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KLAAR VOOR NIEUWE STAPPEN

Het magazine Afrit 8 van PZ Onzelievevrouw slaat een nieuwe weg in. Voortaan delen wij
onze verhalen ook met externe partners en met al wie interesse heeft voor de geestelijke
gezondheidszorg (GGZ) anno 2016.

“ Het nieuwe logo en de
baseline ‘Mensen. Anders
bekeken’ benadrukken de
keuze van het
PZ Onzelievevrouw voor
een transparante zorgverlening
met beide voeten in de
samenleving. “

Dit is meer dan een symbolische bijsturing. Meer dan ooit wil
het ziekenhuis de muren rond de psychiatrie slopen. Met de
vermaatschappelijking van de zorg brengen wij onze expertise
naar buiten, dichtbij de mensen en hun vertrouwde context.
Tegelijk nodigen we de samenleving uit om nader kennis te
maken met de GGZ. Hoe meer mensen vertrouwd raken met
de GGZ, hoe laagdrempeliger de hulpverlening wordt.

Ook ons nieuwe logo en de bijbehorende baseline ‘Mensen.
Anders bekeken’ benadrukken de keuze van het PZ Onzelievevrouw voor een transparante zorgverlening met beide voeten
in de samenleving. Het Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen
bestaat ondertussen vier jaar en heeft in die tijd een hele weg
afgelegd. De mobiele teams verrichten mooi werk en lossen
de verwachtingen in. Samen met al onze partners zijn we klaar voor nieuwe stappen in
de samenwerking, met zowel een verbreding als een verdieping van onze gezamenlijke
activiteiten.
Veel aandacht wil PZ Onzelievevrouw voorts besteden aan de leemtes die vandaag nog
bestaan in het GGZ-aanbod in onze regio. We denken dan vooral aan initiatieven voor
betaalbaar wonen met begeleiding en aan activering. De komende jaren mag u op beide
terreinen nieuwe initiatieven van ons verwachten, omdat we ervan overtuigd zijn dat hier
een grote nood aan is. Waar dit nodig is, doen we dit graag in samenwerking met andere
partners.
PZ Onzelievevrouw heeft zich de voorbije jaren een loyale partner getoond in het Netwerk
GGZ en dat zullen wij ook blijven. Getrapte zorg die elke patiënt de zorg en ondersteuning
geeft op het juiste niveau, kan alleen in nauwe samenwerking met alle partners.

Marc Vermeire,
algemeen directeur
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interview MET ALGEMEEN
DIRECTEUR MARC VERMEIRE

"OPEN, TRANSPARANT EN MET
BEIDE VOETEN IN DE SAMENLEVING"
“Een beleidsplan is een dynamisch instrument”, zegt Marc Vermeire. “Als er
zich kansen voordoen of als er nieuwe noden opduiken, dan moeten we
daar een flexibel antwoord op geven. Zelfs doelstellingen kunnen evolueren.” Toch stelt hij graag het beleidsplan voor, dat in overleg met alle
leidinggevenden van het ziekenhuis tot stand kwam. Marc Vermeire is pas
sinds 1 november 2015 algemeen directeur van het PZ Onzelievevrouw,
maar zijn ambities zijn helder. Hij begint zijn verhaal met een nieuwe fase in
de vermaatschappelijking van de zorg.
Marc Vermeire: “Als groot ziekenhuis willen we onze verantwoordelijkheid nemen en ons steentje bijdragen aan de
vermaatschappelijking van de zorg. Eerder hebben we al 30
bedden afgebouwd en we zijn aan het onderzoeken hoeveel bijkomende bedden we kunnen bevriezen en in welk
tempo. De gesprekken hierover lopen. Bedden opgeven
is niet evident, maar we staan achter de ontwikkeling naar
meer zorg in de thuiscontext. We willen verder investeren
in de mobiele teams en in zorgvernieuwing. Het ziekenhuis
heeft veel expertise en we delen die graag met een gedifferentieerd aanbod op maat van elke patiënt: tijdens een
opname, in dagkliniek maar ook outreachend en aan huis
met de mobiele teams. Meer differentiatie zorgt voor een
betere continuïteit en meer kwaliteit van zorg. Tegen midden 2018 willen we op dat gebied een flinke stap vooruit
zetten. De beddenafbouw die hiermee gepaard gaat, zal
gefaseerd verlopen. We doen dat trouwens in overleg en
in de beste verstandhouding met de collega’s van PC SintAmandus in Beernem. We werken zoveel mogelijk complementair. Ook de andere partners in het netwerk zullen we
betrekken bij de verdere uitbouw van de mobiele teams. In
Veurne en Oostende zijn al eerste initiatieven gestart en we
willen die snel meer zuurstof geven.”
Zijn er naast de versterking van de mobiele teams nog
concrete projecten van zorginnovatie?
“Zeker. Het zorgaanbod in onze regio is goed, maar er zijn
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nog enkele hiaten die dringend een oplossing moeten
krijgen: betaalbaar wonen met begeleiding en activering.
Op beide domeinen wil PZ Onzelievevrouw nieuwe initiatieven ontwikkelen. Concreet zijn die plannen nog niet, maar
we denken aan een soort van assistentiewoningen bij het
PVT, zoals je die in de ouderenzorg hebt bij een woonzorgcentrum. Mensen kunnen daar wonen zolang ze willen. Een
ander idee is om een aantal woongelegenheden te voorzien, waar mensen zes tot twaalf maanden kunnen wonen
voor een overgangsperiode, bijvoorbeeld na een opname.
Toch moeten we ons geen illusies maken: er zal altijd een
groep van ‘chronisch-acute’ patiënten zijn die de context
van een psychiatrisch ziekenhuis blijvend nodig hebben.”
Het ziekenhuis werkt ook steeds meer doelgroepgericht
in zorgcircuits. Een bewuste keuze?
“Zorgcircuits organiseren de zorg voor een specifieke doelgroep in een netwerk met de meest aangewezen partners.
Zo zijn er zorgcircuits voor psychosezorg, voor persoonlijkheidsstoornissen, voor middelenmisbruik, … Ik geloof in die
aanpak, omdat ze optimaal getrapte zorg toelaat. Neem nu
een zorgcircuit voor mensen met een stemmingsstoornis:
dit vraagt samenwerking met een CGG (centrum geestelijke
gezondheidszorg), met een PAAZ (psychiatrische afdeling in
een algemeen ziekenhuis) en met de huisartsen. Patiënten
voor wie ambulante zorg volstaat, kunnen terecht bij de
huisartsen en het CGG. Is een korte opname nodig, dan is

“Het is onmogelijk en onwenselijk om elke persoon met een psychische
problematiek in een psychiatrisch ziekenhuis te behandelen. We willen
meewerken aan een sterke eerste en tweede lijn in het netwerk.”

