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VOORWOORD

Na enkele jaren van intense voorbereiding werd 
in 2010 een grondige hervorming van de gees-
telijke gezondheidszorg op de sporen gezet. 
Het befaamde ‘artikel 107’ moest een ‘vermaat-
schappelijking van de zorg’ realiseren.

Het meest ingrijpende en meest zichtbare in die 
beginfase waren de oprichting van de mobiele 
teams en gaandeweg ook van de GGZ-netwer-
ken voor volwassenen en voor kinderen en jon-
geren. In wezen gaat de vermaatschappelijking 
namelijk over samenwerking. Alleen door samen 
– ‘gedeeld’ – de zorg op te nemen, kunnen 
GGZ-voorzieningen tegemoetkomen aan de 
specifieke noden van elke zorgvrager
.
Steeds meer zijn de regionale GGZ-netwerken 
de plek bij uitstek waar de grote lijnen uitgezet 
worden. Elke GGZ-organisatie behoudt wel-
iswaar haar identiteit, maar het besef dat we 
elkaar nodig hebben om elke zorgvrager de 
gepaste ondersteuning te geven, is met de ja-
ren alleen gegroeid.

De krachtenbundeling beperkt zich 
bovendien al lang niet meer tot de 
GGZ-organisaties. Ook met andere 
partners – van de eerste lijn en 
de brede welzijnssector – 
werken we steeds nauwer 
samen. Uit noodzaak en meer 
en meer ook uit overtuiging. Om-
dat we samen zoveel meer kunnen 
dan alleen.

DE BLIK VOORUIT
In die context is het een logische stap dat ook 
de voorzieningen van vzw Gezondheidszorg 
‘Bermhertigheid Jesu’ kiezen voor nog meer 
samenwerking. De vzw telt zeven GGZ-voorzie-
ningen in de regio Ieper en Brugge. Op diverse 
vlakken was er al een krachtenbundeling, maar 
de nieuwe organisatiestructuur zal die nog ver-
sterken.

Voor PZ Onzelievevrouw betekent dit in eerste 
instantie een hechtere samenwerking met de 
collega’s van PTC Rustenburg en het Centrum 
voor Psychische Revalidatie Inghelburch. Het 
leidende principe is de subsidiariteit: wat we 
beter lokaal organiseren, houden we lokaal. 
Waar samenwerking ons verder brengt, werken 
we samen.
.
Met respect voor het verleden en voor de iden-
titeit van elke organisatie richten we de blik 
vooruit. Zodat we ons samen met al onze part-
ners nog beter kunnen inzetten voor de kleine 

en grote noden van elke zorgvrager.

Uit naam van alle medewerkers, artsen, 
directie- en bestuursleden wens ik u 

een gezond, evenwichtig en veel-
zijdig 2023 toe.
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“Meer en betere zorg mogelijk maken. Dat is 
de ultieme doelstelling van het bestuur van vzw 
Gezondheidszorg ‘Bermhertigheid Jesu’”, opent 
Herman Roose. “De vzw omvat zeven voor-
zieningen in Brugge en Ieper en telt meer dan 
1.200 medewerkers. Door de organisatie anders 
in te richten, willen we klaar zijn voor de uitda-
gingen van de komende jaren, zodat we onze 
maatschappelijke rol ten volle kunnen opnemen. 
Die oefening is niet af. Integendeel. ‘Het oude is 
niet meer, en het nieuwe is nog niet gebouwd.’ 
Mijn opdracht is net om de transitie te bege-
leiden. We vertrekken vanuit de noden van de 
medewerkers: wat hebben zij, op de werkvloer, 
in de teams, nodig om hun job goed te doen. 
We willen het antwoord daarop samen met de 
medewerkers ontdekken. Ik geloof in het subsi-
diariteitsprincipe: wat je best lokaal organiseert, 
houden we lokaal. Zijn er efficiëntiewinsten als 
we de krachten bundelen, dan doen we dat. Het 
primaire proces is de zorgverlening. Die blijft 
sowieso lokaal. Maar ondersteunende diensten 
kunnen soms – niet altijd – beter op een hoger 
niveau georganiseerd worden. Bepaalde proces-
sen zijn nu eenmaal voorzieningoverschrijdend. 
Welke? Dat gaan we de komende tijd samen 
ontdekken.”

“Zoals elke belangrijke transitie wordt ook dit 
een hobbelig parcours, een zoektocht, of zoals 
prof. André Wiersma het noemt: ‘moedig voor-
uitstruikelen’. Het is een keuze voor dialoog en 
overleg. We willen iedereen betrekken. Samen 
komen we erachter wat we op overkoepelend 
niveau beter samen kunnen organiseren, en wat 
we beter lokaal regelen.”

DE VZW GEZONDHEIDSZORG ‘BERMHERTIGHEID JESU’ SLAAT BRUGGEN

Kennis delen, de krachten bundelen en bruggen slaan. Want samen kunnen 
we vaak meer en beter. Dat is het idee achter de reorganisatie binnen de 
vzw Gezondheidszorg ‘Bermhertigheid Jesu’. “We gaan niet overhaast te 
werk. Samen met alle betrokkenen willen we de toekomst vormgeven. Met 
de klemtoon op verbinding en samenwerking,” zeggen algemeen directeur 
Herman Roose en regiodirecteur Brugge Koen Lefevre.

“Er is zoveel dat 
ons bindt”

INTERVIEW HERMAN ROOSE EN KOEN LEFEVREINTERVIEW HERMAN ROOSE EN KOEN LEFEVRE

“’Moedig vooruitstruikelen. Het is een keuze voor 
dialoog en overleg. We willen iedereen betrekken.”

Herman Roose

“Ook op het vlak van HR kunnen we een ver-
snelling hoger schakelen door samen te wer-
ken,” zegt Koen Lefevre. “De arbeidswetgeving 
verandert voortdurend. Het is belangrijk om 
juridisch altijd bij te blijven. Waarom zouden de 
zeven voorzieningen van de vzw die opdracht 
elk afzonderlijk uitvoeren? Dat kunnen we toch 
beter samen? Let wel, dat mag niet uitmonden 
in één personeelsdienst voor de zeven voor-
zieningen. Krachten bundelen, ja. Maar ook 
nabijheid is belangrijk om voeling te houden, 
aanspreekbaar en beschikbaar te zijn.”

“Je kan niet alles centraliseren,” beaamt Her-
man Roose. “Wat we wel kunnen, is kennis en 
informatie delen. Ik geloof niet in de tweedeling 
centraal of decentraal. Je hebt ze allebei nodig. 
Nabijheid en samenwerking. Elke organisatie zal 
eigen klemtonen blijven leggen. Elke organisatie 
heeft haar eigen identiteit. Dat verandert niet. 
We zoeken verbinding in diversiteit: geen een-
heidsworst, maar ook geen zeven afzonderlijke 
eilandjes. We bouwen bruggen en gaan samen 
op weg.”

