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KLAAR VOOR NIEUWE STAPPEN
ZORGVERNIEUWING OP VELE FRONTEN
De geestelijke gezondheidszorg en de psychiatrie in het bijzonder zijn in volle verandering.
Dat hierover een maatschappelijk debat gevoerd wordt, is een goede zaak. PZ Onzelievevrouw neemt op tal van terreinen het voortouw en we zullen dat ook blijven doen. Enkele
concrete voorbeelden hiervan vindt u in deze Afrit 8.
Zo gingen we even langs op een bijeenkomst van het ‘Praatkaffee Psychose De Stem’. Hier
komen regelmatig meer dan honderd familieleden van mensen met een psychose samen
rond een bepaald thema. PZ Onzelievevrouw werkt hier actief aan mee, omdat we een open
dialoog en goede informatievoorziening een noodzaak en een evidentie vinden. Ook het
lotgenotencontact geeft mensen houvast en kracht.
Het praatcafé is geen initiatief van PZ Onzelievevrouw alleen. Hiervoor werken we samen met
tal van partners. Ook op andere domeinen groeit de samenwerking de jongste jaren exponentieel. Denk aan het Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen, aan de samenwerking binnen
de vzw Gezondheidszorg ‘Bermhertigheid Jesu’, aan de talrijke culturele en sociale activiteiten waaraan PZ Onzelievevrouw zijn steentje bijdraagt.
Een belangrijke nieuwe stap is de duurzame samenwerking voor langdurige zorg, waarover
we op 31 januari een intentieverklaring ondertekenden. De partners in dit project zijn de vzw’s
4Veld, Beschut Wonen Brugge, Beschut Wonen Oostkust, PC Sint-Amandus in Beernem,
CGG Noord-West-Vlaanderen en PZ Onzelievevrouw.
Als psychiatrisch ziekenhuis leggen we verbinding met patiënten, hun context en familie, maar
ook met andere hulpverleners en sociale en culturele projecten. Een initiatief als de volkstuintjes op het domein van PZ Onzelievevrouw kan een fait-divers lijken, maar het getuigt van
onze wil om open en transparant te zijn, om muren te slopen en om de geestelijke gezondheidszorg een plek te geven in de maatschappij.
PZ Onzelievevrouw staat klaar, zoals zovele andere psychiatrische ziekenhuizen, om nog meer
bedden af te bouwen en middelen vrij te maken om de mobiele teams verder uit te bouwen
in Vlaanderen. Echter, na een ‘zeer urgente vraag’ van onze overheden in september 2015 om
tot een actieplan te komen, moeten we vandaag vaststellen dat zelfs de meest elementaire
vragen over een aantal spelregels nog niet beantwoord zijn. Ook weten we niet wanneer deze
antwoorden wel zullen komen. Een sector kan geen dynamiek ontwikkelen zonder een duidelijk overheidskader waarbinnen zij mag en kan werken. Laat dit nu snel komen!
Marc Vermeire
Algemeen directeur
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"WAT NA ONS"

Wie zorgt er voor mijn partner, zoon of dochter
die psychisch kwetsbaar is, als ik er niet meer
ben? Het is een vraag die veel mensen bezighoudt. Praatkaffee De Stem in De Valkaart in
4

Oostkamp liep dan ook goed vol voor de ontmoetingsavond op 31 januari. “Ik droom van een
netwerk van mensen die bereid zijn om Koen op
vrijwillige basis te helpen.”

Lotgenotencontact in Praatkaffee Psychose De Stem

“Ik vind het Praatkaffee een zeer mooi
initiatief. Het lotgenotencontact, het
contact tussen familie en patiënten
vind ik belangrijk. Het aanbod is
positief, gevarieerd en boeiend,
informatief, cultureel en kunstzinnig.”
De bovenzaal van De Valkaart loopt tegen half zeven al aardig vol. Iets meer dan honderd mensen, jong en oud, zijn
komen opdagen. De avond begint met een panelgesprek.
Op het podium zitten een partner en een moeder, een familietherapeut en een bewindvoerder en vrijwilliger van Similes. Na het panelgesprek kunnen de aanwezigen eigen
ervaringen uitwisselen met de mensen aan hun tafel.
Schrik
“‘Wat na ons?’ is een vraag die dikwijls gesteld wordt”,
opent moderator Frank Schaffler. Dat geldt ook voor André,
echtgenoot van een vrouw met een psychische kwetsbaarheid. “Mijn vrouw en ik stellen dagelijks die vraag”, getuigt
hij. “Mijn vrouw heeft veel schrik om op een dag alleen te
vallen. Ze is bang om dan verloren te lopen. Ze kampt met
een dwangstoornis en kan niet zelfstandig door het leven.
Veel families van mensen met een psychische kwetsbaarheid leven met die vragen en bezorgdheden. Maar ook
voor de hulpbehoevende zelf is dat een zware last om te
dragen.”
“Bij ons is dat enigszins anders”, vertelt Denise, weduwe
en moeder van Koen, 43 jaar, met een psychotische kwetsbaarheid. “Mijn zoon ligt er niet wakker van. Hij voelt zich
redelijk goed en leeft vrij zelfstandig. Maar ik maak me wel
zorgen. Ik weet wat ik nog elke dag voor hem doe. Ik sta
continu ter beschikking. Koen is 20 jaar geleden opgenomen geweest, hij heeft een hele tijd op een studio Beschut
Wonen kunnen leven, maar sinds vier jaar staat hij op eigen
benen. Ja, het was even slikken toen we te horen kregen
dat hij niet langer onder de vleugels van Beschut Wonen
kon blijven. De vermaatschappelijking van de zorg is een
mooi principe, maar in de praktijk komt er veel terecht op
de schouders van de familie. Met de zus en de twee jongere broers van Koen hebben we toen beslist om samen
een kleine woning voor Koen te kopen, waar hij zelfstandig
kan wonen. Alles is netjes geregeld met de notaris, zodat
daarover geen discussie is als ik er niet meer ben. Maar toch
heeft Koen geregeld hulp nodig. Met zijn administratie, bijvoorbeeld. Met het vrijwaren van zijn rechten. En voor tal
van kleine, praktische dingen. Zijn zus en zijn broers hebben een eigen leven en wonen in Leuven en Mechelen. Zij
kunnen niet zomaar snel eventjes overkomen naar Brugge
als er iets scheelt. Ik wil ook niet dat zij zich helemaal over
Koen ontfermen. Dus blijft voor mij de vraag: wat als ik er
niet meer ben?”

Praatkaffee Psychose ‘De Stem’
Geconfronteerd worden met psychose is een beklijvende
gebeurtenis. Voor wie een psychose doormaakt, gaat het
leven helemaal onderuit en het duurt vaak een hele tijd
voor het weer een beetje op de sporen geraakt. Maar ook
voor familieleden en nabij betrokkenen, betekent psychose vertwijfeling, onzekerheid, veel vragen en weinig
antwoorden. Iedereen probeert op zijn manier een weg
te vinden doorheen dit ingrijpende gebeuren.
De nabijheid van anderen kan hierin een hele steun betekenen. Vooral wanneer die anderen zelf ook mensen zijn
die weten waar het bij psychose om gaat… Precies deze
nood aan ontmoeting, informatie en contact met lotgenoten, ligt aan de basis van het Praatkaffee Psychose.
Het Praatkaffee Psychose is er voor familieleden en mantelzorgers van mensen met een psychotische kwetsbaarheid, al kan de persoon om wie het draait hen eventueel
wel vergezellen. Dit kaffee is de plaats bij uitstek om mensen te ontmoeten en ermee aan de praat te gaan.
Je voelt je gehoord, gesteund en je steekt in het beste
geval ook nog wat op, waarmee je weer een eind verder kunt. Vijf keer per jaar (niet in de zomervakantie) worden familieleden en mantelzorgers uitgenodigd om een
avond samen te komen. De organisatie voorziet telkens
een informatief gedeelte en een uitgebreid ontmoetingsmoment erna. Een deskundige wordt uitgenodigd om
tijdens het eerste gedeelte van de avond een bepaald
aspect van psychose te belichten.
Daarna is ruim gelegenheid om lotgenoten te ontmoeten, samen iets te drinken en rustig aan de praat te gaan.
De Stem is een initiatief van het Zorgcircuit Psychose
Noord-West-Vlaanderen, een samenwerking van verschillende organisaties die werken met en voor mensen met
een psychotische kwetsbaarheid.
Bron: www.praatkaffee-destem.be

