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EDITORIAAL

Beste lezer,

Nu we stilaan in rustiger “corona-water” belanden, zien we ook de Masster weer
zijn gewone plooi aannemen.
U vindt er informatie over enkele nieuwere projecten in Asster zelf en in Assteromgeving: de HIC-werking in Vega, de nieuwe ID Mira, de opstart ven Heem
en Enclave k-dag.
Een drietal artikels gaan dieper in op het psychiatrisch ziekenhuis in zijn algemeenheid: wat houdt behandeling in, hoe zit het met de herstelvisie en wat kan
een helende omgeving bieden.
We zetten ook even twee medewerkers in de kijker: mevrouw Lies Clerx, onze
transmurale manager langdurige zorg en dokter Andy De Witte, onze nieuwe
hoofdarts vanaf 1 september 2021.
Ik wens u een interessante leeservaring met deze nieuwe lente-Masster. Hiermee
opent ons tijdschrift zijn tiende jaargang.
Ik wil dan ook Masster en al zijn medewerkers een gelukkige tiende verjaardag
wensen.

Namens de redactieraad,
Dr. Marie-Paule Clerinx.
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Door Marc Eneman
Psychiater
Broeders van Liefde

VISIE OP BEHANDELING IN
EEN PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS

De samenleving heeft aan het psychiatrisch ziekenhuis¹ de opdracht toegekend om patiënten
met psychiatrische aandoeningen intensieve
behandelingen² aan te bieden. De organisatie
Broeders van Liefde wil met de voorliggende nota
haar verwachtingen uitdrukken over de kwaliteit
van de behandelingen in haar ziekenhuizen³. Wat
mogen patiënten en hun naastbetrokkenen verwachten omtrent behandeling tijdens een verblijf
in het psychiatrisch ziekenhuis?
De voorliggende nota richt zich tot alle disciplines in de zorg, zoals verpleegkundigen, artsen,
psychologen, ergotherapeuten, maatschappelijk
werkers, criminologen, muziektherapeuten, orthopedagogen en bewegingstherapeuten.
Integrale zorg: behandeling en herstelondersteunende zorg samen
De integrale zorg die we als Broeders van Liefde
wensen te bieden aan patiënten en hun naastbetrokkenen omvat twee noodzakelijke componenten: enerzijds de behandeling in de meer strikte
zin van het woord en anderzijds de herstelondersteunende zorg. Over deze laatste component
hebben we in de loop van de voorbije jaren een
duidelijke visie ontwikkeld. Dit resulteerde in de
visietekst van de groep Broeders van Liefde over
herstelondersteunende zorg (Bevernage, 2017)
en tevens in een visietekst over het belang van
ervaringskennis in de zorg (Bevernage, 2018).
Echter, de nood werd aangevoeld om ook omtrent de component ‘de behandeling in de meer
strikte zin’ een duidelijk uitgesproken visie te ontwikkelen.
Het doel van de hier voorliggende tekst is om
daaraan tegemoet te komen. Deze tekst kan
daardoor als eenzijdig overkomen, met name te
exclusief handelend over behandelingsaspecten. In zekere zin is dit ook zo, maar deze tekst
kan nooit los gezien worden van de visie omtrent
herstelondersteunende zorg: beide vormen een
onafscheidelijk duo. Het is duidelijk dat voor het
aanbod in onze voorzieningen geldt: geen herstel zonder goede behandeling, en omgekeerd,

geen behandeling buiten het ruimere kader van
het hersteldenken (zie ook Davidson et al., 2009).
Behandeling
Het begrip ‘behandeling’ in deze nota verwijst
naar een meer strikte definiëring van de psychiatrisch behandeling. Hierbij onderschrijven wij
een reeds wat oudere definitie van Koerselman
(2005) die stelt dat psychiatrische behandelingen
niet principieel verschillen van andere medische
handelingen. Deze laatste “worden toegepast op
een individu met klachten of symptomen (de ‘patiënt’), ze zijn gebaseerd op hypotheses over de
mogelijke oorzaak van die klachten of verschijnselen en over de mogelijkheid om daar invloed op
uit te oefenen, en ze moeten zowel voor wat betreft die fundering als voor wat betreft hun resultaten getoetst kunnen worden. Waar het om gaat,
is dat het diagnostisch en therapeutisch handelen kan onderbouwd worden met controleerbare
bevindingen uit relevante wetenschapsgebieden.
Voor de psychiatrie geldt dit onverkort.” (Uit: Leerboek psychiatrie, Hengeveld, p.157).
Mensen die in onze psychiatrische ziekenhuizen
worden opgenomen, zijn gebotst op de grenzen
van hun eigen oplossingsvermogen en/of dat van
hun omgeving. Hier blijkt specialistische, psychiatrische hulp noodzakelijk te zijn om deze problematiek te remediëren op een manier zoals hierboven beschreven door Koerselman.
Verwachtingen betreffende de psychiatrische
behandeling
De organisatie Broeders van Liefde formuleert
een aantal verwachtingen voor de psychiatrische
behandelingen in haar ziekenhuizen en dit met
het oog op het aanbieden van optimale zorg. Bij
enkele van deze punten lijkt het op het intrappen
van open deuren. De praktijk leert dat ondanks
het grote engagement van hulpverleners er toch
hiaten in de zorg kunnen bestaan en dat verbetering in dat geval wenselijk is.

Veerle Stevens
Stafmedewerker patiëntenen bewonerszorg
Broeders van Liefde

Voorafgaand aan de bespreking van deze verwachtingen benadrukken we dat een essentieel
uitgangspunt is dat behandelingen zoveel als
mogelijk gebeuren in samenwerking mét de patiënt en zijn of haar naastbetrokkenen. Een tweede
axioma voor ons stelt dat behandelen essentieel
een interdisciplinair handelen behelst.
Een drievoudige breedhoekbenadering
De ernst en de complexiteit van de psychische
stoornissen of het psychisch disfunctioneren bij
patiënten vereist een drievoudige breedhoekbenadering, zowel tijdens de diagnosestelling als
bij de behandeling. Deze drievoudige benadering
omvat (1) een holistische benadering, (2) een
handelen in trialoog en (3) een interdisciplinaire
werkwijze.
1. De holistisch benadering geeft zowel aandacht aan de biologische, psychologische,
sociale en existentiële componenten in de
etiologie, de evolutie en de behandeling van
de ziekte. Op deze wijze kan men fouten
voorkómen die voortvloeien uit een te eenzijdige zienswijze. Wanneer bijvoorbeeld
klachten of symptomen enkel benaderd
worden vanuit een biologische invalshoek of
alleen vanuit het perspectief ‘betekenissen’,
verhoogt de kans op hiaten in de diagnosestelling en het behandeltraject.
2. Handelen in trialoog verwijst naar het overleg tussen patiënt, naastbetrokkenen en
hulpverleners in een sfeer van samenwerking en evenwaardigheid. Zo is er meer
evenwicht in de aandacht voor de informatie
die respectievelijk de patiënt, de naastbetrokkenen en de hulpverleners inbrengen.
Elk van deze drie partijen heeft een eigen
expertise die wordt erkend en ingezet ten
voordele van een accurate diagnose en
gepaste behandeling. Niet alleen het wederzijds delen van informatie is belangrijk,
maar tevens het gezamenlijk reflecteren en
het zoveel als kan samen beslissen met alle
betrokkenen.
3. Interdisciplinair handelen betekent dat de
diagnosestelling en de therapie worden op-