HET NIEUWE OMARMEN

“Brugge en Ieper hebben ook als regio een 
eigen identiteit,” zegt Koen Lefevre. “Ze beho-
ren tot andere netwerken, werken samen met 
andere partners.”
“Door de samenwerking in netwerken kunnen 
organisaties hun strategie niet langer autonoom 
bepalen,” zegt Herman Roose. “Steeds meer 
afspraken vinden op het niveau van de netwer-
ken plaats. Je krijgt als het ware een regionale 
zorgstrategie, waar we uiteraard wel impact op 
willen hebben, maar die zich vooral cocreatief 
en coproductief ontwikkelt met alle andere acto-
ren in de regio. 
Overal slaan voorzieningen bruggen. Het is 
maar logisch dat we dat ook binnen de vzw 
doen.”

“Het initiatief om de interne samenwerking te 
intensifiëren door een reorganisatie komt van 
het bestuur, maar de manier waarop zal bot-
tom-up groeien. Het is aan de zeven organisa-
ties zelf om hun toekomst mee uit te tekenen, 
maar in verbondenheid met het geheel. Het bre-
de kader is er, het is aan ons om het te bezielen.
In het najaar 2022 zijn veel posities nieuw in-
gevuld, met een aantal nieuwe mensen, onder 
wie Herman en ik. We zijn ons nog aan het 
inwerken. We leren de cultuur, de mensen en 
de dossiers kennen. We willen niet overhaast te 
werk gaan. Nogmaals: we zullen samen met alle 

betrokkenen de weg uitstippelen. Dat vergt tijd 
en veel overleg.”

“Wat we zeker niet gaan doen, is radicaal alles 
omgooien. Het transitieproces laat heel wat 
ongemoeid. Het overgrote deel van onze acti-
viteiten loopt heel goed. Daar blijven we met 
onze handen af. Maar waar we kunnen optimali-
seren door beter samen te werken, willen we het 
niet laten. Verandering brengt altijd onzekerheid 
met zich mee. Dat mag ons niet weerhouden 
om naar beter te streven. We zullen zorgzaam 
met de mensen omgaan, met als doel nog be-
tere zorg te bieden. We willen in eerste instantie 
goed luisteren, ook naar de weerstand. Weer-
stand vertelt veel over wat mensen belangrijk 
vinden, wat ze willen behouden of waar ze bang 
voor zijn. 
Samen zullen we bekijken onder welke omstan-
digheden mensen wél bereid zijn om het nieuwe 
te omarmen. Daar willen we op inzetten. Samen 
met de medewerkers, de artsen, de staf, de 
sociale partners, het bestuur …,” zegt Herman 
Roose.

“Medewerkers en artsen hebben behoefte aan 
duiding en duidelijkheid,” zegt Koen Lefevre. 
“Dat is logisch. Alleen ligt de weg nog open. Ik 
ervaar trouwens erg veel goodwill en enthousi-
asme op de werkvloer. Er is veel positieve ener-
gie. De mensen snappen dat samenwerken ons 
verder kan brengen.”



AFRIT 8 WINTER 2022-2023 AFRIT 8 WINTER 2022-20236 7

KOEN LEFEVRE
REGIODIRECTEUR 

BRUGGE

Koen Lefevre (°1976) heeft een bachelorop-
leiding als psychiatrisch verpleegkundige 
en een licentiaatsdiploma Medisch-sociale 
wetenschappen. Eerder werkte hij als ver-
pleegkundige in PC dr. Guislain in Gent en als 
verpleegkundig diensthoofd in PC Sint-Jan in 
Eeklo, waar hij vervolgens van 2009 tot sep-
tember 2022 verpleegkundig directeur was. 
Koen Lefevre maakt deel uit van het bestuur 
van Eerstelijnszone Meetjesland, vzw Humival 
(voor personen met een handicap) en inloop-
huis Huyse Nestelt (voor mensen met kanker).

Koen Lefevre is sinds 1 oktober 2022 regio-
directeur Brugge van vzw Gezondheidszorg 
‘Bermhertigheid Jesu’.

HERMAN ROOSE
ALGEMEEN DIRECTEUR VZW

GEZONDHEIDSZORG 
‘BERMHERTIGHEID JESU’

Herman Roose (°1960) is kinder- en jeugdpsy-
choloog (KUL) en systeem- en communica-
tietherapeut van opleiding. Later studeerde 
hij Bedrijfskunde aan de KU Leuven en Voort-
gezet Management aan de Vlerick Business 
School. Hij werkte als klinisch psycholoog en 
psychotherapeut in de Sint-Jozelfskliniek in 
Izegem, was enkele jaren directeur vorming 
bij Tele Onthaal en bouwde van 1992 tot 
1996 mee het centrum voor psychische re-
validatie Inghelburch uit. Van 1996 tot 2013 
leidde hij vzw Oranje, waarna hij algemeen 
directeur werd bij PC Caritas, dat na de fusie 
met PZ Sint-Camillus werd omgedoopt tot 
Karus.
Herman Roose is sinds 1 oktober 2022 alge-
meen directeur van vzw Gezondheidszorg 
‘Bermhertigheid Jesu’.

INTERVIEW HERMAN ROOSE EN KOEN LEFEVREINTERVIEW HERMAN ROOSE EN KOEN LEFEVRE
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SAMENWERKEN IS DE TOEKOMST

“Leren van elkaar behoort vandaag tot de kern-
taken van elke organisatie,” zegt Herman Roose. 
“Dat doen we dikwijls door ons naar buiten te 
richten, naar de partners met wie we samen-
werken. Hoe werken die partners? Hoe pakken 
zij de dingen aan? Maar in een vzw als vzw Ge-
zondheidszorg ‘Bermhertigheid Jesu’ liggen ook 
tal van kansen om te leren van elkaar. Er is zo-
veel dat ons bindt. Laat ons met een open geest 
onderzoeken hoe we elkaar kunnen versterken. 
Zonder onze eigenheid te verliezen.”