“Het mooie aanbod van het
Praatkaffee is deugddoend, gratis en
zonder inschrijving. Het is ook
spannend om in de zaal plaats te
nemen en een groepje te vormen met
mensen die je niet kent.”
Netwerken
“Vangt de geestelijke gezondheidszorg dit dan niet op?”,
wil de moderator weten. Dirk Snauwaert, familietherapeut
bij PZ Onzelievevrouw wijst op de evoluties in de GGZ. “Het
toverwoord vandaag zijn de netwerken. Maar een pasklaar
antwoord is dat niet. Mijn advies is in elk geval om nu al
te streven naar een zo groot mogelijke onafhankelijkheid.
5

PRAATKAFFEE PSYCHOSE DE STEM

“De formule van het Praatkaffee is
uitstekend en goed uitgebalanceerd.
Het is positief dat de mensen goed
onthaald worden, hun hart kunnen
luchten in een gemoedelijke en
gezellige sfeer, en hun ervaring met
elkaar kunnen delen.”
In de praktijk blijkt dat ook vaak te lukken, maar het is wel
belangrijk dat de familie een aanspreekpunt heeft, een plek
waar ze terechtkunnen. Als hulpverleners streven we naar
zorg op maat en een ‘passende onafhankelijkheid’: we helpen zoveel als nodig, maar niet meer dan nodig.”
Ook Steven Ingelbrecht, vrijwilliger bij Similes maar ook
directeur van een Initiatief Beschut Wonen in Beernem én
bewindvoerder, verwijst naar de netwerken. “Vandaag garanderen die echter nog niet het continuüm van vragen en
noden”, zegt hij. “De mobiele teams helpen veel, maar er
blijven hiaten. Misschien moeten we voor elke patiënt met
een langdurige zorg één zorgactor verantwoordelijk maken,
die het geheel overziet en coördineert.”
Het lijkt een stap in de goede richting. Maar de werkelijkheid is vaak heel complex. “Mijn echtgenote kan niet verdragen dat iemand anders aan haar spullen komt”, merkt
André op. “Ze raakt meteen in paniek als dat wel gebeurt.
Een hulpverlener zal precies moeten doen wat zij zegt:
niet meer en niet minder. Dat wordt geen gemakkelijke
opdracht voor een mobiel team. Nochtans verwacht mijn
vrouw eigenlijk niet zoveel; grote dromen koestert ze niet
meer. Ze wil vooral rust.”
“Ik wou dat mijn zoon meer zelfinzicht zou hebben in de
situatie”, zegt Denise. “Ik ben heel blij met het aanbod van
het mobiel team, maar mijn zoon ervaart niet die behoefte. Hij denkt dat hij zich wel uit de slag kan trekken. Maar
onlangs moest hij naar het ziekenhuis voor onderzoeken.
Ik ben met hem mee geweest. Wie zal dat doen als ik er
niet meer ben? Koen accepteert geen hulp. Maar hij zal wel
moeten. Ik droom van een netwerk van mensen die bereid
zijn om Koen op vrijwillige basis te helpen. Ook voor de
vriendschap. Koen leeft in zijn eigen wereld. Ik weet nog
toen hij in zijn huisje ging wonen, kreeg hij vrij snel bezoek
van de buren. Ze waren nieuwsgierig naar de nieuwe bewoner. Maar toen ze merkten dat hij een psychiatrisch patiënt
was, namen ze meteen afstand. Dat voel je en dat doet pijn.
Gelukkig zijn er ook initiatieven zoals Kwartiermaken. Daar
moeten we in investeren, om het taboe weg te nemen en
mensen dichter bij elkaar te brengen.”
Weerstand
Dat mensen weigerachtig staan tegenover hulpverlening
6

De Stem op het IEPA-congres
in Milaan
De Stem, Praatkaffee Psychose werd geselecteerd voor
een posterpresentatie op het IEPA-congres in Milaan
(International Conference on Early Intervention in Mental Health, 20-22 oktober 2016). De poster werd op het
congres gepresenteerd door dr. Carmen Leclercq van PZ
Onzelievevrouw en Hjördis Laveyne.

komt wel vaker voor. Zowel bij patiënten als bij de mantelzorgers. “Toch moeten we deze mensen stimuleren om hulp
te zoeken”, meent Dirk Snauwaert. “Ja, soms moeten we
zelfs tegen de weerstand van de cliënt in durven te gaan.
Er kan immers van alles mee spelen. Schuldgevoel, bijvoorbeeld. Het is nooit evident voor een ouder om zijn kind los
te moeten laten. Toch is dat beter.”
Steven Ingelbrecht verwijst naar het project Brugwonen dat
hij coördineert en waar patiënt, hulpverlener en familie in
een triade samenwerken. “Dat is niet gemakkelijk”, bekent
hij. “Het is een hele uitdaging om samen aan tafel te gaan
om de wederzijdse verwachtingen uit te spreken en afspraken te maken. Altijd spelen er weerstanden. Maar het loont
de moeite om er toch samen voor te gaan.”
Tot slot werd ook nog even ingegaan op de rol van een
bewindvoerder. “Ook hier is de boodschap om zoveel mogelijk op maat te werken”, zegt Steven Ingelbrecht. “Hoe
dichter de bewindvoerder bij de cliënt staat, hoe beter.”
De volgende afspraak van Praatkaffee De Stem vindt plaats
op 28 maart. Het thema die avond: ‘Familieparticipatie binnen de behandeling’.

ACtueel

INTENTIEVERKLARING
DUURZAME
SAMENWERKING
VOOR LANGDURIGE ZORG
Op 31 januari ondertekenden diverse
partners in de geestelijke gezondheidszorg een intentieverklaring voor
een duurzaam samenwerkingsverband
voor langdurige zorg aan personen
met een ernstige psychische aandoening. De samenwerking komt neer
op een verregaande integratie van
het mobiel behandelteam (MBT) voor
langdurige zorg, drie initiatieven beschut wonen (IBW) en diverse activeringsprojecten in de regio.
“De dienstverlening van het MBT voor
langdurige zorg en van de IBW ligt in
de praktijk erg dicht bij elkaar”, verklaart algemeen directeur Marc Vermeire van PZ Onzelievevrouw. “Beide
richten zich tot personen met een
ernstige psychiatrische aandoening in
een thuissituatie en beide hebben oog
voor diverse levensdomeinen en het
dagelijkse functioneren van deze mensen. Om onze gezamenlijke dienstverlening zo goed mogelijk af te stemmen

op de noden van de mensen, willen
we nauw gaan samenwerking. Samen
met alle partners willen we een nieuwe
actor oprichten met geïntegreerde
teams met medewerkers van zowel het
MBT als de IBW.”
De partners in dit project zijn de vzw’s
4Veld, Beschut Wonen Brugge, Beschut Wonen Oostkust, PC Sint-Amandus in Beernem, CGG Noord-WestVlaanderen en PZ Onzelievevrouw.
De betrokken regio is het oostelijke
deel van Noord-West-Vlaanderen:

Brugge, Beernem, Oostkamp, Torhout, Zedelgem Jabbeke, Zuienkerke,
Blankenberge, Knokke-Heist, Damme,
Ichtegem, Koekelare en De Haan. Tegen eind juni zou een organisatie- en
aansturingsmodel voor de nieuwe actor klaar zijn. De begeleiding van de
verdere vormgeving van de nieuwe
organisatie gebeurt door Prepared
Mind, onder leiding van prof. Geert
Van Hootegem en mevr. Chris Sels. In
het najaar 2017 wordt de samenwerking verder uitgewerkt.