5

gebouwd door alle betrokken disciplines.
Doorheen het interdisciplinair overleg krijgt
men een rijker geschakeerd beeld. Dat kan
de kwaliteit van de zorg bevorderen.
Een accurate diagnosestelling
Net zoals in de somatische geneeskunde dient
de behandeling van psychische aandoeningen
gefundeerd te zijn op een accurate diagnose.
Een juiste diagnosestelling onderbouwt de keuze
voor de best passende therapie en vermindert
de kans op behandelfouten. Het diagnostisch
proces steunt op wetenschappelijke kennis en
gebeurt tevens in nauwe samenwerking met de
patiënt en zoveel als kan ook met zijn of haar
naastbetrokkenen.
Deze verwachting impliceert dat de nodige informatie wordt verzameld via studie van de voorgeschiedenis, anamnese en hetero-anamnese,
onderzoek van het actueel klinisch beeld, interdisciplinair overleg en zo aangewezen via psychodiagnostisch, somatisch, technisch en beeldvormend onderzoek.
Het gebruik van een behandelplan
Elke patiënt heeft een in gezamenlijk overleg tot
stand gekomen en geactualiseerd behandelplan.
De beschikbaarheid van behandelplannen is een
krachtig hulpmiddel voor patiënt, hulpverlener en
naastbetrokkenen:
•
Het bevat de samenvatting van de inbreng
van de patiënt, naastbetrokkenen en hulpverleners, alsook hun - zoveel als kan - gezamenlijk besluit over het te volgen behandeltraject.
•
Het doet dienst als monitoringstool waarmee patiënt en hulpverlener de voortgang
van het behandeltraject kunnen opvolgen.
•
Het faciliteert de zorgcontinuïteit op het moment waarop de patiënt overgaat naar een
andere zorgeenheid of zorgmodus, binnen
of buiten het ziekenhuis.
Evidence-based handelen
De behandeling is wetenschappelijk onderbouwd
en kan worden gelabeld als evidence-based
practice. We verwijzen hierbij naar het begrip
evidence-based medicine waarbij het gaat om
het consciëntieus, expliciet en oordeelkundig gebruik van de best beschikbare, bewezen kennis
bij het nemen van beslissingen over de behandeling voor de patiënt (Sackett et al., 1996; Greenhalgh et al., 2014). Volgens deze auteurs omvat
evidence-based medicine drie aspecten:
1. de kennis uit wetenschappelijk onderzoek
(randomized controlled trials, meta-analyses, …),
2. de informatie verstrekt door de patiënt over
zichzelf en zijn/haar voorkeuren en
3. de ervaring en inzichten van de beroepsbeoefenaar.

De neiging bestaat om evidence-based practice
te verengen tot onderzoeksgerelateerde informatie. Vaak vormt dit de enige basis bij de opmaak van richtlijnen en protocollen. Men vergeet
daarbij dat de toepassing van wetenschappelijke
evidentie in de praktijk haar beperkingen kent⁴.
Evidence in haar wetenschappelijke betekenis is
een noodzakelijke, maar ontoereikende tool voor
accurate behandeling en dient telkens door middel van een goede en gezamenlijke reflectie geïndividualiseerd te worden toegepast.
Value-based handelen
Het team van medewerkers werkt niet alleen evidence-based, maar evenzeer value-based. Value
based handelen brengt de impliciete en expliciete
waarden van het team voor het voetlicht (Fulford,
2008). Het doet medewerkers nadenken over de
relatie tussen de hulpverlener, de patiënt en zijn
of haar omgeving, over de therapie die ze bieden
evenals het besluitvormingsproces dat daartoe
leidt en over een aantal bijzondere aangelegenheden zoals het gebruik van dwang of het maken
van keuzes bij therapieresistentie.
Belangrijke waarden in de zorg die binnen de organisatie Broeders van Liefde gehuldigd worden,
zijn o.m. aandacht geven aan ieders kracht met
oog voor ieders kwetsbaarheid, samenwerken in
dialoog, verbondenheid en vertrouwen en een
duurzaam engagement in de zorg voor de patiënt en diens omgeving (wat daarom niet betekent
een langdurige opname).
Als organisatie beschikken wij over meerdere
ethische adviezen die artsen en hulpverleners
kunnen ondersteunen bij hun beslissingen over
behandelingen.
Voor het overzicht van de beschikbare adviezen
zie: www.broedersvanliefde.be onder de rubriek
ethiek.
Zoveel als kan in de samenleving
Het team van medewerkers reflecteert met de
patiënt en zijn of haar naastbetrokkenen systematisch over de modus voor behandeling en
samen waken ze erop dat deze modus zoveel
als kan aansluit bij de gewone samenleving. Dat
betekent dat voor de patiënt tijdens de behandeling de connectie met het dagelijkse leven zoveel
mogelijk wordt gevrijwaard, zodat wonen, leren,
werken,… kan worden gecontinueerd als dat
voor de betrokkene ook haalbaar is. Op die manier vermijden we schade toe te brengen die men
kan oplopen door bv. een volledige opname waar
deze niet aangewezen is. Omgekeerd evenwel
kan men iemand nadeel berokkenen door hem
of haar niet op te nemen wanneer dit wel noodzakelijk is.
Indicaties die een residentiële opname in een
psychiatrisch ziekenhuis verantwoorden zijn o.m.
een onvermogen om structuur in het leven aan te
brengen of te houden, gevaar voor zichzelf en/of