“De identiteit van elke organisatie respecteren, 
is erkenning geven aan al het mooie wat de 
voorbije jaren en decennia is opgebouwd. Tege-
lijk begint nu een nieuw hoofdstuk. Omdat de 
noden van zorgvragers en de maatschappelijke 
context evolueren. Elke gezonde organisatie 
past zich aan de veranderende context aan. En 
die context is er vandaag meer dan ooit een van 
wederzijdse afhankelijkheid. Niet alleen binnen 
de zorg, maar met het brede welzijnsveld en alle 
maatschappelijke domeinen. Bijvoorbeeld: als 

er geen huurwoning beschikbaar is, kunnen wij 
een zorgvrager niet ontslaan en blijven anderen 
op de wachtlijst staan. Zo afhankelijk zijn we van 
elkaar.”

“De toekomst is niet zozeer aan organisaties 
met macht en geld, maar vooral aan organisa-
ties die de vaardigheid en maturiteit hebben 
om samen te werken aan het oplossen van 
maatschappelijke noden. Binnen de geestelijke 
gezondheidszorg, maar ook daarbuiten. Daarvan 
ben ik van overtuigd,” zegt Herman Roose. “De 
vermaatschappelijking van de zorg is een con-
tainerbegrip geworden, maar de kern blijft sa-

menwerking over de grenzen van voorzieningen 
en sectoren heen, zodat de zorgvrager in een zo 
genormaliseerd mogelijke omgeving zijn of haar 
leven kan leven.”

“We evolueren in de GGZ-netwerken naar een 
populatiebenadering,” zegt Koen Lefevre. “Elke 
regio heeft zijn eigen context. In de ene regio is 
er veel capaciteit, in de andere minder. De ene 
regio heeft ook andere noden dan de andere. 
Dat wordt stilaan allemaal in kaart gebracht en 
op basis daarvan kan dan een geheel van dien-
sten in een bepaalde regio toegewezen worden. 
De basiszorg moet lokaal beschikbaar zijn, de 
meer gespecialiseerde zorg op iets grotere 
schaal.”

“Elke burger met een kleine of een grote zorg-
nood moet laagdrempelig toegang hebben tot 
de juiste zorg. Daar komt het op neer,” zegt 
Herman Roose. “Ik heb in die context twee 
stokpaardjes. Ten eerste moeten we absoluut 
meer inzetten op kinderen, jongeren en jong-
volwassenen. Vroegdetectie en vroeginterventie 
zijn belangrijker dan ooit. Ten tweede geloof ik 

in multifunctionele zorgtrajecten. Het ‘bed’ mag 
niet langer het epicentrum zijn in de geestelijke 
gezondheidszorg. Je hebt consultaties, eenma-
lige of meerdere gesprekken, dagbehandelin-
gen, mobiel en outreachtend werken, én, waar 
wenselijk: een residentiële opname. Dat soort 
zorg kunnen we alleen in samenwerking met alle 
partners organiseren volgens de principes van 
‘gedeelde zorg’.”

“We zijn ondertussen twaalf jaar na de introduc-
tie van artikel 107, dat het startsein gaf voor de 
vermaatschappelijking met de mobiele teams 
en de netwerken. Er is veel gebeurd, maar orga-
nisaties strijden nog altijd te veel voor de eigen 
middelen. We moeten een nieuwe stap durven 
zetten naar nog meer afstemming. Het is er alle-
maal niet eenvoudiger op geworden. Hoe vindt 
de burger vandaag nog zijn weg in het kluwen 
van diensten? Ik ken de regio Gent goed: als je 
daar een bepaalde nood hebt, moet je al bijna 
een adviseur onder de arm nemen die je de weg 
kan wijzen. We moeten meer inzetten op toe-
gankelijkheid. Samen met alle partners van het 
netwerk,” besluit Koen Lefevre.

“Ik ervaar erg veel goodwill en enthousiasme op de 
werkvloer. Er is veel positieve energie.”

Koen Lefevre
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en ik verdelen de taken in huis. Dat is spontaan 
zo gegroeid. Sandra doet bijvoorbeeld alles van 
administratie. Ik hoef mij daar niets van aan te 
trekken.

Ik ben gek op Italië. Van toen ik een kind 
was al. En nog altijd trekken mijn vrouw 
en ik elke vakantie naar Italië. Het is een 

fascinerend land.
In de zomer gaan we altijd naar hetzelfde hotel 
in Sirmione. Je kan er heerlijk aan watersport 
doen en genieten van de omgeving. Maar ook 
in de winter en de lente maken we dikwijls een 
reisje naar een of andere Italiaanse regio. In 
2022 zijn we vier keer naar Italië gereisd. En 
voor 2023 staan alweer drie trips naar Italië ge-
pland. Ik spreek ondertussen Italiaans en onze 
zoon heet Alessandro, ook al op zijn Italiaans.

MIJN DAG IN BEELD

ROBBY VANHILLE, LOGISTIEK ASSISTENTVOLGSPOT

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 in PZ Onzelievevrouw begint 
doorgaans om 7.45 uur. Ik wens mijn 
collega’s van de vroege ploeg verpleeg-

kundigen een goeiedag en kijk meteen of er iets 
te kort is op de afdeling. Indien wel, dan breng 
ik de bestelling in orde. Daarna ga ik naar de 
linnenkamer op afdeling 41 of 42. Ik check er of 
er nog voldoende slaapkamerlinnen aanwezig 
is. De patiënten op deze afdelingen houden zelf 
hun kamer op orde. Ik zorg ervoor dat er een kar 
staat voor de vuile was, die de linnendienst dan 
komt ophalen.

Terug van de linnenkamer bekijk ik mijn 
mails en doe ik allerlei bestellingen 
bij het economaat: balpennen, papier, 

patiëntenmappen, mindfulnessboekjes... Op 
dinsdagnamiddag komen daar ook de apo-
theekbestellingen voor verzorgend materiaal 

bij: pleisters, wieken enzovoort. Alles wat geen 
medicatie is.

Om 10.30 uur doe ik een ronde met de medi-
catie. In de apotheek haal ik de bestellingen op 
met een lijst per afdeling. Elke levering laat ik 
aftekenen door een verpleegkundige. Er is een 
sluitend veiligheidssysteem.

’Tegen de middag zet ik de afdelings-
keuken op afdeling 41 klaar voor de 
middagpauze. Ik maak koffie en kijk na 

of de koelkast nog voldoende aangevuld is. De 
patiënten van afdeling 41 eten op de afdeling. 
De maaltijden worden ter plaatse geleverd. De 
patiënten van afdeling 42 gaan naar de cafetaria 
eten. Zelf eet ik ’s middags meestal soep op de 
dienst. Soms ook ga ik met enkele collega’s eten 
in Ripozo, de bistro van het ziekenhuis.