de PAAZ de aangewezen partner. Volstaat de PAAZ niet,
dan kunnen patiënten voor wie de behandeling meer tijd
vraagt, in PZ Onzelievevrouw terecht. Zo krijgt elke patiënt
zorg op maat, zonder overshooting. Daarnaast delen wij onze
expertise door studiedagen te organiseren en door
gerichte vormingen, bijvoorbeeld voor huisartsen. Ook dat
is een bewuste keuze. Het is onmogelijk en onwenselijk
om elke persoon met een psychische problematiek in een
psychiatrisch ziekenhuis te behandelen. Iedereen heeft belang bij een sterke eerste en tweede lijn in het netwerk. We
willen daaraan meewerken.”
Het Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen bestaat
ondertussen een goede vier jaar. Bent u tevreden over
de ontwikkelingen?
“Ja, omdat we samen steeds beter leren wat werkt en wat
niet werkt. We zijn nu klaar voor een volgende fase, waarbij we ook moeten evalueren hoe we de bereikte resultaten
kunnen borgen. Een ander punt is de ontwikkeling van vier
naar twee of drie netwerken in de provincie. De overheid
stuurt daar op aan en ik heb daar begrip voor. Vandaag is
het noorden van de provincie goed bedeeld wat de bedcapaciteit per duizend bewoners betreft. Ook de streek
rond Ieper staat sterk. In de regio Kortrijk ligt dat anders.
Wij zijn bereid om te bekijken hoe we hieraan kunnen bijdragen.”
Een ander aspect van de vermaatschappelijking, is de
beeldvorming over geestelijke gezondheidszorg (GGZ).
Ook hier koestert het PZ Onzelievevrouw plannen?
“Het ziekenhuis heeft een prachtige neogotische gevel,
maar die herinnert veel mensen aan het ‘gesticht’ van
weleer. Dat doet pijn, want achter die muren schuilt een
mooie, comfortabele en hedendaagse infrastructuur. De
GGZ moet open en transparant zijn en met beide voeten
in de samenleving staan. Daarom vernieuwen we onze
huisstijl, onze website, ons magazine en daarom ook gaan
we op Facebook, waar interactie mogelijk is. Een gebouw
verander je echter niet zomaar. We dromen er al jaren van
om naast het huidige gebouw een nieuw en modern gebouw op trekken. Het is ook functioneel nodig en had de
zesde staatshervorming geen roet in het eten gegooid,
dan stond het er allicht al. We hopen nu snel groen licht te
krijgen van de overheid, al besef ik dat de middelen beperkt zijn.
Wij willen trouwens ook andere initiatieven nemen om
de buitenwereld binnen te trekken. Ons domein wordt
vandaag al door fietsers gebruikt als doorsteek. We juichen

dat toe. Meer zelfs, we willen graag andere organisaties of
verenigingen, al dan niet uit de zorg, op ons domein
integreren. In de sector voor personen met een
beperking bestaan al mooie voorbeelden van dat soort inclusie. Waarom bijvoorbeeld geen volkstuintjes aanleggen
op het domein van het ziekenhuis? Of een sportvereniging onderdak bieden? Er zijn veel mogelijkheden, ook al
moeten we rekening houden met de privacy van de
patiënten. Vandaag al werken we mee aan ‘Boeren en Buren’, met de eerste Buurderij in West-Vlaanderen waarbij
mensen online producten van lokale boeren kunnen bestellen, die ze elke donderdag op een markt op het domein
van het ziekenhuis kunnen afhalen. Ook dat is vermaatschappelijking.”

5

"HOE MEER WE SAMENWERKEN,
HOE BETER VOOR DE PATIENT"
Het Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen draait op volle toeren. De mobiele teams hebben
de handen vol. Het Psychiatrisch Expertise Team is goed ingeburgerd en staat de eerste lijn met
raad en daad bij. De betrokken organisaties vinden elkaar steeds beter en werken samen om tot
meer continuïteit van zorg te komen. Toch blijft er werk aan de winkel, stelt netwerkcoördinator Elise
Pattyn. Samen met haar maken we een tussentijds bilan van de vermaatschappelijking van de zorg.
Elise Pattyn is sociologe van opleiding en maakte een doctoraat over het taboe op psychische
problemen. Toen het Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen op zoek was naar een
coördinator, greep zij haar kans om de stap naar de praktijk te zetten.
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“De filosofie achter de vermaatschappelijking van de zorg
laat een nieuwe wind in de psychiatrie waaien”, vertelt Elise.
“Cliënten worden niet langer louter als personen met een
ziekte beschouwd, maar als mensen met dromen, verwachtingen, hobby’s en een gezin. Elk individu zoekt naar zingeving in zijn leven, ook wie een psychische kwetsbaarheid
heeft. De normen en de waarden van de patiënt moeten
voorop staan. Niet zozeer wat de hulpverlener belangrijk
vindt, telt, maar wat de zorgvrager wil. Een cliënt bij wie het
één en al chaos is in de woonkamer? Moet kunnen. Het is
niet aan ons om ons waardepatroon op te leggen. We moeten luisteren naar elke patiënt en openstaan voor wat hij of
zij belangrijk vindt. De paternalistische reflex van vroeger
maakt plaats voor meer autonomie voor de cliënt.”
Netwerk bundelt de krachten
“Een andere uitdaging van de vermaatschappelijking is de
continuïteit van de zorg. Een opname in een ziekenhuis is
maar één schakel in een keten van zorg. Want na de opname keert de cliënt terug naar de thuissituatie en daar
stopt de zorg niet. Goede zorg is zorg met naadloze overgangen tussen de eerste en de tweede lijn. De samenwerking in netwerken stimuleert die continuïteit. Door samen te
werken leren organisaties elkaar beter kennen en groeit het
vertrouwen in elkaars aanpak. Op dat vlak hebben we de
voorbije jaren flinke stappen vooruit gezet. Er groeit stilaan
een gevoel van ‘gedeelde verantwoordelijkheid’ voor elke
individuele cliënt. Elke organisatie heeft haar eigen troeven,
maar ook haar beperkingen. Als netwerk dat de krachten
bundelt, kunnen we meer optimale zorg op maat van de
cliënt aanbieden.”
“De kracht van het Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen
is de transparantie. Van meet af aan was er een open overleg met alle actoren. De mobiele teams zijn niet gebonden
aan één organisatie, maar zijn gegroeid vanuit een samenwerking tussen netwerkpartners. De diverse opdrachten zijn
niet zomaar verdeeld onder de partners, we hebben echt
gezocht naar gezamenlijke oplossingen. Dat is moeilijker,
maar wel krachtiger. Een pijnpunt is tot vandaag wel dat
veel activiteiten zich situeren in de regio Brugge-Beernem,
maar daaraan werken we zeer actief. Zo zijn er nu ook in de
regio Oostende en Veurne sinds kort kleinschalige mobiele
teams actief. De inhaalbeweging is bezig.”

Elise Pattyn is netwerkcoördinator van het Netwerk
Geestelijke Gezondheidszorg
Noord-West-Vlaanderen.

“De vermaatschappelijking van de zorg stelt hoge eisen aan
de nazorg. Soms gaat het maanden goed met een cliënt
na afronding van de behandeling, maar dan kan het plots
weer even moeilijker lopen. Op dergelijke momenten kan
de eerste lijn de signaalfunctie opnemen en ervoor zorgen
dat er weer GGZ-expertise wordt ingeschakeld. Continuïteit
van zorg betekent meer aandacht voor nazorg, zonder dat
daar een maximumtermijn op staat.”
Mobiele teams bieden zorg aan huis

PET ondersteunt
“Bijzonder aan het Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen
is het Psychiatrisch Expertise Team ofte PET, een aanspreekpunt voor de eerste lijn. Vooral de CAW’s en de OCMW’s
doen er een beroep op, maar ook de gezinszorg en de
thuiszorg. Bij het PET kunnen deze organisaties telefonisch
met al hun vragen terecht voor een snelle screening en triage. We kiezen immers voor een getrapte zorg: zo intensief als nodig, maar niet meer. In 2015 hebben we meer dan
1.600 oproepen gekregen, waarvan 95% over unieke cliënten. Die ondersteuning van de eerste lijn is nodig, omdat
personen met een psychische kwetsbaarheid meer en meer
in de thuiscontext worden opgevolgd.