HEEL WAT ACTIVITEITEN OP 22 & APRIL
PZ ONZELIEVEVROUW ANDERS BEKEKEN.
In het weekend van 22 en 23 april valt
heel wat te beleven in PZ Onzelievevrouw. Het ziekenhuis neemt deel aan
het Erfgoedweekend en brengt tegelijk de Te Gek!?-campagne rond psychose onder de aandacht. Jong en
oud zijn welkom op tal van activiteiten.
Zorg is het centrale thema tijdens het
Erfgoedweekend 2017. PZ Onzelievevrouw focust daarom op psychische
zorg vroeger en nu. Er wordt een tentoonstelling georganiseerd en op zondag is er ook een themawandeling en
een dansvoorstelling in de kapel.

shops. Zo is er op zaterdag 22 april het
initiatief ‘Dans in creatie – Creatie in
dans’ met een voorstelling gekoppeld
aan een workshop en de mogelijkheid
om ervaringen te delen en na te praten. Op zaterdag én zondag is ook een
workshop beeldende therapie, die de
helende kracht van kunst en creativiteit
laat ervaren. Tot slot is er op zondag
23 april een workshop muziektherapie.
Alle praktische informatie over de activiteiten en de workshops vindt u op
www.pzonzelievevrouw.be.

In het kader van de campagne Te Gek!?
met als thema ‘Psychose Ontwikkeld’
organiseert PZ Onzelievevrouw dat
weekend ook enkele creatieve work-
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"PZONZELIEVEVROUW BY NIGHT"

“Het is goed om te weten of de patiënten een fijne
dag hebben gehad. Als iemand bijvoorbeeld slecht
nieuws heeft gekregen of aangekondigd bezoek is
niet opgedaagd, dan hou ik een extra oogje in het
zeil en sta ik klaar voor een gesprek als de patiënt
daar behoefte aan heeft.”

Een psychiatrisch ziekenhuis slaapt nooit. Dag en nacht staan medewerkers paraat om mensen met
een psychische kwetsbaarheid op te vangen of te ondersteunen.
Toch is het nachtleven niet zomaar een doorslagje van het werk overdag. De nacht heeft zijn eigen
ritme, zijn eigen temperament en zijn eigen uitdagingen. Hetzelfde geldt voor de nachtmedewerkers
van het ziekenhuis. Afrit 8 trok op verkenning en laat u mee ontdekken.
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DOSSIER

“NACHTWERK GEEFT MINDER STRESS”
Katrien Van de Velde, psychiatrisch
verpleegkundige op de Afdeling voor Mensen
met een Acute Psychose
Katrien Van de Velde: “Het
is goed om te weten of de
patiënten een fijne dag
hebben gehad. Als iemand
bijvoorbeeld slecht nieuws
heeft gekregen of aangekondigd bezoek is niet opgedaagd, dan hou ik een
extra oogje in het zeil en sta
ik klaar voor een gesprek als
de patiënt daar behoefte
aan heeft.”
“Ik voel me goed bij het
nachtwerk. Overdag heb je
natuurlijk meer contact met
je collega’s, maar ’s nachts
kan je zelfstandiger werken.
Hiervoor heb je wel wat ervaring nodig. Je staat er immers alleen voor.
De nachtshift begint om 21
uur en duurt tot 7 uur ’s morgens. Een goede overdracht
’s avonds is erg belangrijk.
Het is goed om te weten of
de patiënten een fijne dag
hebben gehad. Als iemand
bijvoorbeeld slecht nieuws
heeft gekregen of aangekondigd bezoek is niet opgedaagd, dan hou ik een
extra oogje in het zeil en sta
ik klaar voor een gesprek als
de patiënt daar behoefte
aan heeft.
Ik zet de avondmedicatie
klaar en doe daarna een
ronde op de afdeling. Tegen 22 uur heb ik zeker alle
patiënten al even gezien. In
leefgroep 1 gaan de patienten om 22.30 uur slapen,
in leefgroep 2 een uurtje
later. Voor ze slapengaan
kijken patiënten tv of spelen ze een gezelschapsspel.
Sommigen trekken zich ook
terug op hun kamer en houden zich bezig op hun lap-

top of hun iPad. Met al die
toestellen vermindert het
sociaal contact ’s avonds
wel. Dat maakt het rustiger
op de afdeling, maar tegelijk ook minder overzichtelijk
voor ons. Maar dat patiënten wat tijd voor zichzelf nemen, is uiteraard niet slecht.
Het geeft ons ook meer de
kans om even met iemand
te praten die daar nood aan
heeft.
Afdeling 21 is de opnamedienst psychosezorg, vaak
gerelateerd aan een drugsverslaving. Al bij al is het ’s
nachts meestal rustig. Sommige patiënten gaan wel
nog een sigaretje roken,
maar ook dat is de jongste
jaren sterk verminderd.
Naast het toezicht op de
patiënten en het klaarzetten van de medicatie, doen
we ’s nachts ook administratief werk. We maken de
verpleegdossiers in orde,
we vullen het nachtboek in,
we zetten de apotheek op
orde en indien nodig doen
we ook bestellingen. Zelden
gebeurt er iets onverwachts,
maar dat betekent niet dat
we tijd op overschot hebben.
Rond 2 uur eet ik meestal
iets en daarna doe ik nog
een ronde. Om 4 uur komt
een collega van een andere afdeling even langs.
Gewoon even bij elkaar
checken of alles oké is. Dat
breekt de nacht.
’s Morgens zet ik alles klaar
in de ontbijtruimte en maak
ik de koffie klaar. Ik schrijf
mijn observaties neer en

rond 6 uur doe ik een vierde
en laatste ronde. Om 6.45
uur komt de vroegdienst
aan. Ik geef zowel een mondelinge als een schriftelijke
overdracht. Het is goed
als de collega’s weten of
een patiënt goed geslapen
heeft, onrustig is geweest
of nog een telefoon heeft
gekregen van het thuisfront.
We overlopen elke patiënt
en bekijken ook wie die dag
bijvoorbeeld bloed moet la-

ten afnemen of een inspuiting nodig heeft.
Daarna ga ik naar huis. Het
lukt me vrij goed om te slapen overdag. Al bij al vind ik
nachtwerk rustgevend. Het
is minder stresserend dan
overdag. Ik doe mijn werk zo
goed mogelijk, want ik wil
dat mijn collega’s van overdag tevreden zijn. En de patiënten ook natuurlijk.”

“ELKE PATIËNT EEN ZO POSITIEF
MOGELIJKE START GEVEN”
Hilde Strubbe en Inge Thielemans, psychiatrisch
verpleegkundigen op de afdeling Kortdurende
Intensieve Psychiatrische Behandeling
Inge: “Afdeling 51 is een
gesloten crisisafdeling met
intensieve zorg. In totaal
zijn er 24 plaatsen. Hier verblijven patiënten met een
heel divers profiel. Er zijn
gedwongen opnamen bij,
die geregeld ook ’s nachts
plaatsvinden. Onvoorspelbaarheid is troef op deze
afdeling, maar we proberen
de rust te garanderen.”