Twee keer per dag doe ik een postronde: 
één in de voormiddag, één in de na-
middag. Alle post van op de afdelingen 

breng ik naar de centrale postvakken, waar de 
interne post verdeeld wordt. Ook de externe 
post, bijvoorbeeld van patiënten aan hun fami-
lie, verzamel ik. Daarna breng ik de binnenko-
mende post naar de afdelingen.
Tussendoor zijn er dikwijls spoedbestellingen 
medicatie. Die lever ik ook ter plaatse op de 
afdelingen.

Ik kom altijd met de fiets naar het werk. Ik 
hou ervan om buiten te zijn. Ik werk ook 
graag in mijn tuin. Ik ben een perfectio-

nist. Elk blaadje raap ik op. Mijn tuin staat altijd 
piekfijn in orde. Ook op het werk heb ik het 
graag perfect in orde.
Verder kook ik thuis elke dag. Mijn vrouw Sandra 
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ROBBY VANHILLE IS LOGISTIEK ASSISTENT OP 
AFDELINGEN 41 EN 42 VAN HET BEHANDELAANBOD 

VOOR MENSEN MET EEN DEPRESSIE EN/OF 
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“In april 2023 wordt ik 50 jaar. Ik kijk er al naar 
uit. Dan vieren we feest met de hele familie. We 
hangen goed samen. Mijn familie betekent erg 
veel voor mij. Ze zijn er altijd voor mij geweest, 
ook in de moeilijke momenten. Mijn papa is in 
april 2 jaar geleden gestorven. Dat was een zwa-
re slag om te verwerken. Mijn mama heeft de 
gezegende leeftijd van 87 jaar. Ik heb nog altijd 
veel steun aan haar. Zij heeft me erdoor getrok-
ken toen ik erg ziek was.”

“Ik ben al 23 jaar patiënt bij dr. Carmen Le-
clercq. Alles begon met een zware psychose. 
Ik ging gebukt onder de stress in die periode. 
Ik werd opgenomen, ik werd geholpen, maar 
ik bleef met psychische problemen worstelen. 
Meer dan 7 jaar heb ik het erg moeilijk gehad. 
Ik heb een tijdlang in Beschut Wonen geleefd. 
Ik heb veel over mezelf geleerd in die jaren. En 
ook vaardigheden aangeleerd: leren omgaan 
met geld, bijvoorbeeld. Geleidelijk ben ik uit het 
dal geklommen. Al ga ik nog vier keer per jaar 
op consultatie bij dr. Leclercq. Ook mijn huisarts 
volgt me goed op. Ze is een jaar jonger dan ik 
en we hebben een goede band. Ik voel me nu 
gelukkiger dan in mijn jeugd, toen ik vaak ge-
pest werd.”

ARDÉFOO

“Als kind al tekende ik erg graag. In het mid-
delbaar wou ik graag naar de kunstschool, maar 
iedereen raadde me dat af. Niet dus. Maar de 
creatieve microbe is nooit weggegaan. Van-
daag leef ik me uit bij kunstatelier Ardéfoo, een 
werkplaats voor mensen met een psychische 
kwetsbaarheid. Het is geen school, er zijn geen 
docenten, maar je kan wel altijd advies vragen. 
Voor de rest doet ieder zijn eigen ding.”
“Kunst heeft mij altijd enorm geholpen. Ik kan 

“Ik heb mijn leven 
weer op de rails”

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

SEVERINE TACK.

DURF JEZELF TE ZIJN

“Ik ben erin geslaagd mijn problemen groten-
deels achter mij te laten. Soms denk ik dat ik als 
kind veel gevoeliger was dan andere kinderen. 
Ik heb soms zelfs zin om nog eens naar mijn 
school te gaan en er voor de klas te vertellen 
wat het met iemand doet als je gepest wordt. 
Pesten kan mensen kapotmaken. Ik ben van 
ver teruggekomen. Dankzij mijn familie, mijn 
schilderkunst en twee goede vriendinnen Katty 
en Griet.”

“Kunst heeft me geholpen om me uit te druk-
ken. Als kind blokkeerde ik snel. Ik had een 
grote faalangst. Tijdens de proefwerken was ik 
vaak ziek. Nam ik toch aan een examen deel, 
dan kreeg ik een black-out. Nu voel ik me veel 
vrijer. Lukt er eens een schilderij niet goed? Dan 
begin ik gewoon opnieuw. Ik maak me er geen 
zorgen meer in.”

“Ooit sprak een bezoeker op een tentoonstel-
ling in Tielt me aan over mijn werk. ‘Durf jezelf 
te zijn,’ zei die man. ‘Durf experimenteren. Wees 
niet bang.’ Dat gaf me een ongelooflijke boost. 
Het gevoel van: ik kan iets. Mensen vinden wat 
ik maak de moeite waard. Ik ben altijd heel 
gevoelig gebleven. Maar ik heb mijn leven weer 
op de rails. Ik voel me beter dan ooit.”

OP DE KOFFIEOP DE KOFFIE

me erin uitleven. Wat ik maak, komt uit mijn 
buik. Ik denk er niet te veel over na. Ook muziek 
helpt mij. Zonder muziek zou ik niet kunnen 
leven. Muziek zorgt ervoor dat ik me goed voel. 
Abba, Tina Turner, Soulsister, Natalia, Rob De 
Nijs … De vedetten van toen ik jonger was. Die 
doen het nog steeds voor mij. ’s Avonds kan ik 
me in een zetel nestelen met mijn tablet en mijn 
koptelefoon op en dan ben ik weg voor een 
uurtje of langer…”

“Ik heb vandaag een eigen huisje in de Brugse 
binnenstad. Al 14 jaar. Twee halve dagen per 
week werk ik in de WOK, een arbeidszorgbe-
drijf in Brugge. Ik help er met mailings, ik plooi 
pralinedozen en dat soort werk. Op woensdag 
ga ik graag naar het Huis met de Vele Kamers. 
Begeleidster Lisa volgt me mee op. Ik kan altijd 
bij haar terecht met vragen. Vroeger bakte ik 
op woensdag geregeld een cake in De Gem-
persteeg. Nu ga ik naar het Huis met de Vele 
Kamers om met mensen te praten bij een lekker 
kopje koffie.”

“Elke donderdagnamiddag vind je me in Ardé-
foo. Dat is het moment in de week waar ik het 
meest naar uitkijk. Gewoonlijk zijn we met een 
vijftal kunstenaars aan de slag. De meesten 
schilderen, maar je kan er ook andere kunstvor-
men beoefenen, bijvoorbeeld met klei werken. 
Iedereen kent elkaar goed. We weten wat we 
aan elkaar hebben. We moeten zelf ons materi-
aal meebrengen, maar de koffie is gratis.”