anderen, de noodzaak aan nauwe medische monitoring en een uitgeput steunsysteem (Decoster,
2020).
Transparantie over diagnose en behandeling
De transparantie en openheid bij het bespreken
van diagnose en behandeling is zo groot als mogelijk. De patiënt dient volledig en correct geïnformeerd te worden i.v.m. diagnose, uitgevoerde
onderzoeken en beschikbare behandelvormen.
Dat laatste omvat het bieden van informatie over
de voor- en nadelen van de verschillende therapieën, de impact ervan op korte, middellange en
lange termijn, de mogelijkheden en beperkingen
ervan en de verwachtingen tijdens de behandeling t.a.v. de patiënt, diens omgeving en het team.
Mits instemming van de patiënt kan de hierboven
vermelde informatie ook gedeeld worden met de
naastbetrokkenen.
Hoewel we zoveel als mogelijk open, waarachtig
en transparant zijn, moeten we bij dit alles vermijden om de diagnose te verabsoluteren en op die
manier persoonsreducerend te werken. We streven ernaar om bij het bespreken van diagnose
en behandeling zoveel als kan het perspectief op
mogelijkheden en verandering open te houden.
Informatie verschaffen is niet zelden een delicate aangelegenheid: wat men als zorgverlener
meedeelt, doorgeeft en bespreekt, is vaak geen
‘neutrale’ informatie. De inhoud kan voor de betrokkene of diens omgeving een uiterst persoonlijke, essentiële betekenis krijgen. Ziekte-inzicht
is soms pijnlijk en kan het lijden versterken. Het
verhogen van ziekte-inzicht blijft belangrijk maar
het dient te gebeuren met bijzondere aandacht
voor de belevingsaspecten.
Preventieve aspecten
Het team besteedt tijdens het behandelproces
aandacht aan de preventie van terugval. Terugval
kan immers voor de patiënt en de omgeving gepaard gaan met gevoelens van moedeloosheid.
De mogelijkheid van terugval houdt in dat het
team met de patiënt, en eventueel ook met zijn of
haar naastbetrokkenen, bespreekt waaraan tekenen van terugval herkenbaar zijn en hoe dit kan
worden voorkomen. Het is aanbevolen een crisisplan uit te werken waarin de voorkeuren van de
patiënt en zo mogelijk zijn of haar omgeving zijn
opgenomen omtrent de gewenste zorg tijdens
een terugval of crisismoment.
Een gedegen behandeltraject neemt bij voorkeur
ook de preventierichtlijnen voor een gezonde
leefstijl ter harte. Bij patiënten met psychische
problemen is het aangewezen om samen te proberen de nadelen van een therapie te vermijden
(bv. door het opvolgen van gewicht of andere parameters bij het gebruik van bepaalde medicatie).
Verder is het van belang om samen met de patiënt aandacht te hebben voor voldoende beweging, gezonde voeding, een goede lichaamsver-
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zorging en een gepaste omgang met middelen.
Ook een goede balans draaglast-draagkracht,
zingeving en voldoende verbondenheid zijn belangrijke, protectieve factoren.
Monitoring van de behandeling
De aangeboden behandeling dient werkzaam
te zijn en te leiden tot de gewenste resultaten.
Daartoe besteedt het team samen met de patiënt
aandacht aan de uitkomsten die het behandeltraject genereert en levert men inspanningen om de
resultaten van de zorg te meten. De wijze en frequentie van meten, evenals de meetresultaten,
zijn opgenomen in het behandelplan en worden
met de patiënt besproken.
Deze werkwijze beantwoordt aan de principes
van een feedback-gestuurde zorg. Dat laatste
verwijst naar het continue proces om de voortgang van de zorg samen met de patiënt te meten, te bespreken en bij te sturen. Deze manier
van werken is erop gericht om de indrukken en
verwachtingen van patiënten en hulpverleners
te objectiveren en het inzicht te verhogen in de
complexiteit en de evolutie van de zorgvragen.
Zorg in een netwerk
We moeten ons blijvend bewust zijn dat de zorg
die wij bieden in een psychiatrisch ziekenhuis
slechts een schakel is in het netwerk van omvattende zorg voor de patiënt. Hierin kunnen vele
andere hulpverleners betrokken zijn. Belangrijk
is om samen met de patiënt een constructieve
samenwerking met deze hulpverleners op te
bouwen en toe te zien op een goede continuïteit
van zorg, met inbegrip van een gedegen zorgcommunicatie, zeker op momenten van transitie.
Bijzondere aandachtspunten in de zorg bij
Broeders van Liefde
Bovenstaande verwachtingen achten we noodzakelijk met het oog op het aanbieden van optimale zorg aan patiënten en hun omgeving.
Daarenboven wensen we een aantal specifieke
aspecten aan te stippen waarop wij als organisatie Broeders van Liefde bijzondere nadruk willen
leggen:
•
We gaan uit van een diep respect voor de
menselijke persoon en de menselijke waardigheid en evenwaardigheid.
•
We ontwikkelen een grote sensibiliteit voor
ethische facetten in de zorg.
•
We geven bijzondere aandacht aan aspecten van zingeving.
•
We staan open voor zorgvragen van doelgroepen met meer complexe problematieken, vaak aan de periferie van de aandacht
in de geestelijke gezondheidszorg.
•
We geven niet op wanneer we botsen op
therapieresistentie. We beschouwen dit als
een uitdaging voor onze professionaliteit en
blijven creatief zoeken naar oplossingen en
goede zorg. We laten ons daarbij helpen
o.a. door onderzoek, intervisie, externe expertise of het verbreden van het draagvlak.
•
We erkennen, in balans met het voorgaande, de grenzen in het eigen kennen en
kunnen. Wanneer we deze grens bereiken,
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•

verwijzen we de patiënt met grote zorgvuldigheid door. Een verwijzing is geen afwijzing van of voor de patiënt.
We vormen werkgemeenschappen waar
respectvolle omgang, dienstbaarheid en het
stimuleren van dynamiek en creativiteit dragende krachten zijn: de kracht van een team
heeft een impact op de kwaliteit van de zorg.

Het is de hoop van de organisatie Broeders van
Liefde dat deze tekst mag bijdragen tot een gezamenlijk reflecteren over onze behandelingen en,
waar aangewezen, kan leiden tot het bijsturen
van deze zorg.

¹ Voor de duidelijkheid verstaan we onder psychiatrisch ziekenhuis het ziekenhuis in al zijn
geledingen, met name: residentiële afdelingen,
dag- en nachtziekenhuis, poliklinische diensten,
mobiele teams en outreachende werking. Op
deze wijze zijn de initiatieven beschut wonen en
de psychiatrische verzorgingstehuizen niet gevat
in deze tekst: zij hebben in tegenstelling tot de
ziekenhuizen geen opdracht tot intensieve behandeling.
² Voor verdere toelichting verwijzen we naar de
beschrijving van de vijf functies in de geestelijke
gezondheidszorg volgens de blauwe gids (FOD
Volksgezondheid, 2010).
³ Het initiatief voor deze nota ging uit van de
hoofdartsen van de organisatie Broeders van
Liefde. Ze werd als sneuvelnota op diverse fora
besproken met artsen, teammedewerkers, patiënten en hun omgeving, directies en beleidsmedewerkers, en ten gevolge van deze besprekingen ook aangepast.
⁴ Denk bv. aan het gegeven dat duidelijke statistische verschillen in onderzoek vaak slechts marginale verbeteringen opleveren in de klinische
praktijk, aan de beperkte toepasbaarheid van
wetenschappelijke kennis wanneer deze wordt
omgezet in weinig flexibele algoritmes gebaseerd
op de gemiddelde patiënt of aan problemen die
opduiken bij multimorbiditeit.
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HIGH &
INTENSIVE CARE
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HIGH & INTENSIVE CARE (HIC)
“Een mens in nood laat je niet alleen”

Afzonderen, het lijkt onlosmakelijk met psychiatrie verbonden. Rapporten bevestigen
dat deze veiligheidsboei nog veel gehanteerd
wordt in het psychiatrische werkveld. Het is een
doorn in het oog van patiënten(verenigingen),
familie(verenigingen) en dus ook van overheden.
Maar ook medewerkers zelf maken er niet graag
gebruik van en willen liefst dat alles veilig blijft.
Als we in crisis zijn, hebben we nood aan nabijheid van anderen om ons veilig te voelen. Afzonderen staat daar haaks op. Met de oprichting
van HIC’s, een model waar men in Nederland al
verschillende jaren ervaring mee heeft, probeert
de overheid dwang en drang te reduceren en de
zorg in deze moeilijke situaties te humaniseren.
Asster wilde deze trein niet missen en koos ervoor om een project in te dienen voor de oprichting van een HIC.
De ene HIC is de andere HIC niet
Artikel 107 van de ziekenhuiswet geeft ziekenhuizen de kans om hun middelen op een andere
wijze in te zetten. Hiervoor dienen de ziekenhuizen een welbepaald aantal bedden buiten
gebruik te stellen. In overleg met het netwerk
kan het ziekenhuis op die manier de mobiele
teams versterken en/of de zorg binnen het ziekenhuis intensifiëren via de oprichting van HIC’s
en intensieve diensten (ID). De meeste Vlaamse
ziekenhuizen zijn georganiseerd met één algemene crisisdienst en daarbuiten behandelafdelingen. Diagnostische groepen zitten daar allemaal samen op deze crisisdienst. Asster werkt
met doelgroepen; zorgclusters die elk op zich
de verschillende functies van een opname (crisis, behandeling, rehabilitatie) proberen waar te
maken. Bij de oprichting van de HIC werd ook
vastgehouden aan deze opdeling.
Onder leiding van dr. Sarah Janssens ging de
HIC “Vega” van start op 1 december 2019 en
werd “Vega” ondergebracht binnen de doelgroep stemmings- en persoonlijkheidsproblemen
(Nova); de doelgroepen verslavingszorg (Libra)