Hilde: “Bijzonder is dat we ’s
nachts ook de functie van de
receptie overnemen. Als de
voordeur ’s avonds om 22.45
uur gesloten wordt, nemen
wij het over. Op dat moment
vindt er ook een overdracht
plaats. Is er bijvoorbeeld
een aangekondigde dwangopname onderweg? Wij
nemen alle lopende zaken
over. En daarnaast ook de
9

“Een gedwongen opname en een
gesloten setting zijn erg ingrijpend.
Veel mensen hebben de nood om even
hun verhaal te doen.”
ervaren dat ze ons kunnen
vertrouwen.”
Inge: “Elke nacht is anders
en dat houdt het boeiend
en afwisselend. Omdat dit
een crisisafdeling is en omdat we ook dwangopnamen
doen en de onthaalfunctie
waarnemen, staan wij met
twee nachtverpleegkundigen. Dat is geen overbodige luxe. Zeker als er een
opname is, kan het hier
behoorlijk hectisch zijn. We
moeten elke vraag en elk

brandcentrale, de melding
van technische defecten,
de telefooncentrale enzovoort. Alle vragen van andere afdelingen worden hier
gecoördineerd. De meeste
vragen kunnen we zelf oplossen, maar indien nodig
bellen we iemand van de
technische dienst of een arts
of een directielid van wacht.
We werken in principe met
een vast nachtschema, maar
vaak moeten we daarvan
afwijken door ongeplande
situaties.”
Inge: “Die onvoorspelbaarheid leidt echter niet tot
stress. We zijn erop gericht
om de stress zoveel mogelijk te beperken door zelf
rustig te blijven in alle situaties. Dat leer je met de jaren
wel. Mensenkennis leer je
door ervaring.”
Hilde: “Wie hier werkt, moet
heel flexibel kunnen zijn. We
moeten ons telkens aanpassen aan nieuwe situaties en
goede oplossingen zoeken. Daarom proberen we
ook dicht bij de mensen te
staan. Zo kan je veel con-

technisch alarm ernstig nemen. Je kunt geen risico nemen als je verantwoordelijk
bent.”
Hilde: “Die grote verantwoordelijkheid voelen we
wel. Als er een inbraakalarm
afgaat of een brandalarm,
dan kan je niets aan het toeval overlaten. Ook andere
afdelingen contacteren ons
geregeld met vragen als ze
een arts nodig hebben of
als er ziekenvervoer georganiseerd moet worden.”

flicten voorkomen. Door te
luisteren, er te zijn, de tijd
te nemen. We verstoppen
ons ’s nachts niet achter ons
bureau. Integendeel, we zijn
er voor de mensen. Een gedwongen opname en een
gesloten setting zijn erg ingrijpend. Veel mensen hebben de nood om even hun
verhaal te doen.”
Inge: “Wie hier ’s nachts
aankomt, heeft meestal al
een hele weg afgelegd. Wij
stellen die mensen zo goed
mogelijk op hun gemak.
Maar ook voor wie hier al
langer verblijft, zorgen we
voor een rustige omgeving.
Een goede nachtrust is belangrijk voor alle patiënten.”
Hilde: “Als patiënten piekeren, proberen we hen te
helpen. Sommigen liggen
wakker van financiële problemen. Dan beloven wij
om de sociale dienst te contacteren, die dan een oplossing voor hen zal zoeken. Zo
bieden we de mensen rust
in hun hoofd. ’s Morgens geven we al die afspraken stipt
door, zodat de patiënten

“IK HEB ME ALTIJD GELUKKIG GEVOELD
IN HET ZIEKENHUIS”
In januari 2017 ging psychiatrisch nachtverpleegkundige
Joris Lescrauwaet met pensioen, precies 40 jaar na zijn
eerste indiensttreding. Hij blikt met een goed gevoel terug op de fijne samenwerking en de positieve evoluties.
“Het is goed geweest en ik heb veel mooie en boeiende
mensen ontmoet.”

DOSSIER

Inge: “En dan zijn er nog
de leveranciers die elke
nacht komen: de bakker,
de afvalophaling en soms
ook vaklui die op het terrein komen werken. Die
contacten beperken zich
tot camera-interactie. Ook
patiënten die ’s avonds tot
middernacht vrij zijn, laten
wij binnen. Maar het is de
betrokken afdeling zelf die
verantwoordelijk blijft voor
deze patiënten.”
Hilde: “Het kan erg druk
zijn, maar al bij al valt het wel
mee met de agressie en zo.
We hebben goede contacten met de politie en andere
hulpdiensten. Dat geeft een
gerust gevoel. ’s Nachts zijn

de meeste patiënten ook
moe en wij zorgen voor een
rustige omgeving.”
Inge: “We passen zo weinig mogelijk afzondering
toe, omdat dat de opname
alleen nog meer confronterend maakt. We willen elke
patiënt een zo positief mogelijke start geven. Mensen
onthouden dat vaak en zijn
er ons achteraf dankbaar
om. We mogen nooit vergeten hoe ingrijpend een
opname wel is. Een goede
opvang is zo belangrijk voor
het verdere verloop van de
behandeling. Daar zijn we
ons heel erg bewust van.”

Joris Lescrauwaet, gepensioneerd
nachtverpleegkundige
“Ik heb heel wat veranderingen meegemaakt tijdens
die 40 jaar”, mijmert Joris.
“In het begin werkte ik overdag op de opnamedienst.
Later schakelde ik over op
halftijds werken om samen
met een vriend een biologisch tuinbouwbedrijf te
starten. Toen die vriend er
enkele jaren later mee ophield, nam ik ontslag uit het
ziekenhuis om voltijds in het
bedrijf te gaan werken. Ik
kweekte groenten en deed
de markten. Ik genoot ervan, behalve in de koude
wintermaanden. Dan was er
niets leuks aan die markten.
Daarom besloot ik in 1993
om halftijds terug in dienst
te komen. Er was toen alleen een vacature voor een
nachtverpleegkundige. Ik
had daar nooit over nagedacht, maar het leek me een
goede kans. En het maakte
de combinatie met het tuinbouwbedrijf mogelijk.”
“Ik kwam terecht op de opnamedienst psychose. Als
nachtverpleegkundige sta

je alleen voor 36 patiënten
in. Dat beviel me wel. Ik
ben nogal onafhankelijk en
ik had voldoende ervaring
om me op mijn gemak te
voelen. Ik trek me wel uit de
slag.”
“Omdat je als nachtverpleegkundige toch wat geisoleerd staat en niet echt
deel uitmaakt van een team,
zocht ik toenadering tot
de andere nachtverpleegkundigen met wie ik in een
roulement zat. Samen namen we het initiatief voor
een nauwer contact met
de collega’s van de avonddienst. Zo installeerden we
gaandeweg een cultuur met
een betere samenwerking
en een vlottere overdracht.
Vroeger moesten wij als
nachtverpleegkundigen dikwijls conflicten oplossen die
eerder op de avond waren
ontstaan. Vanaf dat moment
probeerden de collega’s van
de avond alles mooi af te
ronden. Dat was een heel
positieve evolutie!”

collegialiteit
“Nog een cultuurverandering die we realiseerden,
was de grotere nabijheid
van de nachtverpleegkundigen van de diverse afdelingen. Vroeger was er nauwelijks contact, vandaag komt
op elke afdeling even een
collega langs van de afdeling ernaast. Samen een kop
koffie drinken en zien of alles
in orde is. Dat verhoogt de
collegialiteit en het maakt
de eenzaamheid ’s nachts
een stuk draaglijker. Je voelt
je meer tot een team behoren. Want onderschat die
eenzaamheid ’s nachts niet.
Nabijheid van een collega
maakt een groot verschil. Je
kent elkaar beter en je weet
dat je op elkaar kunt vertrouwen.”
“Toen rond de eeuwwisseling opnieuw een gesloten
afdeling werd geïnstalleerd,
onder meer door de toena-

me van het aantal collocaties, had ik het een periode
wat moeilijk. Ik had begrip
voor de noodzaak van een
gesloten afdeling, maar het
ging zo tegen de algemene
evolutie in de psychiatrie
in. Enkele jaren later startte
Afdeling 51 als een crisisafdeling voor kortdurende
intensieve
behandeling.
Ik zag dat als een nieuwe
uitdaging en ik maakte de
overstap.”
“Ik had voldoende ervaring
met crisissituaties. Nieuw
was dat we nu met twee collega’s in de nacht stonden.
Ik heb 12 jaar samengewerkt met mijn vaste collega
Hilde Strubbe. Gelukkig
konden we goed met elkaar
opschieten. Dat is noodzakelijk. Je moet elkaar goed
aanvoelen en vertrouwen.”
“Als nachtverpleegkundige
heb je iets meer tijd voor
een gesprek met een pati-