“Huisartsen doen dan weer geregeld een beroep op het
mobiel crisisteam. Dat team staat ter beschikking voor
acute noden, bijvoorbeeld als iemand met ernstige suïcidegedachten kampt. De huisartsen zijn goed voor meer dan
de helft van de aanmeldingen. We bereiken hiermee trouwens een nieuwe doelgroep, want 60% van de cliënten van
het mobiel crisisteam zijn nooit eerder met de psychiatrie
in aanraking gekomen. Dankzij de snelle interventie kunnen
we tijdig ingrijpen en een verdere escalatie van de problematiek voorkomen. Dit preventieve aspect is zeer waardevol.”
“De mobiele teams hebben ondertussen al wat praktijkervaring. Toch staan we ook hier voor uitdagingen. Zo telt
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“Door samen te werken leren
organisaties elkaar beter kennen
en groeit het vertrouwen in elkaars
aanpak. Op dat vlak hebben we de
voorbije jaren flinke stappen vooruit
gezet. Er groeit stilaan een gevoel
van ‘gedeelde verantwoordelijkheid’
voor elke individuele cliënt.”
Elise Pattyn netwerkcoördinator
het team voor langdurige zorg ondertussen meer dan 310
cliënten. Als we wachtlijsten willen vermijden, moeten we
ook nadenken over uitstroom, zonder aan kwaliteit van zorg
in te boeten. Daarnaast zijn er ook mensen die geen ziekte-inzicht hebben en zelf niet om hulp vragen. Dergelijke
‘zorgwekkende zorgmijders’ hebben nood aan ‘bemoeizorg’ of ‘aanklampende zorg’. De vraag is of de mobiele
teams daar een rol in kunnen spelen. Voor het mobiel crisisteam moeten we erover waken dat de problematiek in
hoofdzaak psychisch is en niet louter sociaal. Die grens is
soms dun, maar we moeten ze wel bewaken.”
Zoveel meer dan de mobiele teams
“De overheid kent aan de Netwerken GGZ ook andere
functies toe. We dragen ons steentje bij om de bevolking
te sensibiliseren, want ook zij moet voorbereid worden op
de vermaatschappelijking van de zorg. De jongste jaren
zien we een stijging van het aantal gedwongen opnames,
wat betekent dat de bevolking er niet altijd klaar voor is.
Verder zetten we in op onder meer arbeidstrajectbegeleiding en stimuleren we zowel ontmoeting met lotgenoten
(bijvoorbeeld via een ontmoetingshuis) als sociale inclusie
door contacten met reguliere vrijetijdsverenigingen. Ook
het thema wonen is cruciaal voor de vermaatschappelijking van de zorg. We trachten meer diversiteit te realiseren
binnen de woon-zorgformules en Brugwonen is daar een
eerste concreet voorbeeld van. Maar ook voor de ziekenhuizen zelf vergt de vermaatschappelijking van zorg een
aanpassing. Patiënten blijven minder lang, maar de zorgzwaarte stijgt wel.”
“Kortom, op diverse domeinen zie je de samenwerking
groeien. We hebben nog een lange weg af te leggen, maar
netwerken werkt”, besluit Elise Pattyn.
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MOBIEL BEHANDELTEAM:
"STERK NETWERK MAAKT
HET VERSCHIL
VOOR DE CLIENT"
De mobiele teams zijn het meest zichtbare
resultaat van het Netwerk GGZ regio NoordWest-Vlaanderen. Afrit 8 ging even langs bij het
mobiel behandelteam, dat op dit ogenblik 310
cliënten telt. Bij sommige cliënten gaat het team
verschillende keren per week langs, bij anderen
minder frequent. “Alles staat of valt met de
sterkte van het netwerk”, zegt teamverantwoordelijke Stefaan Dhaese.

Het Mobiel Behandelteam
bestaat uit een 20-tal medewerkers: 16,4 VTE trajectbegeleiders, één therapeutisch coördinator (0,8
VTE), een beleidspsychiater
(12 uur) en een teamverantwoordelijke (1 VTE).
“De kerngedachte blijft de
vermaatschappelijking van
de zorg”, vertelt Stefaan
Dhaese. “We willen cliënten
zoveel mogelijk in de thuiscontext en vanuit het reguuliere zorgaanbod ondersteunen. Waar nodig doen
we een beroep op de partners uit de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Met
het mobiel behandelteam
brengen we psychiatrische
expertise in de thuiscontext.”
“Cruciaal voor het slagen van dit model, zijn
de samenwerking met de
eerste lijn, een aanbod op
maat, een activeringsbeleid
en voldoende ontmoetingsmogelijkheden.
Wij
ondersteunen de cliënt en
bemiddelen in het netwerk

van zorg. Er is veel overleg
nodig voor een optimale
continuïteit van zorg. De
uitwisseling van expertise is
belangrijk.”
“Onze medewerkers werken
herstelgericht en netwerkgericht vanuit een generalistische visie. We leggen
samen met de cliënt een
traject af. We vertrekken
daarbij vanuit de krachten
van elke patiënt.
Er is veel nood aan expertise. Sommige expertise
moet bij alle medewerkers
aanwezig zijn, andere expertise, bijvoorbeeld voor
de KOPP-werking (Kinderen
van Ouders met Psychische
Problemen, n.v.d.r.), zit bij
referentiepersonen.
Voor
nog andere expertise doen
we een beroep op externe
zorgpartners.”
“Wij richten ons op mensen
met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA). Zij
ervaren beperkingen op één
of meerdere levensdomeinen: familiaal, tewerkstel-

actueel

ling, vrije tijd, de algemene
gezondheidstoestand, het
psychisch
welbevinden.
Op de begeleiding staat
geen termijn, maar we willen mensen tijdig weer
loslaten. Hiervoor is een stevig netwerk met de andere
zorgpartners noodzakelijk.
Hoe sterker dat netwerk,
hoe gerichter we kunnen
werken met de juiste behandeling en ondersteuning.
Sommige mensen kunnen
alleen verder, voor anderen
zal blijvend ondersteuning
nodig zijn. Toch moeten we
de doorstroming organiseren, zodat we nieuwe cliënten kunnen toelaten.”
“Werken in een mobiel behandelteam vergt aparte
competenties. Elke medewerker draagt een grote
verantwoordelijkheid, moet
zelfstandig situaties kunnen
inschatten en uitstekend
kunnen overleggen met de
cliënt en de zorgpartners.
Een stevige kennis van de
psychopathologie is onontbeerlijk.”
“Ik ben ervan overtuigd dat
het mobiel behandelteam
het verschil maakt. Toch
staat of valt alles met het
netwerk. We hebben al een
mooie weg afgelegd. Het
team is rijper geworden en
we kunnen situaties al fijner
inschatten. We weten wat
we wanneer kunnen doen
en wanneer we de cliënt
weer kunnen loslaten”, evalueert Stefaan Dhaese.
Voor de toekomst ziet
hij nog enkele grote uitdagingen:
een
betere
uitwisseling van expertise,
meer behandeling op maat,
een uitbreiding van het aanbod in het netwerk en het
betrekken van de cliënten
en hun familie als ervaringsdeskundigen.

HUISCARTOONIST/STAFMEDEWERKER LUDO GODERIS:

"TEKENEN VOOR MIJN EIGEN
WERKPLEK HELPT ME IN MIJN JOB"
Geen Afrit 8 zonder
cartoon. Al sinds de
opstart van dit tijdschrift
slijpt cartoonist Ludo
Goderis voor elk nummer zijn tekenpotlood
scherp. Hij weet steeds
de juiste snaar te raken,
want Ludo kent het PZ
Onzelievevrouw op zijn
duim.