en psychosezorg (Orion) werden versterkt met
een ID: een intensieve dienst. Het verschil tussen
HIC en een ID zit hem erin dat een HIC beschikt
over een intensive care van 4 bedden waar de
zorg kan opgeschaald worden naar een-op-eenbegeleiding.
De HIC Asster/Reling richt zich naar mensen tussen 18 en 65 jaar die in het ziekenhuis nog niet
gekend zijn of waarvan de problematiek, de diagnose en het behandeltraject (nog) niet helder zijn.
Hierbij is vaak sprake van ernstig suïcidaal, zelfdestructief, manisch, agressief of ander moeilijk
te hanteren gedrag. De ernst van de symptomen
en de mate van controleverlies bepalen de indicatie voor de opname. Patiënten kunnen zowel
vrijwillig als gedwongen opgenomen worden.
In het werkboek HIC wordt extra aandacht gevraagd voor twee doelgroepen (¹):
•
“Volgens de Multidisciplinaire Richtlijn Persoonlijkheidsstoornissen (Utrecht, Trimbosinstituut) is klinische opname in principe
niet gewenst in verband met het gevaar op
regressie (meestal cluster B-persoonlijkheidsstoornissen). Toch kan een opname op
een HIC nodig zijn. Bij deze patiënten is het
nog meer van belang de HIC-opname kort
te houden en de regie zo snel mogelijk terug
te geven.
•
Ook voor langdurig intramuraal opgenomen
patiënten met moeilijk oplosbare en persisterende dwang- en drangproblematiek is de
HIC meestal niet het passend antwoord.”
Niet behorend tot de doelgroep van de HIC
Asster/Reling zijn:
•
Personen met dubbeldiagnose mentale beperking: zij worden rechtstreeks opgenomen
op de afdeling De Zeilen 2.
•
Niet aangeboren hersenletsel (NAH): dit is
geen doelgroep voor Asster tenzij zeer uitzonderlijk omwille van andere problematiek.

¹ Tom van Mierlo e.a., Werkboek HIC, De Tijdstroom, Utrecht, 2013/2019, P. 37.

Stan Vranken
Afdelingshoofd HIC “Vega”

•

•

•

De HIC richt zich ook niet op de reeds elders in het ziekenhuis opgenomen patiënten met persisterende problemen die leiden
tot vrijheidsbeperking en gedwongen behandeling.
Personen met een delier of sterk geïntoxiceerd beeld door illegale drugs: deze patiënten dienen eerst opgenomen te worden
in een algemeen ziekenhuis.
De HIC is geen ‘spoedgevallendienst’ voor
medische urgentie ook al probeert men zo
snel mogelijk op te nemen. Zie schema
werkgroep intensifiëring.

Enige HIC in Limburg
In Vlaanderen zijn er momenteel 9 HIC’s. Asster
is het enige ziekenhuis in Limburg dat een kandidatuur voor een HIC indiende. Het werkingsgebied van de HIC Asster/Reling komt overeen
met het werkingsgebied van Asster in het algemeen. Dat komt in sterke mate overeen met de
regio Reling, aangevuld met het oostelijk deel
van Vlaams Brabant gezien hun binding met
Sint-Truiden. Er zijn voorlopig geen plannen om
crisiszorg van de regio Noolim hierbij te nemen.
Functie/doelstelling
Met de oprichting van de HIC wil het ziekenhuis
zoveel mogelijk het aantal vrijheidsbeperkende
(dwang)maatregelen terugdringen. Het is belangrijk dat de patiënt (zo vlug als mogelijk) de
regie over zijn eigen functioneren in handen
neemt.
Een opname op de HIC is een behandelmogelijkheid binnen een (veelal) lopende ambulante
behandeling. Ambulante langetermijnbehandeldoelen blijven het leidende perspectief en blijven
ook op de HIC van toepassing. Zodra de crisis
opheldert, volgt een doorverwijzing naar de ambulante partners, de residentiële of dagklinische
vervolgbehandeling, of de thuiscontext.
Als definitie voor “crisis” hanteren we: “Een crisis
is een situatie waarin de patiënt de controle over
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teren. Gerichte en evidence based psychotherapeutische en psychologische interventies kunnen
plaatsvinden, doch niet in een langer durende
procesmatige behandelingsopzet. Relatie- en
gezinstherapie worden op indicatie aangeboden.
Alle bovenstaande elementen passen ook in de
integrale visie op mensgerichte zorg die binnen
Planetree als erg belangrijk wordt vooropgesteld.
We vinden het belangrijk dat patiënten nadenken
over hoe ze in de crisis zijn beland, en hoe ze hun
evenwicht kunnen hervinden. We hanteren hierbij
het Stress-Steun-Kracht-Kwetsbaarheidmodel en
we bieden gerichte psycho-educatie en ondersteuning aan. Daarnaast werkt elke patiënt een
signaleringsplan en/of een crisiskaart uit.
Binnen het netwerk

zichzelf dreigt kwijt te raken of kwijt is, waardoor
hij/zij een gevaar voor zichzelf of voor anderen
vormt of kan zijn.”
Behandelvisie en methode
De HIC biedt een gerichte (crisis)behandeling
aan vanuit een integratie van herstelondersteunende zorg, het medisch (psychiatrisch) model,
een heldere psychologische visie en een duidelijke psychotherapeutische visie over persoonlijkheidsstoornissen.
De behandelvisie is gestoeld op de principes van
de crisishantering. Ook het medicamenteuze beleid kadert binnen deze visie. Psycho-educatie
en het betrekken van de omgeving van de patiënt vormen een rode draad doorheen de gehele
behandeling. Er wordt multi- en intradisciplinair
gewerkt vanuit een bio-psycho-sociaal model. In
het team wordt ruim voldoende tijd voorzien voor
gezamenlijk overleg over én samen met de patiënt en diens omgeving.
Als dragend kader hanteren we de visie rond herstelgerichte zorg, we werken vanuit een holistische visie op de patiënt, waar niet de diagnose
centraal staat maar wel de gehele persoon. Enkele fundamentele toegepaste kernprincipes zijn
de gastvrije bejegening en attitude, het één-opéén contact met de patiënt en het betrekken van
de naasten, het herstelbevorderend behandelklimaat, en het supportief therapeutisch milieu. Het
bieden van hoop en perspectief, het motiveren
voor behandeling en de persoonlijke afstemming
van deze behandeling op de behoeften van de
patiënt vormen belangrijke pijlers in de therapeutische behandelattitude.
Vanuit het medische model past men (medicamenteuze) psychiatrische en eventueel somatische behandeling volgens de gangbare richtlijnen toe, in functie van diagnostiek, de bestrijding
van symptomen en vermindering van lijden. Ze
zijn gericht op (gradueel) herstellen van de regie
van de patiënt en passen enkel drang en dwang