”Als nachtverpleegkundige heb je iets meer
tijd voor een gesprek met een patiënt. Je kunt
ook meer initiatief nemen. Overdag is er veel
overleg, ’s nachts neem je zelf beslissingen.”

ent. Je kunt ook meer initiatief nemen. Overdag is er
veel overleg, ’s nachts neem
je zelf de beslissingen. Maar
de mensen zijn over het algemeen ook rustiger en beter aanspreekbaar.”
“Ik werkte in blokken van
vier nachten. Die eerste
nacht investeerde ik altijd
veel energie in het verbinding maken met alle patiënten. Dat loonde voor
de nachten daarna. Leg je
meteen een goed contact,
dan pluk je daar achteraf de
vruchten van.”
Mooie momenten
“Of ik me ooit onveilig heb
gevoeld? Niet op de crisisafdeling, maar wel toen ik
alleen stond. Op de opnameafdeling verbleven vroeger vaak mensen met een
onduidelijke
pathologie,
druggerelateerd en dikwijls op het randje van de
criminaliteit. Zij mochten ’s
avonds uitgaan en kwamen
dan soms dronken en agressief rond 2 uur ’s nacht op
de afdeling aan. Vandaag
is alles meer gestructureerd
en begrensd. Ook de diagnosestelling staat meer op
punt. Dat zorgt voor meer
veiligheid. Er is trouwens
ook een noodploeg die je
kan oproepen, maar dat

eerste moment sta je er natuurlijk wel alleen voor.”
“Het ziekenhuis heeft de
voorbije 40 jaar een hele
weg afgelegd. Er zijn minder afzonderingen, er is een
betere conflictbeheersing,
er wordt meer aan preventie
gedaan en de collegialiteit
zit goed. Ook de samenwerking met de politie is
systematisch verbeterd. Je
weet dat ze direct komen als
je belt en dat ze respectvol
met de patiënten omgaan.
Ik heb me altijd gelukkig
gevoeld in het ziekenhuis.
Er hangt een positieve sfeer
van samenwerking rond de
patiënt. Met collega Hilde
Strubbe heb ik 1.200 nachten samengewerkt. We
hebben mooie en moeilijke
momenten gedeeld. Ja, ik
ga mijn collega’s missen. En
de patiënten ook, trouwens.
Uiteindelijk deel je veel met
al die mensen.”
“Ik heb vandaag nog altijd
mijn tuinbouwbedrijf. Dat is
altijd een mooie balans voor
mij geweest: in het ziekenhuis de problemen en de
mensen, in het tuinbouwbedrijf jezelf en de natuur.
Eind dit jaar zet ik ook een
punt achter mijn bedrijf. Het
is goed geweest en ik heb
veel mooie en boeiende
mensen ontmoet. Ik voel me
gelukkig.”

“MENSEN HELPEN GEEFT
EEN GOED GEVOEL”
Caroline Vandierendonck, receptioniste
PZ Onzelievevrouw
“Als voltijds receptioniste
doe ik vroege en late diensten. De vroegdienst begint
om 6.45 uur. Dan haal ik de
kranten op en leg ze klaar
om te verdelen. Daarna
neem ik alle centrales terug over van de nachtdienst

op Afdeling 51: de telefooncentrale en de fax, de
inbraakalarmen, de brandcentrale... ’s Morgens komen veel mensen hier hun
sleutel ophalen. Ik zie ook
veel patiënten die al even
een luchtje gaan scheppen

“Ik heb een goede band met de collega’s van
Afdeling 51. We kunnen op elkaar rekenen
als er iets is.”
en eens tot aan het station
wandelen. Stilaan komt dan
het dagelijkse leven in het
ziekenhuis op gang.
De avonddienst start om
14.45 uur en loopt tot 22.45
uur. Aan de receptie doen
we ’s avonds administratief werk, we nemen de
telefoons aan, contacteren indien nodig de wachtdiensten en bewaken de
technische alarmcentrales.
Soms bereiden we ook een
gedwongen opname voor.
Dan belt het parket ons op
en stuurt ons een fax met de
nodige gegevens. Daarmee
kunnen wij dan de procedure opstarten, de arts en de
afdeling verwittigen en het
ziekenvervoer regelen.
Soms is het kalm, maar
het kan ook erg druk zijn ’s
avonds. Het is en blijft erg
onvoorspelbaar. Heel af en
toe worden we ook geconfronteerd met een agressieve patiënt. Gelukkig zijn we

hiervoor opgeleid. Ik werk
hier ondertussen 37 jaar en
ik weet hoe je het best omgaat met mensen.
Ik heb al ontzettend veel
leuke momenten meegemaakt. Ook aan de receptie
kan je mensen echt helpen.
Dat geeft een bijzonder
goed gevoel. Soms willen
mensen hun hart even luchten en dan krijg je zoveel
dankbaarheid terug.
Om ’s avonds af te sluiten
doen wij de overdracht
naar Afdeling 51, die alle
onthaaltaken ’s nachts overneemt. We hebben hiervoor
een elektronisch logboek,
maar ik bel altijd ook nog
even voor een mondelinge
overdracht. Dat is toch persoonlijker. Er is een goede
communicatie met de collega’s van Afdeling 51 en met
de verpleegkundigen van
Afdeling 11, onze buren. We
weten dat we op elkaar kunnen rekenen als er iets is.”

ACtueel

MEDEWERKERSMONITOR 2016: TROTS OP
DE KWALITEIT VAN ZORG
De medewerkers van PZ
Onzelievevrouw houden van
hun job en zijn trots op de
kwaliteit van zorg die zij leveren. Dat blijkt uit de Medewerkersmonitor 2016 van
Bing Research, een gespecialiseerd en onafhankelijk
bureau.
De Medewerkersmonitor is
een grootschalige tevredenheidsmeting bij de medewerkers van het ziekenhuis.
De monitor peilt naar vijf
domeinen: algemene tevredenheid, bereidheid om het
ziekenhuis aan te bevelen,
retentie, motivatie en engagement. Liefst 491 op 578
medewerkers (85%) namen
aan de meting deel. De resultaten zijn dan ook representatief.
Positief is dat PZ Onzelievevrouw op één na op alle

indicatoren en vragen beter
scoort dan het sectorgemiddelde. Sterke punten zijn
onder meer de hoge score
op jobinhoud, wat betekent
dat medewerkers hun werk
graag doen. Bovendien
blijkt het heel goed te zitten
met de samenwerking en de
verstandhouding binnen de
teams. Mensen voelen zich
thuis in hun team. Ook de
tevredenheid over de uurroosters en de vakantieregeling is hoog.
Directeur Marc Vermeire is
tevreden met de resultaten. “Tevreden medewerkers zorgen voor tevreden
patiënten. Ik ben vooral blij
dat onze medewerkers trots
zijn op de kwaliteit van zorg
die ze bieden. Dat vertaalt
zich ook in relatief weinig
signalen over een overdre-

Medewerkers voelen zich thuis in hun team.

ven werkdruk. Natuurlijk ligt
ook bij ons die werkdruk vrij
hoog, maar in vergelijking
met andere ziekenhuizen
leidt dat minder tot ‘moral
distress’ of het gevoel dat
je geen kwaliteit meer kunt
bieden door de hoge druk.”
Naast de vele sterke punten, blijven er uiteraard ook
werkpunten. “De interne

communicatie kan nog beter, net als de feedback die
medewerkers van leidinggevenden krijgen. Hieraan
blijven we werken. Want
hoe beter medewerkers zich
voelen in hun job, hoe hoger de kwaliteit van zorg.”

VOEDINGSDIENST
KRIJGT HOOGSTE
KWALITEITSERKENNING
De voedingsdienst van PZ
Onzelievevrouw
ontving
het Autocontrole Certificaat. Dit kwaliteitskeurmerk
wordt uitgereikt door de
Certificatie Commissie van
het Federaal Agentschap
Voedselveiligheid
(FAVV).
Het is de hoogst mogelijke
kwaliteitserkenning die een
grootkeuken in een ziekenhuis kan ontvangen. Aan het
certificaat ging een grondige inspectieaudit vooraf
met strenge eisen. Die audit
vond plaats in januari 2017.
Proficiat aan het voltallige
keukenteam!
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In elk nummer van Afrit 8 hebben we een gesprek bij een
kop koffie. Deze keer ontmoeten we Deze keer ontmoeten
we Caroline Demeulemeester,
51 jaar.