GROTE APPRECIATIE

“Het liefst werk ik met acrylverf op doek. Ik heb 
ook een periode met wasco gewerkt. Het ene 
moment bruis ik van de inspiratie, het andere 
moment is het wat zoeken. Ik maak zelden een 

schets in potlood vooraf. Ik schilder meteen op 
doek. Soms lukt het mij om een werk af te krij-
gen tijdens één sessie. Soms doe ik er twee of 
meerdere sessies over. Dan voel ik dat het schil-
derij nog niet af is. Als ik een week later weer in 
het atelier sta, duurt het wel altijd enige tijd voor 
ik weer in het juiste gevoel zit om een schilderij 
af te maken.”

“Mijn werken zijn abstract, maar ze hebben wel 
betekenis. Toen mijn papa stierf, heb ik bijvoor-
beeld een abstract werk gemaakt met enkele 
figuren in verwerkt. Ik voel me erg verbonden 
met die figuren. In een ander werk heb ik een 
levensboom geschilderd, met mijn papa die 
eronder ligt te rusten.
”
“Geregeld organiseren we met Ardéfoo een 
tentoonstelling. De meest recente vond plaats 
in november 2022 in de Burg in Brugge. Ik leef 
daar erg naartoe. Ik krijg graag feedback van 
bezoekers. En als iemand een werk van mij 
koopt, dan ben ik in de wolken. Bestaat er een 
grotere appreciatie? Af en toe geef ik een werk 
cadeau aan familie. Ik heb vier broers en twee 
zussen. We komen allemaal goed overeen. Ze 
zijn altijd in me blijven geloven. Ze zijn trots op 
mij. Ze zeggen dat ik vooruitgang boek en dat 
ik veel zelfzekerder ben geworden. Het klopt, 
vroeger was ik bang om te ‘missen’. Nu niet 
meer. Ik schilder wat ik voel.”

Ardéfoo en het Huis 
met de Vele Kamers 
zijn allebei initiatieven 
waar PZ Onzelievevrouw 
partner in is.
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“Het zorgpad alcohol is ontstaan in de schoot 
van het Overlegplatform Geestelijke Gezond-
heidszorg West-Vlaanderen,” zegt Jean-Paul 
Sucaet. “Iedereen in de sector voelde de nood 
aan een zorgpad. Vooral omdat het vaak lang 
duurt voor iemand de zorg zoekt en vindt die hij 
nodig heeft. Het is cruciaal om hierbij de nulde 
en de eerste lijn actief te betrekken. Huisartsen, 
eerstelijnspsychologen, sociaal werkers, steun-
figuren, familie … Allemaal kunnen ze mensen 
met alcoholmisbruik op de goede weg zetten. 
Ze zijn hiervoor uitstekend geplaats, dicht bij de 
patiënten. Want vertrouwen is een sleutelwoord 
in deze context. De drempel moet zo laag mo-
gelijk zijn. De vraag is alleen: hoe wijs je mensen 
de weg? Het zorgpad wou daarop een antwoord 
bieden.”

“Patiënten die zelfscreening doen, 
zijn meer gemotiveerd”

Het zorgpad alcohol West-Vlaanderen raakt steeds beter ingeburgerd. Het 
biedt dan ook een grote meerwaarde. PZ Onzelievevrouw is samen met tal 
van andere zorgvoorzieningen een van de initiatiefnemers. Coördinator en 
drijvende kracht is psychiatrisch verpleegkundige Jean-Paul Sucaet van AZ 
Sint-Jan. Hij geeft een stand van zaken.

“Met een aantal leden van het Overlegplatform 
hebben we een kleine werkgroep opgericht. De 
Expertgroep legale middelen, samengesteld uit 
medewerkers van diverse GGZ-voorzieningen 
in West-Vlaanderen met een zorgaanbod voor 
personen met alcoholproblemen, fungeerde als 
klankbord. Op die manier werkten zowat alle 
ziekenhuizen van de provincie eraan mee, maar 
ook enkele Centra voor Geestelijke Gezond-
heidszorg en de AA (Anonieme Alcoholisten).”
“In een eerste fase hebben we op basis van 
literatuur, praktijkervaring en evidence based in-
zichten een ontwerp van een zorgpad gemaakt. 
Dat ontwerp hebben we voorgelegd aan diverse 
partners, waaronder de huisartsen en andere 
zorgverleners die dicht bij de burgers staan. Het 
zorgpad alcohol moet breed gedragen zijn, wil 

het kans op slagen maken. Nog altijd gaan we 
geregeld spreken op huisartsenkringen om het 
zorgpad beter bekend te maken. Ook met de 
eerstelijnspsychologen onderhouden we goede 
contacten. En ook in de drie GGZ-netwerken 
in West-Vlaanderen vindt het zorgpad alcohol 
steeds meer ingang.”

MEER GEMOTIVEERD

“Een grote troef van het zorgpad is de screening 
de eraan gekoppeld is. Hulpverleners of cliënten 
kunnen snel een eerste aanwijzing krijgen over 
de ernst van de verslaving. Het screeningsinstru-
ment is gratis beschikbaar op de website www.
zorgpadalcohol-wvl.be. Bovendien krijgen zowel 
cliënten als professionals op de website meteen 
gericht advies én een overzicht van waar ze hulp 
kunnen vinden.”
“Een andere troef is dat we altijd de keuze van 
de cliënt respecteren. Hij of zij kan het zorgpad 
op eigen tempo volgen. De cliënt bepaalt het 
traject.”
“In het begin vonden de meeste screenings in 
de ziekenhuizen plaats. Nu merken we dat meer 
en meer huisartsen én cliënten er gebruik van 
maken. Dat voelen we ook als een cliënt op 
consultatie komt. Wie al een zelfscreening heeft 
gedaan, is dikwijls meer gemotiveerd om een 
traject te doorlopen.”
“Het zorgpad alcohol is nog niet overal in de 
provincie even goed doorgedrongen. Dat vergt 
tijd. Maar het verspreidt zich als een olievlek. 
We bestuiven elkaar. We delen kennis. We on-
dersteunen organisaties die ermee aan de slag 
willen gaan. Voorlopig blijft het zorgpad alcohol 
beperkt tot West-Vlaanderen. We zijn daarmee 
voortrekker. Maar het krijgt allicht nog navolging 
in andere provincies. Limburg heeft alvast inte-
resse getoond.”

KWALITEITSLABEL

“Aan het zorgpad alcohol koppelen we gaan-
deweg ook een kwaliteitslabel. Professionals die 
ermee aan de slag willen, kunnen zich melden 
bij de werkgroep. We verzamelen dan enkele 
gegevens over de manier van werken. Wie 
zich als hulpverlener inschrijft in het zorgpad, 
moet immers een voldoende hoge kwaliteit van 
dienstverlening kunnen aantonen. Alleen zo kun-
nen we het verschil maken voor de cliënten.”