toe indien dit noodzakelijk is.
Binnen de herstelgerichte benadering staat groeipotentie centraal. Hierop enten we de zelfdeterminatietheorie, ontwikkeld in jaren ’70-‘80 door
Deci en Ryan. Het is een empirisch gestaafde,
universele motivatietheorie, die ervan uitgaat dat
er drie psychologische basisbehoeften zijn die
essentieel zijn voor ons optimaal persoonlijk en
relationeel functioneren. De drie psychologische
behoeftes zijn: ten eerste een behoefte aan autonomie. We laten zoveel als mogelijk de regie
in handen van de patiënten. Indien aan deze behoefte voldaan is, hebben mensen het gevoel dat
ze zichzelf kunnen zijn, dat ze de acteur zijn van
hun eigen handelen, denken en voelen. Ze doen
activiteiten die ze leuk vinden en kunnen kiezen
wat ze doen en met wie.
Ten tweede: de behoefte aan competentie. We
motiveren patiënten om in kleine stapjes vooruit te gaan en bijgevolg te ervaren dat er zaken
lukken. Indien aan deze behoefte voldaan is,
ervaren mensen een gevoel van effectiviteit (zinvolheid), een gevoel een activiteit succesvol te
kunnen uitvoeren. Ten derde: de behoefte aan
relationele verbondenheid. Hier zetten we als
team voluit in op een goede bejegening. Indien
aan deze behoefte voldaan is, voelen mensen de
betrokkenheid van anderen, hetgeen het opbouwen van een goede relaties bevordert.
Binnen de verschillende therapieën en activiteiten van het therapieprogramma wordt bekeken
hoe we aan deze psychologische basisbehoeftes
kunnen voldoen. Niet alleen door het inhoudelijk aanbod, maar ook door de wijze waarop dit
wordt aangeboden en er met patiënten wordt
omgegaan. De vanuit deze theorie opgebouwde
motiverende gespreksvoering wordt gehanteerd,
evenals de principes van verbindende communicatie.
Op maat van de patiënt bestaat de mogelijkheid
om op indicatie een gedragstherapeutische, een
psychodynamisch en mentaliserend bevorderende en/of een systeemgerichte benadering te han-

De behandeling op een HIC zal in veel gevallen
een intermezzo zijn binnen een ambulant behandeltraject. De opname op een HIC is dus een
tijdelijke onderbreking (of start) van ambulante
behandeling en dient zo kort als mogelijk te zijn.
Er moet een goede samenwerking zijn met de
partners in de keten. Dat kan opname op de HIC
helpen voorkomen of de duur ervan aanmerkelijk
verkorten. “Samenwerking tussen het team van
de HIC, de ambulante zorgverlener, de patiënt en
naasten staat centraal”. Bij een crisis in de thuissituatie zou steeds eerst moeten nagegaan worden of tussenkomst van een ambulant crisisteam
een oplossing kan bieden volgens het zogenaamde stepped-care model.
Bij een opname wordt er zo snel als kan een
zorgafstemmingsgesprek georganiseerd (ZAG)
waarbij de patiënt, de arts, de persoonlijke begeleider en belangrijke derden uitgenodigd worden
om een behandeltraject uit te tekenen. Tijdens de
coronapandemie gebeurt dit via zoom-sessies
en dat werkt verbazend goed. Het bespaart overigens de ambulante hulpverleners heel wat tijd.
Het ambulante team blijft in de behandelplanning
betrokken.
De afdeling
De HIC is een afdeling voor patiënten die gesloten klinische zorg en behandeling nodig hebben
waar de zorg snel opgeschaald kan worden.
De afdeling integreert een Intensieve Dienst –
twee maal 12 bedden – met een Intensive Care.

Deze intensive care bestaat uit 4 aparte units
(ICU), elk met eigen slaap- en zitgedeelte, toilet
en douche en een eigen tuintje. De ICU is in principe een niet-afgesloten ruimte binnen het geheel
van de HIC.
Deze ICU’s zijn bedoeld voor patiënten die opgenomen zijn op de HIC en zijn dus geen kamers
bovenop de 24 bedden van de HIC.
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De Extra Beveiligde Kamer (EBK) is een afgesloten ruimte en daarmee een vrijheidsbeperkende
interventie. Deze wordt alleen gebruikt in ernstige
noodsituaties. Er is continu toezicht. Het contact
in de EBK blijft behouden, bv. met apparatuur en
een beveiligde glazen wand.
Er is op een HIC ruimte voorzien voor rooming-in
voor familieleden/naastbetrokkenen.
Asster plant om op relatief korte termijn nieuwbouw te zetten voor de HIC en de intensieve
diensten van psychosezorg en verslagingszorg.
Er zal dan een intensive care opgericht worden
die beantwoordt aan alle vereisten van een HIC.
In afwachting werd er voor geopteerd om voor de
ICU’s van HIC Asster geen aparte locatie te gebruiken maar bestaande 2-persoonkamers op de
afdeling om te vormen tot ICU’s.

een zorgafstemmingsgesprek (ZAG) afspraken
gemaakt over de doelstellingen voor de patiënt
en het behandeltraject (behandelbeleid). Het herstel en het behoud van contacten staan centraal.
Er wordt preventief en de-escalerend gewerkt.
Hulpverleners hebben een gastvrije en patiëntvriendelijke basisattitude. Contact maken en
behouden met de patiënt is de basis: geen eenzame opsluiting, face-to-face-contact, een-opeen-begeleiding,…
Nabijheid is het instrument voor crisiszorg. Door
een betere personeelsomkadering kunnen we de
zorg voor patiënten in crisis opschalen.
Deze een-op-een-begeleiding kent meerdere
vormen:
•

Opschaling van zorg
De patiënt wordt in eerste instantie opgenomen
op de ID van de HIC. Met de patiënt, de context,
de partners (mobiele teams e.a.) … worden in

•

Er kan nabijheid op de afdeling geboden
worden doordat constant iemand naast of
bij de patiënt is in het leven op de afdeling.
Er kan opgeschaald worden naar een-opeen-begeleiding in de comfortroom: een
rustgevende kamer die speciaal ingericht is

om spanning-reducerend te werken.
Er kan opgeschaald worden naar de ICU
waar een teamlid, veelal de verpleegkundige, constant bij de patiënt blijft. De ICU
heeft ook camerabeveiliging. Indien de patiënt even zonder begeleiding wil kan een
teamlid in een klein verpleeglokaal er tegenover via camerabewaking toezicht houden.
•
De opname moet zo kort mogelijk zijn. In het
werkboek HIC spreekt men van behandeltermijnen:
•
Binnen HIC: 3 weken, eventueel verlengbaar met maximum 3 weken
•
Binnen ICU: enkele uren, maximum een
paar dagen
Zodra de regie door de patiënt voldoende teruggewonnen is en de crisis voldoende onder controle is, kan de patiënt terug naar huis met ondersteuning van de partners in de zorg.
•

“Een mens in nood laat je niet alleen”. Met deze
leuze wil Asster haar HIC uitbouwen om mensen
zo humaan mogelijk door hun psychiatrische cri-

Minister Beke in de comfortroom tijdens de opening
van de HIC

Onze huidige ICU:
huiselijk ingericht
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LIBRA 3
oriëntatie naar
een ‘intensieve dienst’

sis heen te helpen.