"WE MOETEN ONZE VERHALEN
DURVEN DELEN"
“Ik ben voor het eerst opgenomen in
1998. Ik had al lang het vermoeden dat
mijn man vreemdging, maar de twijfel
knaagde: wat als ik het me allemaal
maar inbeeldde? Ik voelde hoe het
bergaf met me ging. Het ergste was
de angst. Angst voor alles: om buiten
te gaan, om mensen te ontmoeten,
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voor de toekomst… De angst bleef
constant bij me. Ik ben toen opgenomen voor een depressie. Ik werd beter
en na de opname ging ik terug aan het
werk als kapster en schoonheidsspecialiste. Jarenlang ging alles goed. Ik
scheidde van mijn man, die inderdaad
vreemdging, en ik leerde een nieuwe

vriend kennen. Ik voelde me gelukkig.
Tot in 2015. Op mijn werk vlotte het
niet meer en ook op persoonlijk vlak
maakte ik me zorgen. Ik negeerde echter de signalen dat het de verkeerde
kant op ging. Ik kreeg hartkloppingen,
maar ik dacht dat die wel over zouden
gaan. Ik voelde me wegglijden. En als

Op de koffie

je dat voelt, dan is het eigenlijk al te
laat.

mij’, beeldt zich dat vaak alleen maar
in.

In september 2015 ben ik met dagtherapie begonnen. Een opname zag ik
niet zitten. Maar onder lichte dwang
ben ik begin november toch opgenomen. Achteraf gezien was dat de
enige juiste beslissing. Ik volgde de
therapie, maar ik merkte geen verbetering. Ik wou dat het sneller ging. Van
een andere patiënte had ik gehoord
dat zij erg veel baat had gevonden bij
elektroconvulsietherapie (ECT) of elektroshocks. Ik vroeg aan de arts of ECT
iets voor mij kon zijn. Elektroshocks
zijn niet altijd aangewezen en het is
zeker geen tovermiddel, maar de arts
ging ermee akkoord en er werden tien
beurten gepland in het St.-Franciscus
Xaverius Ziekenhuis.
Natuurlijk was ik bang voor de elektroshocks. Het lijkt zo barbaars. Je krijgt
een mondstuk in en je wordt verdoofd.
Voor je lichaam is het zwaar en je geheugen wordt er tijdelijk wat door aangetast. Maar ik zag geen andere uitweg. Slechter kon het niet worden. En
ongelooflijk maar waar: al na de eerste
keer voelde ik me helemaal beter. Het
voelde alsof ik plots op een TGV zat. Ik
zat boordevol energie. Ik kan het nauwelijks zelf geloven. De hemel klaarde
op en ik voelde me weer mezelf.”

Ik leerde tijdens die module om de 5
G’s te onderscheiden: gebeurtenis, gedachte, gevoel, gedrag, gevolg. Hoe
een gebeurtenis door je gedachten je
gevoelens en je gedrag gaat bepalen,
met alle gevolgen van dien. Stel dat je
partner langer dan voorzien wegblijft,
dan kan je denken ‘Oei, er zal ongetwijfeld iets verschrikkelijks gebeurd
zijn’, maar eigenlijk is dat nergens op
berust. Dat is een ‘rode gedachte’ die
je moet proberen om te zetten in een
‘groene gedachte’. Je kunt daarop oefenen. Want zeg nu eerlijk: hoe groot
is de kans dat er een ernstig ongeval
gebeurd is? Er kunnen zoveel andere
redenen zijn voor het laatkomen. En
door je gedachten te veranderen, beinvloed je tegelijk je gevoelens.
Heel veel mensen trappen in die val
van verkeerde gedachten. ‘Ik krijg
geen compliment. Dus ik doe het niet
goed.’ Dat is een verkeerde logica. Als
je wilt weten of je het goed doet: vraag
het! Dat is de enige manier. Communicatie. Maar dan wel op een sociaal
vaardige manier. Durven spreken, assertief zijn, voor jezelf opkomen. Vroeger dacht ik ook dat ik assertief was,
maar dat was eigenlijk meer een soort
van agressie, uit zelfbescherming. Ik
kon heel kwetsend uit de hoek komen.
Andere mensen kruipen in hun schulp.
Geen van beide reacties is goed.”

Elektroshocks
“Na de ECT-kuur ben ik therapie blijven volgen in de dagkliniek. Ik heb
zowat alle modules gevolgd. En wat
heb ik veel bijgeleerd! Eigenlijk zou
iedereen die modules eens moeten
volgen. Ze zouden in het schoolprogramma opgenomen moeten worden.
Het zou veel problemen voorkomen. Ik
leerde er bijvoorbeeld om denkfouten
te ontdekken, waar de meeste mensen
zich niet bewust van zijn. Veel mensen
doen alsof ze helderziend zijn, maar
dat is natuurlijk niet zo. Wie denkt
‘Die mensen moeten mij niet hebben’
of ‘Het zal wel weer niet goed zijn’ of
‘Hij zegt niets, hij zal wel kwaad zijn’,
beeldt zich iets in. Als je jezelf daar
eenmaal bewust van bent, verandert
je kijk op jezelf, op de mensen en op
de dingen die gebeuren. Wie ziek is en
denkt ‘Het komt nooit meer goed met

Streng
“Dat soort dingen doorzien, helpt me
om sterker in de wereld te staan. Natuurlijk blijven mijn valkuilen bestaan,
maar ik ken ze wel en ik leer ermee om
te gaan. Ik denk dat daar het verschil
zit met mijn eerste opname in 1998. Ik
werd toen genezen verklaard van mijn
depressie en ik mocht naar huis. Maar
ik was niet gewapend voor de toekomst. Vandaag voel ik me wel uitgerust om in het leven te staan.
Tijdens de therapie heb ik ook mijn
creativiteit herontdekt. Ik zag op een
dag een mooi kunstwerkje staan en ik
vroeg of het te koop was. Neen, luidde
het antwoord van de therapeut, maar
ik wil je wel leren hoe je het zelf kunt

maken. Eerst had ik er weinig zin in,
maar ik maak nu rozen in klei en ik vind
daar heel veel rust in.
Begin maart rond ik de therapie af. Natuurlijk heb ik nog twijfels en vragen.
Wat zal de toekomst brengen? Hier
krijg je de ruimte en de tijd om beter
te worden. Ik heb veel respect voor het
geduld van de therapeuten. Medicatie helpt, maar uiteindelijk maakt de
therapie het verschil. Het is zo jammer
dat er nog altijd een groot taboe op
geestelijke gezondheidszorg rust. Dat
is totaal onterecht.
Ik heb veel gehad aan de goede, open,
menselijke gesprekken met de psychologe. Waar nodig, durfde zij ook streng
te zijn tegen mij. Ze kwam ook op voor
mijn vriend. ‘Blijf zaterdag tot 17 uur
hier, zodat je vriend wat op adem kan
komen’, raadde de psychologe me
aan. Ik begreep dat niet en ik wou dat
niet, maar nu ben ik blij dat ze daar
streng in was. Mijn vriend heeft me altijd door dik en dun gesteund. Hij liet
me toe ziek te zijn. Elke avond kwam hij
op bezoek, zes maanden lang, zonder
een avond over te slaan. Als je relatie
goed zit, geeft dat zoveel kracht. We
hebben erg veel geleerd van elkaar in
die periode. We zijn dichter bij elkaar
gekomen, ondanks die moeilijke tijd.
Ook aan de andere patiënten heb ik
veel gehad. Veel therapie gebeurt in
groep. We spreken hier allemaal dezelfde taal. Dat zal ik missen. De buitenwereld spreekt een andere taal. Al
merk ik een positieve evolutie. Dat er
nu open gesproken kan worden over
burn-out, is positief. We moeten onze
verhalen durven delen. Als ik mijn verhaal vertel aan iemand, dan komt die
heel vaak ook met zijn of haar verhaal.
Dat zorgt voor verbinding en dat voelt
goed.
Ondertussen heb ik ook jobbegeleiding gehad. Ik wil ander werk, iets
wat meer bij mijn competenties past.
Verkoopster zijn in een speciaalzaak
zou me wel liggen. De handen uit de
mouwen steken, geeft me een voldaan
gevoel. Ook het contact met mensen
doet me goed. Ik ken mezelf vandaag
beter dan vroeger. Ik ben vast van plan
er het beste van te maken.”
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In januari 2017 mochten patiënten en medewerkers van
Afdeling 41 hun intrek nemen in een totaal vernieuwde
infrastructuur. Meer ruimte, comfort en privacy is niet alleen leuk
voor de patiënten, het leidt ook tot minder conflicten en een
nauwere samenwerking tussen de diverse disciplines. Wij gingen
even praten met coördinator Luc Van Caille. Hij is ondertussen
bijna 39 jaar in dienst en geeft met zijn team nog elke dag het
beste van zichzelf.

