemde manier te zijn voor de 
adolescent. Samen bekijken we welke factoren 
spelen in de gehechtheidsproblematiek. We be-
reiden de ouder(s) ook voor op het gesprek met 
hun kind, zodat ze op een authentieke manier 
luisteren en reageren.

GEHECHTHEID

De vierde taak is cruciaal: de gehechtheid. Dan 
werken we weer met beide partijen samen. De 
ouders stellen zich beschikbaar, responsief en 
empathisch op. De adolescent doet zijn verhaal 
coherent en gereguleerd. Ze hebben dus allebei 

een belangrijke job te doen. Daarom dat we dit 
gesprek of deze gesprekken goed voorbereiden 
in de voorgaande fasen.

De rol van de therapeut is op dat moment fa-
ciliterend, ondersteunend. Interveniëren wordt 
beperkt, het zijn de ouders en hun adolescent 
die het gesprek met elkaar moeten aangaan.
Als de vierde taak volbracht is, maken we het 
hervonden vertrouwen duurzaam in de vijfde 
taak: de autonomie-ondersteuning. We trainen 
verder wat opgebouwd is. We oefenen de nodi-
ge vaardigheden, zodat de ouders een blijvende 
bron van steun worden voor de jongere. We 
bereiden de jongere en zijn ouders voor op een 
eventuele herval in oude gewoontes.

WAARDEVOLLE INSTEEK

We werken al langer met systeemtherapie, zeker 
met jongeren en hun context. ABFT sluit daar 
als methodiek goed bij aan. Het idee om kinde-
ren met hun ouders te leren praten in plaats van 
met de hulpverleners is een mooie aanvulling 
bij inzichten uit de dialectische gedragstherapie, 
zoals de gehechtheidstheorie en de emotionele 
beleving.
ABFT is één van de pistes die we verkennen 
voor het jongerenprogramma, dat we in samen-
werking met het Centrum Geestelijke Gezond-
heidszorg aan het uitwerken zijn. Het format 
ligt nog niet helemaal vast, maar ABFT is alvast 
een waardevolle insteek om mee aan de slag te 
gaan.

UIT HET WERKVELD
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Hoe verhouden jullie zich tegenover de 
eerstelijnszones?

Arne: PET maakt (vanuit het Netwerk GGZ 
Noord-West-Vlaanderen) deel uit van de be-
stuursorganen van de eerstelijnszones. Ook daar 
is een goede afstemming. Dikwijls fungeren wij 
als brug tussen de eerste lijn en de geestelijke 
gezondheidszorg. 

Delfien: In de praktijk botsen we vaak nog op 
versnipperde of gefragmenteerde zorg. Ook 
dan proberen we de verschillende partijen bij-
een te brengen om tot een goede afstemming 
te komen.

PET bestaat bijna tien jaar. Hoe kijk je op die 
periode terug? Wat zijn de belangrijkste evolu-
ties?

Arne: Met PET mikten we op nieuwe psychiatri-
sche patiënten, die we dan netjes zouden toelei-
den naar de GGZ. Maar we hebben snel ervaren 
dat we niet alleen de voordeur zijn, maar vaak 
ook de achterdeur. Patiënten die nergens te-
rechtkunnen of tussen twee stoelen vallen – vaak 
complexe en schrijnende multi-problem casus-
sen – worden frequent verwezen naar het PET.

Delfien: Wij proberen altijd goed door te ver-
wijzen, maar dan moet de zorg wel toegankelijk 

zijn. Dat is niet evident. Denk aan de wacht-
lijsten. Die zijn niet alleen frustrerend voor de 
patiënt in kwestie, maar ook voor de toeleider. 
Mensen kunnen hun psychisch lijden niet enkele 
maanden in de koelkast stoppen tot ze bij ie-
mand terechtkunnen.

Hebben jullie de afgelopen jaren mee het ver-
schil kunnen maken voor de welzijnsorganisa-
ties, die het vaak aan psychiatrische expertise 
ontbreekt?

Arne: Met veel organisaties hebben we onder-
tussen structurele afspraken. We blijven inzetten 
op allianties. We moeten van onze eilandjes af. 
In die zin zijn we eerder generalisten dan speci-
alisten.

PET maakt nu ook deel uit van Covias?

Arne: Het PET-team is uitgebreid met middelen 
van de federale overheid voor aanklampende 
zorg. Daartoe is beslist in de nasleep van de co-
ronacrisis. Het Netwerk GGZ Noord-West-Vlaan-
deren heeft ervoor gekozen om die middelen te 
investeren in de netwerkgerichte werkingen van 
PET. Zo vormen we nu één van de vier pijlers 
van Covias naast ‘behandeling en begeleiding’, 
‘ontmoeting en activering’ en ‘arbeidszorg’. 
Maar het netwerk waarmee we samenwerken 
kent geen grenzen.