“In de toekomst willen we de ambulante be-
geleiding nog meer promoten. Een verslaving 
hoeft niet per se tot een residentiële opname te 
leiden. Ook het bestaan van ambulante detox-
kuren is nog te weinig bekend bij huisartsen. Die 
zijn nochtans een meerwaarde in de aanpak van 
alcoholverslaving.”

“Specifiek in de regio Brugge ontwikke-
len we in overleg met het Netwerk GGZ 
Noord-West-Vlaanderen nieuwe initiatieven. Zo 
onderzoeken we de mogelijkheid om in Brugge 
een Praatcafé Alcolholverslaving op te richten, 
met de medewerking van ervaringswerkers. Dat 
zou een prima aanvulling zijn op het aanbod in 
het Huis met de Vele Kamers,” zegt Jean-Paul 
Sucaet.

Jean-Paul Sucaet: 
“In het begin 
vonden de meeste 
screenings in 
de ziekenhuizen 
plaats. Nu merken 
we dat meer en 
meer huisartsen én 
cliënten er gebruik 
van maken.”

ZORGPAD ALCOHOL WEST-VLAANDERENSAMENWERKING

VISIE VAN HET ZORGPAD ALCOHOL

Het zorgpad alcohol West-Vlaanderen wil fungeren als een generiek 
model voor de aanpak van alcoholgerelateerde problemen op de eerste 
lijn, gebaseerd op de principes van ‘stepped care’ en ‘balanced care’. 
Dit wil zeggen dat we aan de hand van duidelijke criteria de individuele 
zorgnood bepalen en op basis daarvan een gepast zorgaanbod en/of 
stappenplan aanbieden, uiteraard rekening houdend met de wensen 
van de cliënt. (…)
Door de eerste lijn het model van het zorgpad aan te reiken, willen we 
hen ondersteunen en deskundiger maken in het (h)erkennen en opvol-
gen van alcoholproblemen bij patiënten en/of cliënten in hun eigen 
praktijk. (…)
Elke stap in het zorgpad wordt in eerste instantie bepaald door de keu-
ze van de patiënt/cliënt en zijn/haar bereidheid tot verandering: wat is 
de zorgnood en wat is de hulpvraag van de persoon in kwestie?
Daarnaast is ook de context (familie en/of omgeving) zeer belangrijk; 
het al of niet aanwezig zijn van deze hulpbronnen zal een invloed heb-
ben op het traject dat iemand loopt.
Het zorgpad alcohol bestaat uit meerdere stappen, waarbij verschillen-
de voorzieningen elk hun eigen welomlijnde opdracht hebben, om zo 
goed mogelijk aan te sluiten op de individuele zorgnood of zorgvraag. 
Elke opdracht is een schakel in het grotere geheel: de bedoeling is dat 
het zorgpad staat voor een gemeenschappelijke visie en vooral ook 
voor een gezamenlijke aanpak. Samenwerking, overleg en evaluatie 
tussen de verschillende partners (niet alleen op de eerste lijn, maar ook 
op de tweede en derde lijn) zijn fundamenteel.
Belangrijk bij het hanteren van het zorgpad alcohol is de basishou-
ding van de motiverende gespreksvoering: een niet-moraliserende en 
niet-veroordelende interactiestijl met de patiënt/cliënt. De hulpverlener 
op de eerste lijn is per definitie laagdrempelig en kan in een veilige 
sfeer het mogelijk problematisch alcoholgebruik bespreekbaar maken.

Bron: www.
zorgpadalcohol-wvl.be
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DRAMATHERAPIE

In november 2021 maakte ik voor het eerst ken-
nis met PZ Onzelievevrouw. Ik zat in het laatste 
jaar van mijn opleiding tot dramatherapeut 
aan de Arteveldehogeschool en ik mocht een 
dansproject coördineren op afdeling langdurige 
intensieve psychiatrische behandeling. Korte 
tijd later, van januari tot mei 2022, deed ik mijn 
eindstage in PZ Onzelievevrouw. Ik leerde toen 
ook de afdeling angst- en stemmingsstoornissen 
beter kennen.

Het waren erg waardevolle ervaringen. Zowel 
voor mij als voor de patiënten. Ook de collega’s 
zagen de meerwaarde van dramatherapie in. 
Toen ik na mijn afstuderen spontaan solliciteer-
de, werd ik aangenomen. Sindsdien geef ik 
dramatherapie aan patiënten met een angst- of 
stemmingsstoornis en/of een persoonlijkheids-
stoornis.

Waarin schuilt nu de meerwaarde van drama-
therapie? Waar en wanneer kan ze toegepast 
worden? Laat me meteen duidelijk zijn: drama-
therapie is niet geschikt voor patiënten met een 
acute psychose of in crisissituaties. Dat zijn con-
tra-indicaties. Los daarvan is dramatherapie mo-
gelijk bij zowat alle behandelingen: bij angst- en 
stemmingsstoornissen en persoonlijkheidsstoor-
nissen, maar ook bij verslavingsproblematiek en 
in de ouderenpsychiatrie.

GEDACHTEN, GEVOELENS,
GEDRAG

Dramatherapie is een actieve en ervaringsge-
richte therapie die de kunstvorm drama gebruikt 
als uitgangspunt. Dramatherapie verbindt 
gedachten, gevoelens en gedrag. Geest en 
lichaam worden als instrumenten ingezet om 
tot expressie en (nieuwe) ervaringen te komen, 

wat helend werkt. Het spelvlak biedt een veilige 
omgeving om te experimenteren. In dramathe-
rapie hoeft men namelijk niet de consequenties 
van het dagelijkse leven te dragen.

Er bestaan verschillende werkvormen binnen de 
dramatherapie. Voorbeelden zijn: non-verbaal 
spel, rollenspelen, improvisatietheater, begeleid 
toneel, werken met attributen en projectiema-
teriaal, werken met tableaux-vivants, werken 
met afbeeldingen of met teksten, verhalen, 
sprookjes, een voorstelling maken enzovoort. 
Daarnaast kunnen verschillende thema’s aan 
bod komen. Thema’s waarmee we ook in het 
dagelijkse leven geconfronteerd worden. Via 
spel geven we hier vorm aan en ontdekken we 
nieuwe manieren om met deze situaties te leren 
omgaan.
 