“Natuurlĳk loopt niet alles perfect, maar we
krĳgen ook dikwĳls dankbaarheid terug van
patiënten die we hebben kunnen helpen. Die
verhalen halen de pers niet, maar ze sterken ons wel
en ze geven ons de kracht om verder te werken”
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DIENST IN DE KIJKER: AFDELING 41

"ALS HULPVERLENER MOET JE JE
OOK ALS MENS ENGAGEREN"
I“Afdeling 41 is de opname- en behandelafdeling voor mensen met
stemmings- en/of persoonlijkheidsstoornissen. Tot voor kort zaten we in
het oude neogotische gebouw van
het ziekenhuis. In 1992 was daar al een
grondige renovatie gebeurd: de oude,
historische slaapzalen maakten toen
plaats voor één- en tweepersoonskamers. Maar de tijd staat niet stil en de
verwachtingen van de mensen evolueren. De nieuwe afdeling telt 31 éénpersoonskamers, waarvan één kamer
is uitgerust voor een persoon met een
fysieke beperking. Elke kamer beschikt
over eigen sanitair en een douche. Het
comfort beantwoordt aan de hedendaagse normen.”
Meer verbinding
“Meer comfort en meer privacy helpt
ook om spanningen te vermijden. Het
is goed als mensen zich even kunnen
terugtrekken op hun kamer om tot rust
te komen. Veel therapie vindt in groep
plaats en is gericht op interactie, omgaan met elkaar en met emoties…
Mensen hebben na zo’n programma
vaak de behoefte om even alleen te
zijn. Dat kan vandaag gemakkelijker
dan vroeger. Patiënten kunnen nu ook
bezoek ontvangen op hun kamer. Dat
maakt het allemaal nog een stuk menselijker en vriendelijker.”
“De afdeling telt verder drie therapieruimtes, wat meer mogelijkheden
biedt voor polyvalente programma’s:
het trainen van vaardigheden van het
algemene dagelijkse leven; sociale,
emotieregulerende en crisisvaardigheden… De groepsbegeleiders, de
bewegingstherapeuten en creatief

therapeuten kunnen nu ook op de afdeling zelf aan de slag. Dat zorgt voor
meer verbinding en een nog hechtere
samenwerking. Ook voor de patiënten
maakt het een groot verschil: de therapeuten zijn gemakkelijker bereikbaar.
Hetzelfde geldt voor de maatschappelijk werkster, de psychologen… Het
interne overleg, formeel en informeel,
wint erbij.”
“Er is een centrale keuken, waar in
groep gekookt kan worden. Daarnaast zijn er voor de twee leefgroepen gescheiden leef- en eetruimtes.
In leefgroep 1 verblijven de patiënten
die recent opgenomen zijn. Na een
observatieperiode die doorgaans enkele weken duurt, wordt de patiënt
voor verdere behandeling doorverwezen, hetzij naar de residentiele behandelafdeling voor persoonlijkheidsstoornissen (Afdeling 42) ofwel naar
leefgroep 2 van Afdeling 41 voor verdergezette behandeling (in geval van
stemmingsstoornissen of matige persoonlijkheidsstoornissen). Er zijn ook
mogelijkheden voor daghospitalisatie
(Afdeling 40), nachthospitalisatie en
nabehandeling.”
In overleg met de patiënt
“Vooraleer de opname start, komt de
patiënt op intakegesprek bij de psychiater, die de hulpvraag verkent en
beslist wat er moet gebeuren. Betreft
het een persoonlijkheidsstoornis, dan
volgt er een tweede gesprek met de
psycholoog om de diagnose te verdiepen. De patiënt komt dan op een
wachtlijst voor opname.”
“Het programma in leefgroep 1 is heel
divers. Het is erop gericht om een goed

zicht te krijgen op wat er aan de hand
is en wat de mogelijkheden en beperkingen van de patiënt zijn. Zo kan een
behandelplan op maat ontwikkeld worden. Dat gebeurt interdisciplinair, met
een toegewezen verpleegkundige als
coördinator van de totaalzorg. Wekelijks is er op donderdag een interdisciplinaire vergadering, waarin elk vanuit
zijn eigen discipline de patiënt belicht:
therapeuten, verpleegkundigen, de
psycholoog, de sociaal assistent, de
afdelingscoördinator en de psychiater
zijn aanwezig. Daarnaast zijn er briefings en overdrachten, zodat we op elk
moment een goede continuïteit van
de zorg kunnen garanderen.”
“Overigens gebeurt alles in overleg
met de patiënt. Wij kunnen niets opleggen waar de patiënt niet achter
staat. Dat zou totaal geen zin hebben
en alleen maar conflicten en achteruitgang geven. Dat betekent echter niet
dat de patiënt carte blanche krijgt. Het
gaat om zorg in dialoog. Je werkt als
hulpverlener altijd vanuit een vertrouwensband. Als die er niet is, dan maak
je weinig kans op slagen en noch de
patiënt noch de hulpverlener voelt zich
daar goed bij. Warmte, veiligheid en
betrokkenheid zijn noodzakelijke voorwaarden. Daarom zijn het onthaal en
de opvang de eerste dagen van een
opname cruciaal voor het verdere verblijf. De basis voor het vertrouwen en
de werkrelatie wordt gelegd op het
moment van het onthaal en de introductie in de groep.”
Compagnon de route
“Nieuw in de accommodatie is ook het
middenblok dat we delen met Afde17

“Het open luisteren en het samen zoeken staan
centraal. Hiervoor is een veilige omgeving nodig.
Tegelijk moeten we accepteren dat er niet altijd
pasklare antwoorden zijn.”