Jimmy Hendrikx
afdelingshoofd
Nathalie Rosier
psycholoog

Het netwerk Reling viert dit jaar het tweede lustrum! Het zorgnetwerk en -circuit voor psychiatrische patiënten wordt steeds beter uitgebouwd
en verankerd in de maatschappelijke context. Zo
werd er twee jaar geleden een tweede bedbevriezing doorgevoerd in het psychiatrisch ziekenhuis
Asster. Deze maakte het mogelijk de mobiele
teams verder te versterken. Tevens werd er in
samenwerking met de overheid een nieuw kader
gecreëerd om ook het kleiner wordende psychiatrische ziekenhuis van de nodige randvoorwaarden te voorzien om de steeds complexere zorg
en casuïstiek kwaliteitsvol uit te bouwen.
Dit kader vertaalt zich in de mogelijkheid meer
in te zetten op acute zorg door het oprichten van
een ‘High Intensive Care Unit (HIC)’ en/of een ‘Intensieve Dienst (ID)’. Deze dubbele investering
maakt het mogelijk om meer te investeren in het
acute karakter van het psychiatrische ziekenhuis
en korter op de bal te spelen voor patiënten in
een acute crisissituatie. Tegelijk kan er in de
thuiscontext meer geïnvesteerd worden door de
mobiele teams. Dit zowel bij crisis alsook wat betreft herstelgerichte zorg.
Asster engageerde zich om een HIC alsook twee
ID’s op te richten. De HIC richt zich voornamelijk
op patiënten in een acute crisissituatie waarvan
de problematiek en wenselijke behandeling nog
enigszins onduidelijk zijn. De ID’s richten zich
eerder op het intensief behandelen van patiën-

ten met een gekende (acute) problematiek in een
hiervoor aangepaste setting. Zowel de HIC als de
ID’s werken nauw samen met verschillende (netwerk)partners alsook andere (opname)afdelingen
in het psychiatrische ziekenhuis.
Binnen Asster bestaan er twee ID’s; eentje voor
de doelgroep psychosezorg, een tweede voor de
doelgroep verslavingszorg. De laatst benoemde
ID binnen verslavingszorg verlegt momenteel de
focus. In overleg met verschillende actoren kiest
Asster bewust voor een ID die zich richt naar patiënten met een verslavingsproblematiek van illegale drugs. Hiermee wordt er aangesloten op
de zorgvraag van de regio en kan er meer geïnvesteerd worden in capaciteit, behandelexpertise
en maatschappelijke re-integratie van deze complexe problematiek die dikwijls gepaard gaat met
andere psychiatrische problematieken.

De afdeling Libra 3, die voorheen al een behandeling voorzag van deze doelgroep, zal uitbreiden van 18 naar 22 bedden. De aparte module
sgs (seksuele gedragsstoornissen), die tevens
gehuisvest was op dezelfde locatie, zal verder
evolueren naar een volledig losstaande afdeling
met een autonome werking. Beide teams zullen
versterkt worden en een grondige investering in
de accommodatie, in de vorm van een doorgedreven renovatie, wordt nog dit jaar uitgevoerd.
De afdeling sgs zal dit nieuwe hoofdstuk schrijven onder de nieuwe naam: “Mira!”

12

van links naar rechts
Sarah Vanderstraeten
Psycholoog
Inge Jeandarme
Psychiater
Erwin Reyskens
Afdelingshoofd
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Erwin Reyskens
Afdelingshoofd

MIRA, EEN NIEUWE STER WERD GEBOREN
Afdeling seksuele gedragsstoornissen verhuist naar een
aparte afdeling.

Mira. De naam roept wellicht allerhande associaties op die een mens laten wegdromen. Maar
voortaan mag u bij Mira denken aan de nieuwe
ster aan het Asster-firmament. Zoals u al in de inleiding kon lezen vaart de SGS-unit – de afdeling
voor behandeling van mensen met seksuele gedragsstoornissen – die voorheen deel uitmaakte
van de afdeling Libra 3 vanaf nu een autonome
koers. En daarbij hoort vanzelfsprekend een
nieuwe naam. Naar analogie met de andere afdelingen in Asster zal de naam ook hier verwijzen
naar een ster.
Symboliek
Mira is niet alleen een van de mooiste sterren die
we kennen, maar achter de naam schuilt bovendien heel wat symboliek. Mira is de vrouwelijke
variant van het Latijnse mirus (verwonderlijk, buitengewoon). We willen hiermee verwijzen naar
de buitengewone plaats die daderzorg inneemt
binnen de reguliere en algemene psychiatrie en
het specifieke engagement van medewerkers
voor patiënt en context. Mira is door haar veranderende lichtsterkte soms wel, maar soms ook
niet met het blote oog te zien. Dit symboliseert
de wisselende fasen van het behandelingstraject
met telkens meer of minder eigen verantwoordelijkheid, het meer of minder zichtbaar zijn van
deze doelgroep binnen het zorgaanbod en de
maatschappij en het meer of minder op de voorgrond staan van de parafiele gedragsstoornis in
de verschillende levensfasen van de patiënt. De
zichtbare boeggolf voor de ster symboliseert de
stoornis waar patiënten levenslang moeten leren
tegen opboksen, de komeetachtige staart de bagage uit het verleden die men noodgedwongen
meedraagt.
De kleine blauwe partnerster die cirkelt omheen
de vuurrode Mira verwijst dan weer naar de relatie patiënt-zorgverlener & patiënt-context en naar
het wetenschappelijke bewijs dat mensen in staat
zijn tot verandering als er een relatie ontstaat met
de ander met plaats voor empathie, authenticiteit
en conflict. Die verandering gaat langzaam en

leidt niet tot genezing, maar wel tot herstel van
perspectief.
Behandeling
Hoewel Mira nu op eigen benen staat zal het
zorgaanbod vooralsnog niet wezenlijk veranderen. We blijven een specifiek gesystematiseerd
behandelingstraject aanbieden voor seksueel
delinquenten, binnen de 16 bedden waarover we
sinds 2018 beschikken. Het uiteindelijke doel van
de behandeling is het voorkomen van terugval in
het seksuele delict gedrag via het verbeteren van
de zelfcontrole en het opbouwen van een evenwichtige levensstijl met een betere integratie in
de samenleving. Onze behandeling focust op volwassen mannen die strafbaar seksueel gedrag
pleegden, in het bijzonder op pedoseksuelen,
d.w.z. mannen die seksuele feiten hebben gepleegd op minderjarigen. Binnen deze groep onderscheiden we, naast de echte kernpedofielen,
ook de incestplegers en mensen die occasioneel
feiten hebben gepleegd op minderjarigen (bv. onder invloed van alcohol of drugs).
De therapie is in de eerste plaats een groepsbehandeling. Progressief neemt de patiënt deel aan
specifiek op de doelgroep gerichte therapieën
(terugvalpreventie, dramatherapie, muziektherapie, groepspsychotherapie, beeldende therapie,
etc.). Daarnaast is er ook een individueel psychotherapeutisch aanbod. De behandeling richt zich
zowel op de gepleegde delicten als op de individuele problematiek van de patiënt. De behandeling stoelt op de What Works principes. Praktisch
betekent dat dat we aan de slag gaan met onder
andere het risk-need-responsivity model, cognitieve gedragstherapie, het good lives model en
hormonale behandeling.
Eigen afdeling
Hoewel de behandeling inhoudelijk structureel
weinig zal veranderen, biedt het beschikken over
een eigen afdeling heel wat mogelijkheden om
de zorg te verfijnen. Een eigen autonoom inter-