“Ik ben hier al zo’n zestien
jaar aan de slag als stafmedewerker. Cartoons tekenen
is een wat uit de hand gelopen hobby. Het heeft me
al mooie (inter)nationale
prijzen en vermeldingen
opgeleverd, bijvoorbeeld
op het Internationaal Cartoonfestival van KnokkeHeist. Ik teken geregeld
in opdracht cartoons voor
bedrijven en voor de zorgsector, want ik heb natuurlijk
veel affiniteit met de thema’s
die bij ons leven.

beeld door de zaken eens
binnenstebuiten te keren.
Ik betrap mezelf er soms
op dat ik tijdens vergaderingen ook dieper graaf en
‘creatieve’ vragen of oplossingen op tafel leg. Tekenen
helpt me dus in mijn job.
In mijn cartoons voor Afrit
8 focus ik altijd op een bepaald thema. Medewerkers
figureren wel eens in een
cartoon, maar ze zijn nooit
het mikpunt van de grap.”

De juiste pointe vinden, blijft
een kunst. Ik moet dan wat
afstand nemen. Het is een
manier van denken, bijvoor9

"IK WEET DAT IK IN MIJN WANEN SOMS
DINGEN ZEG DIE MENSEN NIET BEGRIJPEN"

In elk nummer van Afrit 8 hebben we een gesprek met iemand met een psychische
kwetsbaarheid bij een kop koffie. Vandaag zijn onze gasten Christine Corbillon en
Baptist Casteleyn. Zij zijn allebei ervaringsdeskundigen en delen graag hun verhaal.
“Op 28-jarige leeftijd kreeg ik voor het
eerst een psychotische opstoot. Ik was
7 maanden zwanger en de artsen in
de PAAZ dachten aan een postpartum
psychose. Ik heb geen goede herinneringen aan die periode. Toch heb ik
daarna drie jaar gewoon gewerkt, tot
ik in 2004 herviel en het duidelijk werd
dat de psychose niets met mijn bevalling te maken had. Na een opname in
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het PZ Onzelievevrouw in Brugge, werd
ik er dagpatiënt. In 2012 ben ik ontslagen, maar ik word nog altijd opgevolgd door het mobiel behandelteam.
Eerst kwam het team elke week langs,
daarna om de twee weken en nu alleen
nog als ik ze opbel. Dat geeft me houvast. Ik heb veel steun gehad in moeilijke tijden”, vertelt Christine.
Het verhaal van Baptist loopt ietwat

anders. “Al op 19-jarige leeftijd kreeg
ik een psychose door het gebruik van
cannabis. Ik hoorde stemmen, had
waanbeelden en ik werd opgenomen
in een PAAZ met drie patiënten op
een kamer. Ook mijn eerste ervaringen
met de psychiatrie waren negatief. Na
twee weken mocht ik terug naar huis.
Twee jaar later werd ik een jaar lang
opgenomen in het PZ Onzelievevrouw.

Op de koffie
“Familieleden van mensen met een psychose
hebben veel vragen. Het helpt hen enorm als ze
zien dat herstel mogelijk is. Wij brengen dan
ook een positief verhaal, dat hen hoop geeft.”
Daarna heb ik acht jaar in een Initiatief
Beschut Wonen geleefd. Ik ben goed
geholpen in die jaren en slaagde erin
om meer en meer op eigen benen te
staan. Ik deed vrijwilligerswerk in een
inloophuis, waar ik leerde om assertief
te zijn. Uiteindelijk voelde ik me sterk
genoeg om alleen te wonen. Maar
in 2011 herviel ik in druggebruik en
meteen werd ik weer psychotisch. Na
een korte opname bleef ik drie jaar
lang dagpatiënt. Het is in die periode dat afdelingsverantwoordelijke
Manuela me polste of ik eventueel interesse had om als ervaringsdeskundige aan de slag te gaan.”
ANDERE MENSEN MOED GEVEN
Ook Christine werd gepolst om iets
met haar ervaringen te doen. “Ik wou
dat heel graag”, vertelt ze. Ik ben blij
dat ik me op die manier nuttig kan
maken. Eigenlijk wil ik niets liever dan
opnieuw aan het werk te gaan, maar
na tien jaar in de psychiatrie is dat niet
vanzelfsprekend.”
“Ik wil als ervaringsdeskundige andere patiënten ondersteunen”, zegt
Baptist. “Ik wil andere mensen moed
geven en tonen dat er een uitweg is.
Samen met Christine heb ik een HEEcursus gevolgd, wat staat voor Herstel,
Empowerment en Ervaringsdeskundig.
Met die opleiding kunnen we een herstelwerkgroep begeleiden.”
“In een herstelwerkgroep komen lotgenoten samen zonder hulpverleners
erbij. Baptist en ik zullen de groep wel
begeleiden, maar vanuit een gelijkwaardige positie. Ook wij zullen er
onze ervaringen delen. We willen rond
drie hoofdthema’s werken: bronnen
van steun, valkuilen voor herval en het
omgaan met hulpverleners.”
ZICH KWETSBAAR OPSTELLEN
“Daarnaast is er Mobileren, een lotgenotengroep van patiënten van het
mobiel team”, vertelt Baptist. “Hieraan
nemen ook twee hulpverleners deel.
Zij willen graag leren uit de ervaringen
van patiënten. Mobileren bestaat al

sinds vorig najaar en komt tweewekelijks samen, telkens voor twee uur. Er
neemt doorgaans een achttal patiënten aan deel, met twee hulpverleners
en Christine en ikzelf als begeleiders.”
“Je ziet de patiënten echt evolueren”,
weet Christine. “Wij zijn de ‘kartrekkers’ en we merken dat als wij open
durven te zijn in de groep, dat dan
ook de andere patiënten openbloeien.
Door over je problemen te spreken,
word je realistischer in je verwachtingen. Elke patiënt stelt zich kwetsbaar
op in een lotgenotengroep, maar alles
blijft binnen de groep.”
“Soms blijven die verhalen wel aan
je ribben hangen”, bekent Baptist.
“Gelukkig hebben we hiervoor een
goede opleiding gehad in Leuven en
hebben we ervaring kunnen opdoen
in een herstelwerkgroep in Gent. Die
bredere context waarbinnen we werken, leert ons ook dat wij lang niet de
enigen zijn met een psychische kwetsbaarheid. Ik heb me lang geschaamd
over de wanen die ik had bij een psychose. Weten dat er nog mensen zijn
met wanen, empowert me. Ik haal daar
kracht uit.”
“Mensen met een psychose zijn doorgaans niet open. Toch kan erover
praten de verwerking helpen. Je leert
je ook uit te drukken en hulp te vragen
op een goede manier”, vindt Christine.
HET STIGMA WEGNEMEN
Christine en Baptist begeleiden niet alleen lotgenoten, ze vertellen hun verhaal ook aan familieleden en vrienden
van patiënten en aan verpleegkundigen in opleiding. “Familieleden van
mensen met een psychose hebben
veel vragen. Het helpt hen enorm als
ze zien dat herstel mogelijk is. Wij
brengen dan ook een positief verhaal,
dat hen hoop geeft. Hoe meer mensen
weten over een psychose, hoe beter ze
alles kunnen plaatsen en verwerken”,
zegt Christine.
“In de hogescholen Vives en HBOV
vertellen we ons levensverhaal aan studenten verpleegkunde. Ons doel hier
is vooral om het stigma op psychiatrie