ling 42. Het middenblok omvat vergaderruimtes, een ruimte
voor bezoek en twee afzonderingskamers. Het aantal afzonderingen is door de jaren heen gelukkig sterk gedaald. Veel
heeft te maken met de evidence-based benadering van patiënten. Medewerkers weten hoe ze moeten omgaan met
patiënten en hebben de nodige vaardigheden om conflicten te vermijden en te beheersen. Patiënten moeten zich
gehoord en erkend voelen. Elke patiënt draagt ook zelf
mee verantwoordelijkheid voor zijn eigen evolutie en herstel. De zorg is minder patriarchaal dan vroeger. Iemand
die zichzelf verwondde, werd vroeger sterk gecontroleerd,
eventueel gesedeerd en afgezonderd en kreeg geen toelating om het ziekenhuis te verlaten. Vandaag gaan we in
gesprek met die patiënten, zoeken we samen oplossingen
en maken we afspraken. We nemen hun autonomie niet af,
maar maken hen mee verantwoordelijk voor het oplossen
van hun eigen problemen. Alles in een open dialoog, zodat
mensen weten waar ze aan toe zijn. Zo voelen patiënten zich
meer een compagnon de route en hoeven ze niet de strijd
aan te gaan met ons.”
“Dat gevoel van autonomie is ontzettend belangrijk, zeker
bij mensen met een persoonlijkheidsstoornis. Je moet op
dezelfde golflengte zien te komen, anders dreigen er zich
zelfs coalities tegen de hulpverlener te vormen of worden
teamleden tegen elkaar opgezet. Je moet daar altijd rekening mee houden. Het is een reden te meer voor goed
interdisciplinair overleg. Als een patiënt iets vraagt aan een
hulpverlener, dan is het belangrijk als men niet meteen een
antwoord kan geven, dat men dat ook open en eerlijk zegt
aan de patiënt en met hem afspreekt dat hij meteen na het
volgende overleg een duidelijk antwoord zal krijgen. Die
open en duidelijke communicatie geeft houvast en vertrouwen. Met goede communicatie kan je veel conflicten vermijden.”
Actieve betrokkenheid
“De reacties van de patiënten op de nieuwe infrastructuur
zijn heel positief. De voorbereiding op de verhuis is erg
vlot verlopen. De mensen stellen de goede organisatie op
prijs. We hebben hen een welkom gevoel gegeven. Vooraf
konden ze al even komen kijken, zodat het voor hen niet
helemaal nieuw meer was bij de verhuis. De verhuis was
trouwens een hele opdracht! Alles werd verhuisd: bedden,
stoelen, tafels tot en met het bestek. De patiënten mochten
zelf hun persoonlijk gerief inpakken. Die actieve betrokkenheid zorgde mee voor een vlot verloop.”
“Empathie en ervaring zijn heel belangrijk op deze afdeling. Jonge verpleegkundigen hebben het in het begin niet
altijd gemakkelijk; ondersteuning in teamverband is erg belangrijk. Ook medewerkers moeten zich kwetsbaar durven
opstellen en bereid zijn gevoelens te delen. De meeste opgenomen patiënten hebben in aanvang suïcidale gedach18

ten en kampen met ernstige lijdensdruk. Dat laat niemand
koud. De eerste confrontatie met suïcidaal, agressief-en ofzelfverwondend gedrag wordt als shockerend ervaren. Toch
mag dat niet als een teken van persoonlijk falen gezien worden. Dat is een leerproces voor elke hulpverlener. Durven
praten over de emoties hierbij is een teken van sterkte, niet
van zwakte. Kunnen praten vormt de kern van een goed
team. Mensen mogen het even moeilijk hebben en de tijd
nemen om te groeien.”
“Een suïcidepoging heeft ook altijd een impact op andere
patiënten. Velen van hen hebben ook dergelijke gedachten
en soms zelfs plannen. Ook daarover zijn we open. Elke patiënt kan op ons rekenen. Alertheid en gesprek zijn de beste
preventie.”
“Na een suïcide vragen we de patiënten ook om zich niet
voortdurend terug te trekken op de eigen kamer. We moeten elkaar steunen en nabijheid en afleiding in groep zijn op
die momenten belangrijk. Zelf heb ik nog nooit copycatgedrag meegemaakt op de afdeling, maar je moet er wel alert
op zijn. Tegelijk mogen we ook niet in de valkuil trappen van
constante controle en toezicht.”
Kunnen loslaten
“Ik werk al sinds 1978 in het ziekenhuis. Wat dat met een
mens doet? Het werk op de afdeling is fysiek niet erg belastend maar psychisch vraagt het wel wat. Een professionele
benadering vereist geduld, luisterbereidheid, empathie,
betrokkenheid, stressbestendigheid, crisisbeheersing en
zoveel meer… Belangrijk is ook je kunt loslaten en afstand
nemen. Na het werk heb ik een ander leven. Voldoende
aandacht voor ontspanning moet voor een gezond evenwicht zorgen. Dankzij mijn werk ben ik rijker geworden als
mens. Je leert hier om creatief te zijn. Technisch vaardig
zijn in je job volstaat hier niet. Je moet je ook als mens engageren. Ons ‘instrument’ is wie we zijn. Relaties aangaan,
vertrouwen hebben en uitstralen, verbinding maken, goed
communiceren… Onze eigen persoon is enorm betrokken
in wat we doen. En daar worden we alleen maar sterker en
rijker van. Elke patiënt heeft zijn eigen verhaal en confronteert je met jouw eigen verhaal en beperkingen.”
“Door de jaren heen is er erg veel veranderd. Niet alleen in
infrastructuur. De psychiatrie komt af en toe negatief in het
nieuws. Ik begrijp dat wel, maar soms oordelen media heel
snel en gemakkelijk over een wereld die ze onvoldoende
kennen. Heel wat patiënten zijn ook dankbaar voor de zorg
en de persoonlijke veranderingen, vaardigheden en evoluties die ze door een opname hebben bereikt, maar dergelijke getuigenissen halen nog onvoldoende de pers. Natuurlijk loopt niet alles perfect, maar die positieve getuigenissen
op de werkvloer sterken ons wel en geven ons de kracht om
verder te werken.”

ACtueel

CAMPUSWONEN IN ONTWIKKELING: VIJF STUDIO’S VOOR EX-PATIENTEN
PZ Onzelievevrouw start met een project Campuswonen met vijf studio’s.
Ex-patiënten kunnen hier na ontslag
uit het ziekenhuis tijdelijk verblijven, in
afwachting van een definitieve woonoplossing. Door omstandigheden is
er na de opname voor alleenstaande
mensen immers niet altijd meteen een
woning ter beschikking. Deze mensen
kunnen binnenkort maximaal een jaar
een studio huren in het ziekenhuis.
Stafmedewerker Infrastructuur Patrick
Moeyaert: “De werken aan de studio’s
zijn half januari gestart. We hopen in
september de eerste bewoners te kunnen huisvesten. De studio’s bevinden
zich binnen het centrale ziekenhuisgebouw: drie op het gelijkvloers en twee
op de eerste verdieping. Elke studio
heeft een keukentje, een sanitair blok,
een schrijfhoekje en een aparte slaapkamer. Wij zijn ervan overtuigd dat we
met dit initiatief tegemoetkomen aan
een reële vraag bij ex-patiënten.”

VOLKSTUINTJES OP DE CAMPUS
PZ Onzelievevrouw geeft Bruggelingen met groene vingers de kans om
op het domein van het ziekenhuis een
volkstuintje te onderhouden. Tien percelen van elk 100 m² zijn binnenkort
teeltklaar. De belangstelling was erg
groot, waardoor de beschikbare plaatsen in geen tijd ingenomen waren.
PZ Onzelievevrouw zet met dit initiatief zijn open filosofie extra in de verf.
Elk perceeltje wordt voorzien van een
houten tuinhuisje met elektriciteit. In
de zone van de volkstuintjes zullen ook
een centraal waterpunt en een compostbak beschikbaar zijn.

19

MENSEN.ANDERS BEKEKEN

“IK STA GRAAG ACHTER HET FORNUIS”
“Als medewerker van
de dienst systeembeheer van de vzw Bermhertigheid Jesu, zet ik
mĳ dagelĳks in om de
IT-infrastructuur
draaiende te houden. Ons
team bestaat uit zes personen: drie in PZ Onzelievevrouw en drie in PZ
Heilig Hart Ieper. Ikzelf
werk in beide ziekenhuizen. In mĳn job is er heel
veel variatie. Ik verveel
mĳ nooit.
Informatica is mĳn werk,
maar daarom niet nood20

zakelĳk mĳn hobby. Al
ben ik er wel vaak mee
bezig. En begrĳp mĳ niet
verkeerd: ik doe mĳn job
graag. In mĳn vrĳe tĳd
ben ik vooral bezig met
koken, fietsen en fitness.
Door mĳn grote interesse voor koken heb ik een
koksopleiding gevolgd.
Ik ben toch wel wekelĳks
bezig met koken. Wie
weet groeit hier later wel
nog iets uit…”
Pieter-jan Mangodt,
dienst Systeembeheer