Naast diverse werkvormen zijn er verschillende 
methodes. Iedere methode heeft een eigen 
focus en sterkte: Developmental Transforma-
tions (DvT), Interactiedrama, Playback Theater 
(Terugspeeltheater), Theatre of the Oppressed, 
Psychodrama, The Six Piece Story Method (6 
PSM), Role Method en Lievelingsrollen.
Graag stel ik beknopt enkele methodieken voor 
waarmee ik werk in PZ Onzelievevrouw.

DEVELOPMENTAL 
TRANSFORMATIONS

Developmental Transformations (DvT) DvT is 
gebaseerd op improvisatie en versterkt de spon-
taniteit en creativiteit. Het doel is om te leren 
omgaan met de instabiliteit en veranderlijkheid 
van het leven, om de onderwerpen in je leven 
die spannend of eng zijn op te zoeken in de 
veiligheid van het spel, om zo je comfortzone te 
vergroten.

SINDS KORT WORDT IN PZ ONZELIEVEVROUW 
OOK DRAMATHERAPIE TOEGEPAST. 
THERAPEUTE LIES VAN DE  KEERE 

GEEFT EEN BEKNOPTE INTRODUCTIE.

“Nieuwe en helende 
ervaringen vanuit 
lichaam en geest”

Lies Van De Keere: “Op 
maat van de noden van de 
patiënten kan dramatherapie 
mee het verschil maken in de 
behandeling.”

We spelen op een imaginair speelvlak met 
enkele minieme afspraken – geen voorwerpen 
gebruiken, niemand pijn doen, alles is spel. Dit 
kader biedt voldoende veiligheid om vanuit 
improvisatie en op basis van beweging, klank, 
houding of rol de meest uiteenlopende beel-
den en daarmee gepaard gaande gevoelens en 
overtuigingen op te wekken. We kunnen meer 
of minder speldistantie inbouwen, met in meer 
of mindere mate een bewuste relatie met het 
gevoelsleven buiten de therapie.

De therapeut kijkt en luistert naar wat de patiënt 
laat zien in kleine (onbewuste) bewegingen en 
in de toon van spreken en gebruikt dit om inter-

UIT HET WERKVELD

DRAMATHERAPIE 
KAN HELPEN BIJ:

het vertellen van je verhaal;
het ontwikkelen van je persoonlijke doelen;
leren loslaten;
het verbeteren van interpersoonlijke vaardig-
heden;
leren inzicht te krijgen in de impact van je 
gedrag;
het kunnen ervaren van spelplezier;
het ontwikkelen van een positiever zelfbeeld;
het leren samenwerken en in contact gaan 
met elkaar (afstemmen);
het kunnen herkennen van grenzen bij jezelf 
en de ander en deze aangeven;
het beter leren kennen (of ontdekken) van 
thema’s van jezelf;
moeilijke ervaringen uit het verleden 
herwerken en een plaats geven;
het opdoen van nieuwe ervaringen en 
zelfvertrouwen door middel van spel;
het aanleren en uitbouwen van verschillende 
coping vaardigheden;
het leren uiten en exploreren van 
verschillende emoties in jezelf;
het terug in contact komen met je 
spontaniteit.
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Audit suïcidepreventie
in PVT de Brugghe

Het kwaliteitskader van het Vlaamse Expertisecentrum Suïcidepreventie 
(VLESP) omvat 35 multidisciplinaire richtlijnen waaraan organisaties zich 
moeten houden. De Vlaamse Zorginspectie ziet hierop toe en doet ge-
regeld audits. Onlangs ontving PVT De Brugghe de auditoren van de 
Zorginspectie. Op 31 van de 35 richtlijnen scoorde het PVT goed. Op 4 
richtlijnen moet bijgestuurd worden.

Vlaanderen telt een hoog aantal suïcides en suïcidepogingen. Wie kampt 
met een psychische kwetsbaarheid loopt een verhoogd risico. Het is be-
langrijk om dat risico in kaart te brengen en er rekening mee te houden bij 
de behandeling en de aanpak. Alle ziekenhuizen in Vlaanderen zijn hier-
mee bezig. Het beleid op het vlak van suïcidepreventie is erg verbeterd 
sinds de richtlijnen van het VLESP in voege zijn. Het is dan ook goed dat 
de Vlaamse Zorginspectie toeziet op de naleving ervan. 

De inspectie gebeurt onaangekondigd. Plots staan de auditoren in je or-
ganisatie. De afdelingscoördinator, een arts en de kwaliteitscoördinator 
voeren het gesprek met de inspecteurs over het beleid en de procedures. 
Er moeten bewijzen worden voorgelegd van opleidingen van de mede-
werkers over suïcidepreventie. Ad random worden ook patiëntendossiers 
gecheckt op de aandacht voor suïcidepreventie.

31 op 35 is op zich verre van slecht, maar PVT de Brugghe gaat voor 
35/35. De vier ‘tekortkomingen’ zijn vooral administratief/procedureel van 
aard. De risicotaxatie voor suïcde bij ontslag gebeurt bijvoorbeeld al syste-
matisch, maar stond nog niet met zoveel woorden in de procedure. Verder 
komt er in de ontslagbrief een standaardrubriek, zodat nog nadrukkelijker 
dan vroeger gerapporteerd kan worden over de suïcidepreventie.

KWALITEIT IN ALLE FACETTEN

venties vorm te geven. De patiënt kiest voortdu-
rend zelf of bepaalde thema’s en patronen meer 
of minder in het spel aan bod komen. Er wordt 
niet in vaste, opeenvolgende fasen gewerkt. 
Geleidelijk worden in het proces de (speel-)mo-
gelijkheden van de patiënt uitgebouwd.

Kenmerkend is het flexibele karakter van Deve-
lopmental Transformations. De methodiek past 
zich aan de specifieke behandelnood van de 
patiënt aan.

TERUGSPEELTHEATER

Playback theatre of terugspeeltheater is een 
meer intrapsychische therapie, waarbij het ob-
serveren, herkennen en exploreren van de emo-
ties centraal staat.

Playback theatre vertrekt vanuit een centrale 
persoon: de verteller of protagonist (= patiënt). 
Er staan twee stoelen: één voor de conductor 
(de therapeut) en één voor de verteller (de 
patiënt/protagonist). Naast hen zit het publiek 
tegenover het speelvlak, waarop een aantal 
patiënten het verhaal van de verteller zullen 
vertolken.

De basis van deze methodiek is dat er eerst een 
verhaal verteld wordt, dat daarna in een of an-
dere vorm ‘nagespeeld’ en getoond wordt aan 
de verteller en aan het publiek. De therapeut 
brengt focus aan, om het verhaal zo duidelijk 
mogelijk te krijgen, maar vooral om ruimte te 
geven aan de gevoelens van de patiënt, waar-
door er een koppeling ontstaat tussen lichaam 
en geest.