weg te nemen. Ja, dat is nodig, ook bij
studenten verpleegkunde”, verklaart
Baptist.
“Patiënten met een psychose doen in
het begin vaak ook aan zelfstigma”,
licht Christine toe. “Ze sluiten zich af
en plaatsen zich buiten de groep. Als
ik nieuwe mensen ontmoet, vertel ik
ook niet meteen over mijn psychische
kwetsbaarheid. Pas na een tijdje kom
ik ermee naar buiten en dan zijn de reacties meestal positief. Ik heb best wel
wat sociale contacten vandaag: ik zing
in een koor en ik speel klavecimbel.”
“Mijn buurman weet dat ik soms
opgenomen moet worden”, getuigt
Baptist. “Hij praat wel over ‘het gesticht’, maar hij staat er open voor. Het
is ook niet altijd gemakkelijk. Ik weet
dat ik in mijn wanen soms dingen
verkondig die mensen niet begrijpen.
Mensen weten niet wat ze aan je hebben. Ik heb vandaag weinig sociale
contacten, maar het zijn wel kwaliteitsvolle contacten, waar ik kracht uit put.”
ER IS LEVEN NA EEN PSYCHOSE
“Soms lijkt het wel dat mensen het
er vooral moeilijk mee hebben dat je
niet werkt. Ik wil nochtans heel graag
wer-ken. Ik wil dat mijn kinderen fier op
me zijn, zoals ik trots ben op hen. Toch
hangt de psychose als een zwaard van
Damocles boven me. Als ik me lichamelijk slecht voel of onder druk sta,
ben ik kwetsbaar. Dan zie ik de realiteit
niet meer correct en leg ik verbanden
die er niet zijn, getuigt Christine.
“Het is belangrijk dat we onze medicatie trouw nemen. Vroeger ben ik tegen
alle advies in eens gestopt met medicatie. Ik voelde me genezen en dacht
dat ik het wel aankon. Heel snel ben
ik toen echter weer afgegleden”, weet
Baptist.
“Eigenlijk mogen we van geluk
spreken”, vindt Christine. “We leven
op de beste plaats van de wereld en
in de beste tijd. De medicatie staat
vrij goed op punt. Vroeger hadden
mensen dikwijls geen leven meer na
een psychose. Vandaag is dat wel
het geval. Dankzij de goede zorg en
ondersteuning en dankzij de sterke sociale zekerheid.”
11

“Bepaalde patiënten zal ik
nooit vergeten.”

"AFSTAND TUSSEN PATIENTEN EN
SAMENLEVING IS NIET ZO GROOT"
“Sorry, hier ken ik mijn weg niet echt meer”, verontschuldigt Roos Courtens (67) zich, terwijl we
in het PZ Onzelievevrouw in Brugge op zoek
gaan naar een rustige ruimte voor het interview.
Al van bij de start van haar loopbaan in de jaren
zestig is Roos nochtans kind aan huis. Vandaag
is ze nog altijd sterk verbonden met het ziekenhuis, maar op een andere manier. “Ik ben actief
als vrijwilligster en ik sta opnieuw volop in de
praktijk. Vergaderen en verslagen maken, hoef ik
niet meer te doen. Vandaag ga ik – letterlijk en
figuurlijk – op stap met patiënten. Ongelooflijk
wat je als vrijwilliger kan bereiken.”
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Vrijwilligster roos courtens
neemt patiënten op sleeptouw

Geestelijke gezondheidszorg heeft Roos altijd al geboeid.
Toen ze in de jaren zestig verpleegkunde studeerde, stond
haar keuze om psychiatrisch verpleegkundige te worden
snel vast. “Verschillende takken van de verpleegkunde
interesseerden me”, vertelt Roos. “Maar de wonderlijke
manier waarop onze hersenen werken, boeide me extra
sterk. Toen ik thuis vertelde dat ik me wou specialiseren in
de psychiatrie, fronsten mijn ouders hun wenkbrauwen. In
die tijd was dat geen evidente keuze. Uiteindelijk vond men
twaalf studenten verpleegkunde – net voldoende – om een
specialisatiejaar psychiatrie te organiseren in de oude SintJanschool in Brugge. Na mijn opleiding kon ik meteen in
het PZ Onzelievevrouw aan de slag. Na twee jaar vroeg men
mij om les te geven aan de Hogere Beroepsopleiding voor
Verpleegkunde (HBOV), maar de band met het ziekenhuis
is altijd gebleven. Sindsdien ben ik hier nooit echt meer
weggegaan.”(lacht)

IN DE MAATSCHAPPIJ
Vanop de eerste rij heeft Roos de geestelijke gezondheidszorg zien veranderen. Roos: “Eind jaren zestig rustte
er nog een immens taboe op de psychiatrie. Mensen spraken van het ‘gekkenhuis’. Vandaag is geestelijke gezondheidszorg gelukkig al wat meer bespreekbaar geworden. Als
vrijwilligster ga ik letterlijk met patiënten naar buiten. Dat
zou nog veel meer moeten gebeuren. Onze patiënten horen
bij de maatschappij en het is de bedoeling dat ze na hun opname in het ziekenhuis ook terugkeren naar de samenleving.
We hebben er alle belang bij om mensen met een psychische kwetsbaarheid niet weg te cijferen uit de maatschappij,
maar om ze er zoveel mogelijk deel van te laten blijven uitmaken. De angst die mensen soms koesteren voor geestelijke gezondheidszorg, is onterecht. Waar ligt de grens tussen ‘ziek’ en ‘normaal’ zijn? Hebben we niet allemaal ons
prettig gestoord of kwetsbaar kantje?”

SAMEN OP STAP
Als vrijwilligster gaat Roos letterlijk mee op pad met
patiënten. “Ik ga samen met patiënten wandelen in de stad,
fietsen, uit eten of iets drinken. Ik begeleid mee mensen die
voorbereid worden om het ziekenhuis te verlaten. Soms ga
ik samen met hen eens naar hun huis of appartement om
wat op te ruimen of om wat spullen te kopen om aan een
nieuw hoofdstuk in hun leven te beginnen.
Patiënten mogen altijd zelf kiezen wat we gaan doen. Onlangs ging ik op een zaterdagnamiddag op stap met twee
patiënten. De ene wou graag pannenkoeken eten en de
andere wou liever kunst gaan bekijken. We hebben een
compromis gevonden: eerst zijn we samen pannenkoeken
gaan eten en dan zijn we de Onze-Lieve-Vrouwekerk en de
Bloedkapel op de Burg gaan bewonderen. Iedereen tevreden (lacht).
Op donderdagavond en zaterdagnamiddag kan je me ook
geregeld in het Ontmoetingshuis in het Hof van Watervliet
vinden. Patiënten kunnen elkaar daar ontmoeten en met

elkaar praten. Sommige mensen hebben een extra duwtje
in de rug nodig om hun drempelvrees te overwinnen.”

NOOIT VERGETEN
Roos legt ook figuurlijk samen met de patiënten een traject
af. Het is niet de bedoeling dat vrijwilligers meewerken in
de behandeling van patiënten, maar door hen regelmatig
te zien en naar hen te luisteren, voelen ze zich betrokken.
“Ik heb altijd al graag met mensen gewerkt en vanuit mijn
professionele achtergrond ben ik misschien meer of op
een andere manier geïnteresseerd in het verhaal van onze
patiënten. Maar als vrijwilliger is het niet mijn taak om
mensen therapie te geven. Ik hoef niets te weten over hun
voorgeschiedenis. Wat patiënten mij vertellen, blijft tussen
hen en mij. Tenzij er sprake is van een gevaarlijke situatie.
Dan vertel ik hen ook dat ik het ziekenhuis op de hoogte
breng”, verduidelijkt Roos. “Ik luister vooral naar patiënten en doe samen met hen dingen die misschien banaal
lijken, maar voor hen een grote stap kunnen zijn. Sommige
patiënten zie ik jarenlang en dan blijven sommige gesprekken en verhalen hangen. Veel van hen zal ik nooit vergeten.
Al moet je de mensen ook los kunnen laten. Uiteindelijk
moeten ze weer op eigen benen in het leven kunnen staan.”