disciplinair team krijgt de kans om nog verder
te specialiseren en zal minder beïnvloed en bevraagd worden door het team van de ID, dat toch
te kampen heeft met veel meer crisissituaties en
een dynamischer verloop. We menen dat ook het
leefklimaat voor de patiënt zal verbeteren. Niet
alleen zullen ook zij - net zoal de ID drugs - kunnen beschikken over een compleet gerenoveerde moderne afdeling met comfortabel uitgeruste
eenpersoonskamers, maar ook de groepsdynamiek zal rustiger worden omdat de interactie met
de patiënten van de drugsgroep er niet meer is.
Dit zal ons in staat stellen om onze holding environment – het gestructureerd sociotherapeutisch
leefklimaat waarnaar we voortdurend streven en
dat gedragsverandering mogelijk maakt – nog
beter uit te bouwen.
Zo creëren we een omgeving waar patiënten zich
nog beter gedragen en geborgen kunnen voelen,
waar een groter gevoel van veiligheid heerst,
waar de mogelijkheid geschapen wordt ervaringen en gevoelens te beleven en herinneringen
op te halen die in andere omstandigheden een
te grote bedreiging vormen voor de identiteit van
de persoon.

14

ASSTER
HERSTELT...
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Franky Beyen
Stafmedewerker
processen en
ontwikkeling

ASSTER HERSTELT …
een co-creatief proces richting een herstelcultuur

Herstel – als vertaling van het begrip “recovery” –,
herstelgerichtheid, herstelondersteuning, ervaringsdeskundigheid,… zijn gevleugelde begrippen geworden in de Vlaamse GGZ. Ook binnen
Asster worden ze meer en meer in de mond genomen. We willen ermee aan de slag, we worstelen er af en toe nog mee. Er zijn pioniers die
graag mee het voortouw nemen. Net zoals er kritische betrokkenen aan de kant staan met terechte
bekommernissen.

William Anthony, directeur van het
Psychiatric Rehabilitation Center in
Boston, definieerde herstel al in 1993. Een
definitie die nog steeds overeind blijft. Als
een “intens, persoonlijk en uniek proces
van verandering van iemands houding,
waarden, gevoelens, doelen, vaardigheden
en/of rollen. Het is een manier van leven,
van het leiden van een bevredigend,
hoopvol en nuttig leven met beperkingen
als gevolg van psychiatrische handicaps.
Herstel betekent je ontworstelen aan de
rampzalige gevolgen van je psychiatrische
toestand en ontwikkeling van een nieuwe
betekenis en nieuw doel in je leven.”

Asster ambieert een nog meer herstelgerichte
cultuur.
In het beleidsplan www.asster2023.be vinden
we een aantal beleidsdoelstellingen terug die samen te vatten zijn als “het ervaren van een herstelgerichte cultuur”.
Wat mogen de cliënten “straks” van ons verwachten?
Eerst en vooral ontmoeten ze herstelgerichte
hulpverleners. Dit zijn hulpverleners die …
•
erg competent zijn binnen hun eigen professie en in hun interdisciplinaire afstemming.
Ze bezitten deze kennis en gebruiken deze
erg gepast. Niet door ermee uit te pakken,
wel door de juiste vragen te stellen, informatie aan te bieden, keuzemogelijkheden voor
te stellen, …
•
present aanwezig zijn. De medewerker stelt
zich aandachtig open voor de ander. Hij betrekt die andere (en waar mogelijk ook diens
relaties). Hierdoor komt er vaak veel begrip
voor de betekenis voor die ander en wat
passende zorg kan zijn.
Deze presentiewerker is benaderbaar en denkt
(samen met anderen) na over de eigen houding.
Er is oog voor het perspectief van de cliënt. Hij
kijkt naar de volledige mens, dus ook naar krachten, wensen, verwachtingen,… Hij wil dus aansluiten op het unieke verhaal van elke cliënt.
•
Inzetten op empowerment. Hij ziet de eigen
kracht van de cliënt en stimuleert het benutten ervan. De cliënt wordt geholpen zichzelf
te helpen.

•

•
•

Gebruik maken van de ervaring van de cliënt. De cliënt weet immers hoe de zorg kan
aansluiten op zijn persoonlijk proces.
De ondersteuning door belangrijke anderen
benutten en stimuleren.
Zich tegelijkertijd richten én op het verlichten
van het lijden én op het vergroten van de eigen regie en eigen autonomie. Inzetten op
een vorm van gedeelde besluitvorming (rond
het persoonlijk behandelplan, herstelplan,
houvastplan, …) is hiervan een voorbeeld.

Bij deze worden geen uitspraken gedaan over
een behandelkader of methodiek. Het zijn wel
werkprincipes die zich mengen met die beroepsuitoefening. Het biedt handvaten om als professioneel zorgverlener – zoals Jim van Os het
noemt – relatiespecialist te worden. Veel onderzoek laat immers zien dat psychotherapie (doch
ook farmacotherapie) vooral werkt door de kwaliteit van de relatie.
Of zoals Keet in het redactioneel Tijdschrift voor
Psychiatrie 55 12: “De oplossing van psychiatrische problemen ligt niet uitsluitend bij het toepassen van diagnostiek en kennis van psychopathologie. Samenwerking met patiënt én omgeving is
een onmisbaar deel van ons vak. We onderschat-

ten vaak de mogelijkheden die de patiënt zelf
heeft om te herstellen en de doorslaggevende rol
van de buurt, werk, opleiding, en het informele
steunsysteem. De belangrijkste bijdrage van
psychiaters aan de herstelgerichte behandeling
is het verlaten van het paternalistische model en
toegroeien naar een model waarbij psychiater en
patiënt elkaar ontmoeten als twee experts.“
Relatiespecialist worden (Jim van Os)
Verlaten van paternalisme (Keet)
Wat mogen de cliënten en medewerkers
“straks” van de organisatie verwachten?
Asster zal de komende jaren meer en meer investeren in:
•
Het geven van informatie en vorming over
herstel, ook om de herstelgerichte hulpverlenersattitude te bevorderen.
•
Het vergroten van participatie (zowel van
cliënten als van medewerkers).
•
Het faciliteren en versterken van lotgenotencontacten.
•
De inzet van ervaringsdeskundigheid (zie
verder).
Onderzoek wijst uit dat de inzet van
ervaringsdeskundigen in de geestelijke
gezondheidszorg noodzakelijk is voor het
duurzaam implementeren en borgen van de
herstelvisie in de GGZ. (Dröes, 2011)
•

•
•

•

De fundamenten van het transformationeel
leiderschap (= traject clinical leadership), nl.
“de ander sterker maken”. Een organisatiestructuur die gebaseerd is op vertrouwen in
het kunnen van medewerkers, van diens eigen regie en de zin voor verantwoordelijkheid.
Een fysieke omgeving die helend is.
Een cultuur van openheid, vertrouwen. Met
ruimte voor eigen regie en zelfreflectie.
Waar gewerkt wordt vanuit hoop en optimisme.
En een organisatiestructuur die ten dienste
staat van deze cultuur, ten dienste staat van
“waar het écht om draait”.
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Wat aandacht krijgt, groeit …