10 JAAR PSYCHIATRISCH EXPERTISETEAM

Meer informatie: https://
psychiatrischexpertiseteam.be
• PET eerstelijnszone (ELZ) Brugge 

en WE40 (Beernem, Jabbeke, 
Oostkamp, Zedelgem)  
050 44 67 70

• PET ELZ Oostkust (Zuienkerke, 
De Haan, Blankenberge, Knokke-
Heist, Damme) en Houtland-
Polder (Gistel, Ichtegem, 
Koekelare, Kortemark, 
Oudenburg, Torhout)  
050 97 70 10

• PET ELZ Oostende-Bredene & 
Westkust-Polder (De Panne, 
Koksijde, Nieuwpoort, Veurne, 
Alveringem, Middelkerke, 
Diksmuide) 059 40 26 94.

Delfien Staelens is medewerker van het PET 
Brugge sinds 1 maart 2022. Voorheen werkte ze 
als verpleegkundige in PZ Onzelievevrouw. Arne 
Ruckebusch is coördinator van PET Brugge, PET 
Houtland en PET Oostkust. PET is een initiatief 
van het Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen 
(volwassenen) en van het West-Vlaams Integre-
rend Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg 
(kinderen en jongeren).

Arne Ruckebusch: Het PET ontstond in de 
context van de vermaatschappelijking van de 
geestelijke gezondheidszorg met onder meer 
de afbouw van psychiatrische ziekenhuisbedden 
en de beweging naar meer zorg in de thuissitu-
atie. Het PET heeft drie opdrachten. Ten eerste 
ondersteunen we de eerste lijn en de welzijns-
sector. Zij hebben meer en meer te maken met 
mensen met een psychiatrische problematiek. 
We zijn de aanmeldpoort voor vragen daar-
over. Ten tweede doen we aan vroegdetectie 
en vroeginterventie. PET scherpt onder meer 
met vormingen de voelsprieten hiervoor aan. 
We helpen situaties inschatten. Onze derde 
doelstelling is om op laagdrempelige manier 
mensen toe te leiden naar de tweede of de der-
de lijn. We werken nauw samen met de Centra 
Geestelijke Gezondheidszorg (CGG). Onze (net-
werkgerichte) benadering is outreachend, maar 
we hebben ook een patiëntgerichte werking 
vanuit de CGG’s.

Delfien Staelens: Waar het kan, gaan we aan 
huis. Soms laten mensen in een verkennende 
fase nog geen hulpverlener aan huis toe. Eerst 
moet het vertrouwen groeien. Een neutrale 
plek als een CGG kan een goede instap zijn. 
Soms spreken we met cliënten ook af op een 
andere ontmoetingsplek waar ze zich op hun 
gemak voelen. We werken nauw samen met 
het netwerk van de cliënten en betrekken ook 
andere hulpverleners. Sommige mensen zijn 
bijvoorbeeld niet in orde met hun administratie. 
Vaak kan het OCMW dan helpen. We zoeken 

We zoeken voortdurend verbinding

toegangspoorten die voor de cliënt haalbaar 
zijn. Sociale of financiële problemen hebben een 
impact op het welbevinden. Daarom zoeken we 
ook voor die problemen diensten die kunnen 
helpen.

Hoe vinden mensen jullie?

Delfien: We hebben een centraal aanmeldings-
punt. Sommige cliënten komen uit zichzelf naar 
ons toe, maar vooral actoren van de eerste 
lijn rekenen we tot onze verwijzers: huisartsen, 
CAW, OCMW, gezinszorg, thuisverpleging… We 
werken vaak met die organisaties samen.

Arne: Het is niet de bedoeling dat de geestelij-
ke gezondheidszorg naar ons verwijst. We rich-
ten ons echt op de nulde en eerste lijn. Vanuit 
PET coachen we geregeld teams, bijvoorbeeld 
in OCMW’s of CAW’s. Dan bespreken we samen 
casussen met een psychiatrische component. 
Vanuit onze expertise denken we mee na, geven 
tips, reiken oplossingen aan. We nemen geen 
cliënten over, maar ondersteunen de eerstelijns-
werkers. Daarnaast geven we vormingen aan 
gezinszorgdiensten, thuisverpleegkundigen, 
OCMW’s… We werken uitgesproken netwerkge-
richt, zoeken voortdurend verbinding.

Delfien: Wij leren zelf ook veel bij van andere 
organisaties. We beseffen dat we elkaar nodig 
hebben om een cliënt optimaal te helpen. Het 
heeft geen zin om als hulporganisatie op je ei-
gen eilandje te blijven.