VERBAASD
In 2002 zette Roos een punt achter haar actieve loopbaan, maar als actieve en fiere oma van dertien kleinkinderen heeft ze vaak de handen meer dan vol. Toch ging ze
meteen na haar pensioen als vrijwilligster aan de slag in
het PZ Onzelievevrouw. “Mensen ontmoeten is nu eenmaal
mijn hele leven. Ik hou van mensen. Bovendien waren de
kinderen het huis uit en wou ik me graag nuttig maken. Als
leerkracht had ik de praktijk van het werken met mensen
wat gemist.”
“Van patiënten leer ik trouwens zoveel bij. Ik oordeel nooit.
Ik ben zelf nogal chaotisch van aard. Perfectie hoeft niet
voor mij. Ik blijf verwonderd en dankbaar en ik voel me ook
niet beter dan patiënten. We zijn als mensen allemaal evenwaardig. Patiënten verdienen ons respect, onze tijd en aandacht.”
“Ik geef soms een workshop schilderen en dan sta ik vaak
te kijken van hun spontaniteit en durf om veel kleuren te
gebruiken. Daar kan ik nog iets van leren. Ze leren me ook
om geduld te hebben. Ik ben een fervente wandelaar en
ken Brugge vrij goed. Maar als ik samen met een patiënt
op stap ga, moet ik me aanpassen: wie het traagst loopt,
geeft het tempo aan. Toen een Spaanse toerist ooit eens
de weg vroeg toen we op wandel waren, stond ik met mijn
mond vol tanden, terwijl de patiënt die bij me was, de toerist in het Spaans moeiteloos op weg hielp. Mensen blijven
me verbazen. Ik blijf geloven in de goedheid en de kracht
in elke mens.”
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HET PZ ONZELIEVEVROUW ZOEKT NOG “ROZEN”

"VOORAL MENS ZIJN
TUSSEN ONZE MENSEN"
Het PZ Onzelievevrouw kan
vandaag rekenen op een
twintigtal vrijwilligers.
“Hoe meer mensen
zich vrijwillig willen inzetten
in ons ziekenhuis, hoe beter”,
vertelt Berlinde Clicteur, die
in het ziekenhuis
stafmedewerker is en ook
verantwoordelijk is
voor de vrijwilligerswerking.
“We willen de buitenwereld
zoveel mogelijk bij ons
binnenbrengen.”

Wie graag een handje toesteekt in
het PZ Onzelievevrouw, kan dat op
verschillende manieren. “We hebben
vrijwilligers zoals Roos die meehelpen
in de patiëntenzorg”, vertelt Berlinde
Clicteur. “Zij komen op bezoek en
gaan met onze patiënten wandelen,
winkelen of een koffie drinken.
Andere vrijwilligers helpen bij de activiteiten in het ziekenhuis. Ze knutselen
mee, voorzien een wellnessaanbod
of leren patiënten bijvoorbeeld badmintonnen. Ten slotte hebben we ook
vrijwilligers die meer ondersteunende
taken op zich nemen en bijvoorbeeld
bij de patiëntenadministratie een
handje toesteken.”
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ENTHOUSIASME
De vrijwilligers in het PZ Onzelievevrouw hebben uiteenlopende achtergronden en profielen.
Berlinde Clicteur: “We krijgen zowel
studenten als gepensioneerde mensen
over de vloer. Soms hebben mensen al
een band met onze voorziening, soms
niet. We verwachten geen voorkennis
of ervaring in de zorgsector. Roos (zie
artikel) is in dat opzicht een beetje een
uitzondering.
We zoeken dus niet alleen ‘Rozen’ als
vrijwilligers (lacht). Wat we wel vragen,
is dat mensen net als Roos enthousiast

zijn om ons ziekenhuis en de patiënten
te leren kennen. Vrijwilligers moeten
vooral mens zijn tussen onze mensen.
Onze patiënten zien elke dag veel
zorgprofessionals. De vrijwilligers halen de buitenwereld voor hen een
stukje naar binnen. En dat doet hen
zichtbaar deugd.”

JUISTE MATCH
Wie als vrijwilliger aan de slag wil
gaan in het PZ Onzelievevrouw, wordt
eerst uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. “We bekijken dan
samen wat de vrijwilliger wil en wat
hem of haar interesseert”, aldus Ber-

actueel

Ook vrijwilliger worden?
Ben je geïnteresseerd om ook
vrijwilliger te worden in het PZ
Onzelievevrouw?
Neem
gerust
contact op met Berlinde Clicteur:
berlinde.clicteur@olv.gzbj.be
of 050 30 18 34. the lazy black d

linde Clicteur. “We vertrekken vanuit
de kracht, de talenten en de mogelijkheden van de vrijwilligers.”
Het zijn ook de vrijwilligers zelf die bepalen hoe regelmatig ze in het ziekenhuis aanwezig zijn. “Vrijwilligers krijgen
daarin veel vrijheid. Natuurlijk proberen we goede afspraken te maken,
want voor patiënten is het zinvoller
als er geregeld contact is. Sommige
vrijwilligers komen bijvoorbeeld iedere
vrijdagnamiddag langs, maar dat hoeft
niet.”

GEEN BUDDY
Vrijwilligers komen trouwens altijd
naar het ziekenhuis. “Anders dan bij
een buddywerking, volgen ze niet één
specifieke patiënt op, maar begeleiden ze verschillende mensen tot ze
het ziekenhuis verlaten”, zegt Berlinde
Clicteur. “Vrijwilligers die interesse
hebben in buddywerking, helpen we
wel om contact te leggen met Buddywerking Vlaanderen.”
De onkosten die vrijwilligers maken
voor bijvoorbeeld vervoer of ticketjes,
worden vergoed en zoals wettelijke
voorzien, zijn ze verzekerd.

Nieuwe huisstijl
Open voor dialoog
PZ Onzelievevrouw heeft een nieuwe huisstijl, een nieuwe website en een
nieuwe baseline: Mensen. Anders bekeken. Bovendien vindt u het ziekenhuis
voortaan ook op Facebook.
“De opfrissing van onze huisstijl gaat hand in hand met de actualisering van
onze visie”, vertelt Tom Talloen, verantwoordelijke van de dienst Communicatie.
“Wie zijn we als ziekenhuis, waar staan we voor en waar willen we naartoe?
Het zijn cruciale vragen. Zowel de samenleving als de geestelijke gezondheidszorg is de afgelopen jaren sterk geëvolueerd. Transparantie, dialoog
en samenwerking groeien aan belang. Dat vertaalt zich in de eerste plaats in
de dagelijkse zorgpraktijk, maar ook onze communicatie weerspiegelt deze
evolutie. Daarom is onze nieuwe huisstijl open, toegankelijk, fris van kleur en
laagdrempelig.”
Facebook
“Wij geloven in de vermaatschappelijking van de zorg en in de dialoog met
al onze stakeholders”, zegt Tom Talloen. “Naast de totaal vernieuwde website
en een nieuwe formule voor ons magazine Afrit 8, start PZ Onzelievevrouw
daarom ook met een Facebookpagina. Wie Facebook zegt, zegt interactie en
transparantie. En dat is precies wat we willen.”