Nadat de verteller zijn verhaal verteld heeft, 
geven de spelers vorm aan het verhaal. Vanuit 
de distantietechniek (= het niet letterlijk te-
rugspelen) krijgt de protagonist verschillende 

gevoelens en gedachten gespiegeld. Hierdoor 
ontstaan vaak een integratie en een ander per-
spectief op een situatie.
 
De verteller krijgt altijd de mogelijkheid tot het 
‘rescripten’ van de situatie en kan zo een posi-
tief einde aanbrengen. De verteller kan ook zelf 
meespelen in de vertolking die hij door de spe-
lers ‘teruggespeeld’ krijgt. De medespelers van 
hun kant krijgen de mogelijkheid om verschillen-
de gevoelens en gedachten te belichamen en 
om zichzelf in te leven in iemands persoonlijke 
situatie.

IMPROVISATIETHEATER

De methodiek improvisatietheater, ten slotte, 
werkt met ervaringsgerichte oefeningen. Binnen 
deze setting maken we gebruik van fictief spel, 
creëren we een fictief karakter en/of een scena-
rio om distantie te creëren voor de patiënt. 
Op een laagdrempelige manier maken de pati-
enten op deze manier contact. Ze leren luisteren 
en accepteren wat een ander zegt. De patiënten 
leren loslaten, ervaren spelplezier, komen tot 
samenwerken en zijn aanwezig zijn in het hier-
en-nu.

Voorts pas ik vaak non-verbaal spel of bewe-
gingstheater toe. Dat is theater maken vanuit 
het lichaam, houdingen, handelingen, zonder 
tekst. Non-verbaal kan je al veel vertellen. Het 
werken met tableaus sluit hier ook bij aan.

Dramatherapie kent buiten de genoemde nog 
vele andere methodieken en mogelijkheden die 
we kunnen exploreren. Op maat van de noden 
van de patiënten kan dramatherapie mee het 
verschil maken in de behandeling.

UIT HET WERKVELD: DRAMATHERAPIE

“Dramatherapie is niet geschikt voor patiënten met een acute 
psychose of in crisissituaties. Dat zijn contra-indicaties. Los daarvan 
is dramatherapie mogelijk bij zowat alle behandelingen: bij angst- en 
stemmingsstoornissen en persoonlijkheidsstoornissen, maar ook bij 
verslavingsproblematiek en in de ouderenpsychiatrie.”

Lies Van De Keere
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NIEUWE ARTSEN SPECIALISTEN IN OPLEIDING (ASO’S)

In oktober ll. startten in PZ Onzelievevrouw vier nieuwe aso’s (artsen-specialisten in opleiding).  Dr. 
Mona Biebuyck (links) is actief  in het behandelaanbod verslaafdenzorg en op de afdeling kortduren-
de intensieve behandeling.  Dr. Celine Vermeir (tweede van links) is verbonden aan de residentiële 
behandelafdeling voor ouderen (afdeling 32).  Haar collega dr. Laura Callens (derde van links) is ac-
tief in de psychosenzorg (afdeling 21) en de residentiële afdeling voor mensen met een depressie/
persoonlijkheidsstoornis (afdeling 41).  Dr. Inge Vandeputte (uiterst rechts), is verbonden aan twee 
afdelingen voor psychosenzorg (dagafdeling 20 en afdeling 23 voor voortgezette behandeling).

COLLEGA’S MET PENSIOEN

Alhoewel ze hun laatste werkdag al even achter de rug hadden, wuifden we vanop deze werkvloer 
vijf collega’s met samen maar liefst 196 dienstjaren op de teller, nog eens officieel uit naar aanleiding 
van hun pensionering.  Dit gebeurde met een receptie en een lekkere maaltijd.   Op de foto herken-
nen we in het gezelschap van Inge Vanthuyne, directeur zorg (uiterst links) en Koen Lefevre, vzw-re-
giodirecteur  Brugge (uiterst rechts) v.l.n.r.: Veerle Callewaert, Igor Bauwens, Mia De Jaegher, Katrien 
Meire en Geert Gardin.

TEVREDENHEIDSENQUÊTE 
MEDEWERKERS 
PZ ONZELIEVEVROUW EN 
PVT DE BRUGGHE

Omdat we er in PZ Onzelievevrouw en PVT de Brugghe van overtuigd zijn dat tevreden 
medewerkers ook zorgen voor tevreden patiënten, voeren wij tweejaarlijks een onder-
zoek uit dat op een anonieme manier peilt naar betrokkenheid en tevredenheid.   Uit de 
enquête van oktober 2022 blijkt dat 89% van de ondervraagde medewerkers tevreden 
zijn op het werk.  Medewerkers van PZ Onzelievevrouw en PVT de Brugghe zijn ook erg 
tevreden over de werktijden.   Ook doen ruim 90 % van de medewerkers hun werk graag 
en vinden ze het werk zinvol. De enquête werd ingevuld door 374 medewerkers. In de 
komende maanden worden alle resultaten teruggekoppeld naar de afdelingen.

89% 95% 94% 93%
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“Ik woon al zeven jaar in Brugge. Sinds 2018 
werk ik in PVT de Brugghe. Daarvoor werkte ik 
in een kaasfabriek: eerst op de verpakkings- 
afdeling, later in de schoonmaak. Ik was blij toen 
ik naar PVT de Brugghe mocht komen werken. 
Al kende ik de wereld van de psychiatrie  
helemaal niet. Maar ik was niet bang, wel  
benieuwd. Ik heb een goed uurrooster, wat me 
toelaat om goed voor mijn dochter Sabrina te 
zorgen. Zij is 12 jaar. Bovendien maak ik in PVT 
de Brugghe deel uit van een geweldig team. Ik 
voel me prima in mijn vel tussen de collega’s.

Ik hou van mijn job. Ik maak de livings, de  
kamers, de bureaus en het sanitair schoon. Zo 
heb ik veel contact met de medewerkers, maar 
ook met de patiënten. Ik sla graag eens een 
praatje met de patiënten. Als je hier enkele jaren 
werkt, heb je een goede band met iedereen. In 
de activiteitenruimte de Avondzon nemen we 
gezamenlijk onze pauze.

In mijn vrije tijd ga ik graag naar de kerk. Het is 
een christelijke gemeente. Het geloof is belang-
rijk in mijn leven. voel me enorm gesteund door 
mijn geloof en ik voel de warmte van de mensen 
in de kerkgemeente.”

MIJN PLEK, MIJN WERK

“Ik heb een goede 
band met collega’s 
en patiënten”

ABIBA OUEDRAOGO BIBATA
medewerker dienst schoonmaak