Arne: Die samenwerking zie je op alle niveaus. 
We hebben bijvoorbeeld ‘netwerktafels’, waar 
we aangemelde patiënten samen met exter-
ne experten bespreken: een psychiater, een 
huisarts, een OCMW-medewerker, iemand van 
het ziekenfonds… Dat laat ons toe om vanuit 
een breed perspectief een situatie te bekijken. 
Samen bepalen we doelstellingen en een stap-
penplan.

SAMENWERKING

DE PSYCHIATRISCHE EXPERTISETEAMS (PET) ONDERSTEUNEN 
DE EERSTE LIJN BIJ VROEGDETECTIE EN VROEGINTERVENTIE 
VAN PSYCHIATRISCHE PROBLEMEN. DE NETWERKGERICHTE 

WERKINGEN VAN DE PET-TEAMS IN DE REGIO NOORD-
WEST-VLAANDEREN ZIJN EERDER DIT JAAR VERSTERKT EN 
ONDERGEBRACHT BIJ COVIAS. WE GINGEN PRATEN MET 
COÖRDINATOR ARNE RUCKEBUSCH EN PSYCHIATRISCH 

VERPLEEGKUNDIGE DELFIEN STAELENS. Delfien Staelens en Arne Ruckebusch
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KORT

BEWEEGROUTE OP DE CAMPUS!Een vzw in beweging
over de keuze voor een nieuwe 
organisatiestructuur

NIEUWS

PZ ONZELIEVEVROUW EN PVT DE BRUGGHE MAKEN  
DEEL UIT VAN DE VZW GEZONDHEIDSZORG 

‘BERMHERTIGHEID JESU’. DEZE ORGANISATIE ZET ZICH  
IN VOOR MENSEN MET EEN PSYCHISCHE KWETSBAARHEID IN 
DE REGIO’S IEPER EN BRUGGE. HET BESTUURSORGAAN KOOS 

VOOR EEN NIEUWE ORGANISATIESTRUCTUUR 
VANAF 1 OKTOBER 2022.

drie psychiatrische ziekenhuizen: 
• PZ Heilig Hart  in Ieper, 
• PZ Onzelievevrouw in Brugge ,
• PTC Rustenburg in Brugge; 

twee centra voor psychische revalidatie: 
• Inghelburch in Brugge,
• Hedera in Ieper; 

 
twee psychiatrische verzorgingstehuizen: 
• de Brugghe in Brugge, 
• Het Tempelhof in Ieper. 

De voorbije tijd is veel aandacht besteed aan 
missie, visie en strategie. In het belang van de 
zorgvrager  en zijn netwerk. In het belang van 
goede, kwaliteitsvolle zorg en dienstverlening. In 
het belang van de vele maatschappelijke uitda-

gingen die op ons afkomen. Dit heeft geleid tot 
een aantal belangrijke keuzes. 
Op beheers- en beleidsvlak zal er veel intensie-
ver samengewerkt worden. De zorg blijft geor-
ganiseerd op lokaal niveau, dicht bij de zorg-
vrager.  Brugge en Ieper vormen de kernregio’s. 
Elke regio heeft ruimte voor het ontwikkelen van 
nieuwe initiatieven, met respect voor eigenheid 
en diversiteit. De komende jaren krijgt dit verder 
vorm.

Verder is de organisatiestructuur hertekend. Op 
3 oktober ll. heetten we Herman Roose welkom 
als nieuwe algemeen directeur van de vzw. Hij 
krijgt de medewerking van  Hilde Cailliau (direc-
teur facilitair en ICT), Lieve Vermeire (directeur 
HR) en Wouter Sadonis (directeur financiën en 
administratie). 

De initiatieven en voorzieningen in de regio  
Ieper worden aangestuurd door regiodirecteur 
Cathy Room. In de regio Brugge wordt dat 
regiodirecteur Koen Lefevre. 

Specifiek voor PZ Onzelievevrouw en PVT de 
Brugghe  betekent dit dat de leiding in handen 
is van Koen Lefevre . Hij  werkt nauw samen met 
hoofdarts Dr. Hilde Vanderheyden en zorgdirec-
teur Inge Vanthuyne. 

Deze vernieuwde structuur heeft als gevolg dat 
we als PZ Onzelievevrouw en PVT de Brugghe  
afscheid nemen van algemeen directeur Marc 
Vermeire. We bedanken Marc  nadrukkelijk voor 
de inzet en samenwerking.

Tot slot dankt het bestuursorgaan van de vzw 
Gezondheidszorg ‘Bermhertigheid Jesu’ alle 
betrokkenen voor het verrichte werk. Dankzij de 
deskundigheid en motivatie van medewerkers 
en artsen, blijven we binnen beide regio’s garant 
staan voor kwalitatieve zorg en ondersteuning, 
en zoeken we mee oplossingen voor de vele 
vragen van mensen met psychische kwetsbaar-
heid.