Vanaf 27 mei 2016:
www.pzonzelievevrouw.be
www.facebook.com/PZOnzelievevrouw
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Dienst in de kijker: Afdeling 32

"VEEL OUDERE MENSEN
VOELEN ZICH HIER GEBORGEN"

Afdelingscoördinator Hilde Henderyckx leidt ons enthousiast rond op
afdeling 32. Hier worden patiënten van zestig jaar en ouder opgenomen. “We hechten belang aan een mooie en rustige omgeving met
gerieflijke kamers en een sterk team van vriendelijke medewerkers.
Zo creëren we een veilig en ondersteunend behandelingsklimaat”,
licht Hilde toe. “Eens de psychiatrische pathologie onder controle
is, laten we de patiënten ook weer los. We bereiden hen voor om
opnieuw hun eigen leven in handen te nemen.”
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Afdelingscoördinator Hilde Henderyckx: “We werken
vooral op de krachten. We focussen op een zo goed mogelijke kwaliteit van leven en op het dagelijkse functioneren in de samenleving, rekening houdend met de
draagkracht en de wensen van elke patiënt.”
Afdeling 32 telt 35 bedden. “Ons doelpubliek is heel divers”,
vertelt Hilde Henderyckx. “Alle pathologieën worden hier
behandeld, met uitzondering van psychoses. Een derde tot
de helft van de patiënten lijdt aan een stemmingsstoornis.
Andere mensen kampen met een verslavingsproblematiek
van alcohol of medicatie. Een derde groep zijn mensen met
een persoonlijkheidsstoornis.”
“Specifiek aan het werken met oudere patiënten, is dat het
meer tijd vergt om een band op te bouwen. Veel mensen
dragen een rugzak met zich mee. Het leven heeft hen
niet alleen rozengeur en maneschijn gebracht. In de diagnostiek speelt die levensfaseproblematiek een grote rol. De
mensen zijn zich ervan bewust dat ze in een nieuwe levensfase zitten. Het is een fase die vaak gepaard gaat met verlies
van rol en mogelijkheden, wat de draagkracht onder druk
kan zetten. Met pensioen gaan, het verlies van collega’s,
sociale contacten die minder vanzelfsprekend worden, het
verlies van fysieke mogelijkheden, de kinderen die het huis
uit zijn ... Sommige ouderen ‘decompenseren’ hierdoor in
een psychiatrische aandoening. Ongeveer twee derde van
deze mensen is nooit eerder in aanraking gekomen met de
psychiatrie.”

TEAMWORK
“Patiënten verblijven hier doorgaans zes weken tot drie
maanden. Die eerste zes weken zijn nodig voor een goede
diagnose. Zo kan het gebeuren dat mensen met een depressie worden aangemeld, maar dat er onderliggend een
alcoholprobleem of een somatisch probleem schuilt.”
“De diagnosefase verloopt multidisciplinair. Naast de
gesprekken met de psychiater, werken we met creatieve
therapie, waaronder het maken van een levenslijn. De ergotherapeut brengt dan weer de vaardigheden en cognitie van
de patiënt in kaart. Zo krijgen we een beter zicht op hoe de
patiënt zich thuis kan organiseren. Ook psychomotorisch is
er een grondige observatie. Soms kan bijvoorbeeld beginnende Parkinson tot een depressie leiden. Het is belangrijk
de juiste diagnose te stellen en die kan dus ook somatisch
van oorsprong zijn.”
“Elke patiënt krijgt een persoonlijke verpleegkundige toegewezen, die samen met hem of haar de verwachtingen en
de doelen in kaart brengt: zowel de doelen van de patiënt
als die van de zorgverleners. In overleg wordt afgesproken
hoe we die doelen samen gaan nastreven.”
“Ook de maatschappelijk werker is nauw betrokken in de
diagnosefase. Het is immers belangrijk om van meet af aan
de context en de familie te betrekken.”
“Na zes weken worden alle observaties samengebracht en
stelt de psychiater een diagnose. Hier worden ook de ankerpunten van de verdere behandeling afgesproken.”

KWALITEIT VAN LEVEN
“Soms volstaat die korte periode van zes weken, maar vaak

is een langere opname nodig. Sommige mensen komen
hier uitgeput, verwaarloosd of ondervoed aan. Mensen met
een depressie komen er vaak niet toe om zichzelf te verzorgen. Als er dan weinig sociale contacten zijn, kan het snel
bergaf gaan, ook fysiek. We werken dan ook nauw samen
met de huisarts en met internisten. Ook mensen met een
verslaving verwaarlozen zichzelf vaak. Sommige mensen
eten nauwelijks en halen alle calorieën uit alcohol. Fysiek en
cognitief wreekt zich dat snel.”
“Samen met de patiënt maken we concrete doelstellingen.
Is volledig herstel mogelijk, dan gaan we ervoor. Dan leggen we een volwaardig therapeutisch proces af, waarbij we
inzichtelijk werken. De putjes uit het verleden hoeven niet
altijd geopend te worden, wanneer hier weinig resultaat te
verwachten valt of wanneer de mogelijkheden te beperkt
zijn. We werken vooral op de krachten. We focussen op een
zo goed mogelijke kwaliteit van leven en op het dagelijkse
functioneren in de samenleving, rekening houdend met de
draagkracht en de wensen van elk individu.”
“De motivatie is belangrijk. In het begin zijn veel patiënten
ervan overtuigd dat er helemaal geen probleem is. Er is op
dat moment alleen een externe motivatie: de partner, een
zoon of dochter, de huisarts of het netwerk heeft er bij de
patiënt op aangedrongen zich te laten opnemen. De kunst
bestaat erin om een motivationeel proces op gang te brengen. Gaandeweg slagen we er meestal in om de intrinsieke
motivatie bij de patiënt te versterken.
“Tijdens de behandeling kunnen medicatie en medicatietrouw een belangrijk verschil maken. Gaat het bijvoorbeeld
om een rouwproblematiek, dan speelt medicatie minder
een rol en zullen verbale en non-verbale therapieën centraal staan. Sowieso is er altijd een combinatie van verschillende behandelingen.”

OPVANGEN EN LOSLATEN
“We hechten belang aan een mooie en rustige omgeving
met gerieflijke kamers en een sterk team van vriendelijke
medewerkers. Zo creëren we een veilig en ondersteunend
behandelingsklimaat. Veel mensen voelen zich hier geborgen. Dat houdt meteen ook een valkuil in. Patiënten hoeven geen boodschappen te doen of maaltijden te bereiden.
Ze hebben geen praktische zorgen en ze zijn hier minder
eenzaam. Toch mogen ze zich hier niet nestelen. Daarom
laten we altijd de patiënten zelf zoveel mogelijk de regie
houden. Van in het begin van elke opname spreken we al
over het ontslag en betrekken we de context. We streven
naar maximaal drie maanden opname. Daarna moeten de
mensen weer op eigen benen staan. We laten ze eerst een
tijdje in het weekend naar huis gaan. Zo bereiden we hen
voor om opnieuw hun eigen leven in handen te nemen.
Uiteindelijk moeten we elke patiënt loslaten en dat doen
we heel bewust.”
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Afdeling 42 in een nieuw kleedje

"THERAPEUTISCH CONCEPT
LEIDRAAD BIJ RENOVATIE"
Meer comfort voor patiënten en een grotere integratie van therapieruimtes en zorgverleners op de afdeling. Dat is het resultaat van de renovatie op afdeling 42, een behandeleenheid voor volwassenen met een
persoonlijkheidsstoornis. Staflid infrastructuur Patrick Moeyaert en afdelingscoördinator An Decorte zijn
tevreden met de vernieuwing. En ook de patiënten reageren opgetogen.

“De afdeling was aan vernieuwing
toe”, zegt Patrick Moeyaert. “De renovatie gebeurde dan ook grondig. Van
de laatste vier tweepersoonskamers
hebben we zes eenpersoonskamers
gemaakt. De afdeling telt nu 31 kamers, waarvan één voor een persoon
met een beperking. Elke kamer heeft
nu ook een eigen badkamer met
18

douche. Er zijn extra therapieruimtes
gecreëerd, de vloerbekleding is
vernieuwd, er zijn nieuwe verlichtingsarmaturen, nieuw meubilair en
alles heeft een vers likje verf en kleur
gekregen. Het comfort van de patiënt
en de efficiëntie van de zorgverlening
staan centraal.”
Dat bevestigt ook An Decorte. “Wij

zijn vertrokken vanuit de behandelvisie van de afdeling. Het therapeutisch
concept was de leidraad bij alle vernieuwingen. Drie aandachtspunten
primeerden: het comfort op de patiëntenkamers, de aanwezigheid van de
hulpverleners op de afdeling en de
integratie van de therapieruimtes op
de afdeling.”

actueel

ZELFREDZAAMHEID STIMULEREN
“De verwachtingen van patiënten op
het gebied van comfort nemen toe.
Tweepersoonskamers zijn niet meer
van deze tijd en een eigen douche op
de kamer is vandaag meer en meer
de norm. Ook voor de privacy en om
tot rust te kunnen komen, zijn eenpersoonskamers beter. Een opname op
een behandelafdeling voor persoonlijkheidsstoornissen is sowieso een
moeilijke periode. De therapie is intensief en veranderingsgericht. We werken aan de vaardigheden van patiënten en ontwikkelen hun krachten.”
“Wij stimuleren de zelfredzaamheid
van elke patiënt en dat vertaalt zich
ook in de accommodatie. Zo is de
keuken helemaal vernieuwd. Patiënten leren er maaltijden bereiden en
in team samenwerken. De keuken,
de bezoekplaats, enkele logistieke
ruimtes en vergaderruimtes zijn nu ondergebracht in een middenblok, dat
ook door de aangrenzende afdeling,
die op dit ogenblik vernieuwd wordt,
gebruikt zal worden.”

EMOTIES REGULEREN
“De reacties van de patiënten zijn erg
positief”, weet An Decorte. “Hier verblijven vaak jongvolwassenen en voor
hen is een hedendaagse infrastructuur
belangrijk. Ook voor de zorgverlening
is het goed dat elke patiënt privacy
heeft. We hebben nu bovendien een
emotieregulatiekamer, ook wel comfortroom genoemd. Patiënten met
hoog oplopende emoties kunnen er
op vrijwillige basis en in overleg met
de hulpverlener even stoom afblazen en tot rust komen. De kamer is
ingericht en voorzien van alle materialen om de opgebouwde spanning te
laten zakken. Hier kunnen patiënten
ook leren hoe ze thuis op een goede
manier kunnen omgaan met heftige
emoties. Daarnaast hebben we nog
twee afzonderingskamers voor beide
afdelingen. Vroeger waren het er vier,
maar het is een bewuste keuze om zo
weinig mogelijk afzondering toe te
passen. We willen de autonomie van
de patiënten niet afnemen, behalve als
er ernstig gevaar dreigt voor zichzelf of
voor anderen.”

BRUGWONEN GEEFT MAXIMALE
AUTONOMIE MET BEGELEIDING OP MAAT
Gestart als initiatief van een aantal
ouders en familieleden van mensen
met een psychiatrische problematiek,
ging na een jarenlange voorbereiding
in april jl. het project Brugwonen van
start. Brugwonen laat mensen zelfstandig wonen met de nodige begeleiding.
Het project is een mooi voorbeeld van
de vermaatschappelijking van de zorg.
Het bevordert inclusie en autonomie,
het doet een beroep op informele en
formele zorg en het zorgt voor een
goede continuïteit.
Mensen met een Ernstige Psychiatrische Aandoening (EPA) vallen soms
tussen wal en schip als het op wonen
en zorg aankomt. Enerzijds is een
opname in een PVT niet altijd nodig,
anderzijds biedt een Initiatief Beschut
Wonen vaak te weinig begeleiding.
Als we mensen op hun krachten willen
aanspreken, dan is een meer gediversifieerd aanbod nodig.
Brugwonen wil bruggen slaan en
mensen en organisaties verbinden.
Het project is door de Vlaamse overheid goedgekeurd als een van de
‘proeftuinen’ woonzorg. Partners in
het project zijn Federatie Similes, PZ
Onzelievevrouw, PC Sint-Amandus,
Beschut Wonen Brugge, 4Veld, vzw
Familiehulp, Brugse Maatschappij
voor Huisvesting, OCMW Brugge en
Uilenspiegel.
participatie
‘Gewoon waar kan en specifiek waar
nodig’, luidt het motto van Brugwonen. De bewoners hebben hun
eigen woonst en wonen zelfstandig,
maar afhankelijk van hun noden krijgen
ze ook zorg en ondersteuning. De focus ligt op inclusie en participatie. Veel
aandacht gaat dan ook uit naar een
maximale inbedding in de woonwijk.
Om de maatschappelijke integratie
te bevorderen, geldt het principe van

complementariteit en subsidiariteit:
eerst wordt een beroep gedaan op de
zelfzorg en de mantelzorg uit het eigen netwerk, als het nodig is worden
reguliere voorzieningen ingeschakeld
en slechts als laatste stap komen de
gespecialiseerde GGZ-diensten waar
nodig hulp verlenen.
Naast de herstelgerichte visie werkt
Brugwonen ook met de presentiemethodiek. De relatie tussen de
begeleider en de bewoner is cruciaal.
Aandacht en toewijding creëren een
vertrouwensband, die de begeleider toelaat de wensen en de mogeijkheden van de bewoner te leren kennen en van daaruit zijn rol op te nemen.
Een andere hoeksteen is de samenwerkingstriade tussen bewoners, begeleiders en hulpverleners, en familieleden en naasten.
Zelfstandig
Op maat van elke bewoner wordt
gewerkt aan activering en sociale integratie. De ondersteuning wordt op
maat georganiseerd via een individueel ondersteuningsplan, dat in dialoog met de bewoner wordt gemaakt.
Het plan is gericht op een hogere levenskwaliteit van de bewoner en het
zelfstandig voeren van de regie over
zijn leven.
Het begeleidingsteam is multidisciplinair samengesteld en integreert de
bewoner en zijn familie door zelfzorg
en mantelzorg een cruciale plaats te
geven. Om de betrokkenheid optimaal
te houden, zijn een familieraad en een
bewonersraad georganiseerd.
Het initiatief Brugwonen begint in enkele bestaande seniorenwoningen op
het Lodewijk Gilliodtsplein in Brugge.
In 2017 wordt op die site gestart met
een nieuwbouwproject voor Brugwonen.
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MENSEN.ANDERS BEKEKEN

“GEEF MIJ MAAR DE LENTE”
“Ik werk al 37 jaar
als tuinman in het PZ
Onzelievevrouw. Daarnaast doe ik vrijwilligerswerk als conciërge in
de parochiezaal van
Sijsele. Mijn echtgenote
Rita Sarazijn werkt trouwens ook in het ziekenhuis,
als verzorgende op afdeling 21. Samen hebben
we twee kinderen: Inge
en Dieter. En ik mag mij
de trotse opa van Estelle
en Jules noemen.
De lente is het mooiste
seizoen voor mij. Maar
ook het drukste seizoen.
Het gras maaien, bemesten, de planten en de
paadjes onderhouden …
Ik doe het allemaal even
graag. Ook patiënten
slaan graag een praatje
als het mooi weer is. De
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sfeer is helemaal anders
als de zon tevoorschijn
komt, de dagen langer
worden en de bomen
blaadjes krijgen.
Maar ook als het slecht
weer is, heb ik altijd iets
omhanden. Dan verzorg ik bijvoorbeeld
de kamerplanten in het
ziekenhuis of maak ik een
bloemstuk. Of ik help de
technische dienst met
allerhande klussen. Hier
is altijd werk te doen.
Ook in het putje van de
winter. Maar als ik mag
kiezen: geef mij maar de
lente! Er gaat niets boven
werken in de gezonde
buitenlucht.”
Patrick Versyck, tuinman
in het PZ Onzelievevrouw