De vzw is in deze beide regio’s actief in verschil-
lend mobiele en ambulante netwerken en nauw 
betrokken op vele initiatieven en projecten. 
Daarnaast is  zij verantwoordelijk voor zes an-
dere voorzieningen waarin bijna 1300 bekwame 
en betrokken medewerkers en 26  artsen garant 
staan voor uitstekende zorg- en dienstverlening: 

Het nieuwe 
directieteam van 

PZ Onzelievevrouw 
in de nieuwe 

organisatiestructuur 
van de vzw 

Gezondheidszorg 
‘Bermhertigheid Jesu’: 
v.l.n.r.: Herman Roose, 

algemeen directeur 
van de vzw, Lieve 

Vermeire, HR directeur, 
Wouter Sadonis, 

financieel-administratief 
directeur, Koen 

Lefevre, regiodirecteur 
Brugge, Hilde Cailliau, 

facilitair en IT directeur, 
Inge Vanthuyne, 

zorgdirecteur en dr. 
Hilde Vanderheyden, 

hoofdarts.

PZ Onzelievevrouw beschikt sinds kort over een beweegroute voor 
medewerkers, patiënten of andere sportievelingen.  Je kunt je fit 
bewegen door één van de twee lussen over onze campus te volgen: 
de groene lus (1 km., 1667 stappen) en een rode lus (2 km., 3333 
stappen).  Op het traject van de beweegroute zijn ook een aantal 
rustbanken voorzien.

Deze beweegroute kwam er op initiatief van Johan Daveloose, als ver-
tegenwoordiger van de werkgroep metaboolsyndroom.  Samen met 
Bewegen op Verwijzing coach Pieter Metsu, diëtiste Aagje Merlevede 
en communicatieverantwoordelijke Tom Talloen kreeg het project 
vorm.  De technische realisatie lag in handen van staflid Bouw Boud 
Aneca en het team van de technische dienst.
 
Het officiële inloop en -wandelmoment mag dan letterlijk in het water 
gevallen zijn, toch kan de beweegroute al gebruikt worden.  Want 
cliché of niet: bewegen blijft goed voor lichaam en geest.
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“Op mijn bureau staat een naaimachine. Je 
vindt me in de werkruimte van de linnendienst. 
Met vijf collega’s werken we hier. We komen 
goed overeen. We labelen kledij, we strijken en 
we doen herstellingen. Zelf ben ik naaister.
Ik werk al acht jaar in het ziekenhuis. Ik herstel 
gordijnen en ik doe retouches voor patiënten 
die hier voor langere tijd verblijven en al eens 
iets nieuws kopen. De meeste patiënten komen 
tot hier om de kleren te passen, maar soms ga 
ik ook op de afdeling. Verder doe ik het ont-
haal van de linnendienst. Hier komen geregeld 
medewerkers met de was of patiënten voor 
retouches.
Daarnaast ontferm ik mij over de arbeidskledij. 
Ik zorg ervoor dat elke nieuwe medewerker de 
juiste kledij krijgt en ik doe kleine herstellingen. 
Het beheer van de arbeidskledij gebeurt in 
samenwerking met de externe wasserij.
Niet elk psychiatrisch ziekenhuis heeft een 
naaister in dienst. Toch heb ik handenvol werk. 
Als je een patiënt helpt met zijn kledij, krijg je 
veel dankbaarheid terug. Wie zich mooi kleedt, 
voelt zich beter in zijn vel. Ook de familie van 
patiënten is blij dat ze op me kunnen rekenen. 
Kledij, dekens of knuffels hebben meestal een 
grote emotionele waarde voor patiënten. Als ik 
van een kapot stuk alsnog iets kan herstellen of 
het een tweede leven kan geven, doet me dat 
erg veel plezier.
Ik ben altijd gelukkig achter mijn naaimachine. 
In bijberoep doe ik trouwens ook retouches 
en ik maak ook communiekleedjes. Ja, ik ben 
een bezige bij. Zit ik niet aan mijn naaimachine, 
dan vind je me in de tuin, waar onze hond eens 
goed kan rennen. Of ik geef samen met de 
kinderen de schapen eten of we plukken fruit of 
groenten in de moestuin. Waarna ik me in de 
keuken kan uitleven, zodat de echtgenoot ook 
gelukkig is.”

MIJN PLEK, MIJN WERK

“Wie zich  
mooi kleedt, 
voelt zich  
beter in  
zijn vel”
TINNY VERBEKE
medewerker linnendienst