Een co-creatief proces richting die ambities.
Co-creatie is een vorm van samenwerken waarbij alle deelnemers (ervaringswerkers, cliënten,
zorgmedewerkers, leidinggevenden) eigenaar
zijn van het proces en het resultaat ervan. Een
aantal elementen van dit co-creatief proces zijn:
•
De oprichting van een stuurgroep met een
vertegenwoordiging van alle deelnemers.
Deze stuurgroep zal het plan “Asster Herstelt” verder uitwerken, mee implementeren
of erop toezien, opvolgen, bijsturen,…
•
De inzet van ervaringswerk (zie verder).
•
Planetree als een accreditatiekader met
heel wat inhoudelijke overlap met het hersteldenken. Hierbij denken we vooral aan de
componenten “menselijke interactie”, “eigen
keuzes en verantwoordelijkheid door informatie en educatie”, “uitstekende behandeling en zorg” en “positieve rol van vrienden,
familie”. Ook het basisidee om op regelmatige basis in (gelijkwaardig) overleg te gaan
met de cliënten, is erg herstelgericht.
•
Het traject clinical leadership waarbij inspanningen geleverd worden om op te schuiven
naar een transformationeel leiderschap. Dit
is een vorm van leidinggeven waarbij je de
anderen inspireert en motiveert om het beste uit zichzelf te halen. De leider is er niet
om jou te vertellen wat je moet doen, wel om
jou te helpen je persoonlijk te ontwikkelen
en je talenten zo goed mogelijk te benutten.
Binnen deze vorm van leiderschap wordt
gehandeld vanuit de overeengekomen missie, met veel nadruk op de relatie. De transformationeel leider inspireert en brengt een
visie over, heeft aandacht voor elk individu
en zorgt voor een (intellectuele) uitdaging.
Kortom, er valt een mooie parallel te trekken
tussen de wijze waarop leiderschap wordt
ingevuld en de ambities rond meer herstelgericht werken. De attitude van de leiders
tegenover de medewerkers beïnvloedt de
attitude van de medewerkers tegenover de
cliënten.

•

•

Vele medewerkers vertrekken vanuit een
complementariteit van kennisbronnen. Ze
maken een verbinding tussen de wetenschap, hun professionele deskundigheid
en de perspectieven van cliënten en hun
families vanuit het idee dat een integratie
van deze kennisbronnen leidt tot de best
mogelijke praktijk. Of medewerkers die via
feedback zoeken naar een steeds betere
mensgerichte zorg.
De expliciete steun van directie en management. Dit toont zich o.a. in de oprichting van
een ontmoetingsplek per campus. De term
verraadt het al: een aanloopplek waar cliënten (en hun naasten), medewerkers, ervaringswerkers, … elkaar gewoon laagdrempelig – doch ook soms formeel – kunnen
treffen. Of directie en management onderschrijft een gedeelde visie op een herstelcultuur (zoals hierboven omschreven).

•

•

•

De inzet van ervaringsdeskundigheid als een
noodzaak in een duurzaam implementeren en
borgen van de herstelgerichte visie.
De rollen van een ervaringswerker.
In het globaal plan voor ervaringswerk (GPE)
staan de diverse rollen van ervaringswerkers duidelijk omschreven. De voorbeelden zijn ofwel ambities ofwel realisaties binnen Asster.
•
beeldvormer = ervaringskennis inzetten zodat realistisch gedacht en gesproken wordt
over geestelijke gezondheid(-sproblemen).
bvb. getuigenissen, vorming en voorlichting
geven in de aanloopplek of op afdeling. Zowel aan cliënten, naasten als medewerkers.
Meewerken aan een genuanceerde beeldvorming.
•
hoopverlener
=
hoop
scheppen,
perspectief
bieden
en
inspireren.
bvb. aanwezig zijn op afdeling, zowel individuele contacten als deelname aan sessies,
hetzelfde kan in de aanloopplek. Het geven
van lezingen of schrijven van artikelen. Ook
peer-coaching kan hieronder vallen.

•

•

•

krachtverlener = in individuele gesprekken focussen op mogelijkheden en empowerment bij de patiënt, dichtbetrokkene of
ervaringsdeskundige; daarmee bijdragen
aan het herstelproces. bvb. via individuele
gesprekken op een zorgafdeling, buddy zijn,
coachen en intervisie van ervaringsdeskundigen.
groepsondersteuner = groepen begeleiden met focus op mogelijkheden en empowerment. bvb. begeleiden van lotgenotencontacten en zelfhulpgroepen, begeleiden
van cursus Herstelacademie of een herstelwerkgroep, vorming geven aan ervaringsdeskundigen, coaching en intervisie van
teams.
bruggenbouwer = verbinding onderhouden
en/of leggen tussen patiënten, hulpverleners-, familie- en patiëntenperspectief, beleid, organisaties, mogelijke stakeholders;
zo bijdragen aan meer wederzijds begrip en
gelijkwaardig samenwerken. bvb. gesprekken met de medewerkers van een zorgafdeling, patiëntvertegenwoordiger, afstemmen
vraag en aanbod inzet ervaringsdeskundigen, …
wegwijzer / gids = mensen wegwijs maken
in terminologie, zorg – en vormingsaanbod
en de bredere dienstverlening. bvb. onthaalfunctie in zorgvoorziening, toeleiding naar
hulpverlening, vrije tijd, ontmoeting en/of
werk; infopunt rond herstel en ervaringsdeskundigheid.
vertegenwoordiger = vertegenwoordigen
en verdedigen van het perspectief van patiënt, familie en/of andere dichtbetrokkene
en/of ervaringsdeskundige. bvb. deelnemen
aan art. 107 netwerken, VVGG-herstelplatform en werkgroepen
frisdenker / innovator = “de dingen” in
vraag durven stellen en naast het aanbrengen van vernieuwende ideeën ook een creatieve, verfrissende en kritische blik leveren
op de actuele werking en visie van organisaties en bij de uitwerking van opdrachten
en concrete projecten. bvb. deelname aan
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In de geestelijke gezondheidszorg is het WIJZIJ denken nog sterk ingeburgerd. WIJ, de patiënten versus ZIJ, de hulpverleners versus WIJ,
familieleden van de patiënt. ‘ZIJ die ONS niet
schijnen te begrijpen’. Ervaringsdeskundigen
kunnen die WIJ-ZIJ kloven dichten en kunnen
verbindingen leggen tussen de drie kernactoren
in de GGZ.

kwaliteitsrondes, deelname aan adviesgroepen …

Op campus Melveren kan dit – gebaseerd op
deze ervaringen – begin 2022.

De inzet van ervaringswerk binnen Asster
We kiezen voor een “democratische benadering”.
In die zin waren het niet de professionelen die
vastlegden waarvoor een ervaringswerker allemaal instrumenteel kan worden ingezet. Er werd
een gemengde groep van medewerkers, ervaringswerkers en leidinggevenden samengesteld
om in 2018 samen een startkader vast te leggen.
Dit kader werd de voorbijgaande jaren co-creatief
verder bijgestuurd.

De ervaringswerker biedt een hoopvol voorbeeld (uit: Nederlandse monitor crisiszorg)
Aanwezig zijn op een afdeling biedt een andere
manier om als ervaringswerker in contact te komen met cliënten. Ook hier zijn individuele ontmoetingen mogelijk, ook met cliënten in crisis.
Ontmoetingen waarbij het aanbieden van perspectief centraal staat. Door de inhoud van het
gesprek én door de wijze van aanwezigheid. De
ervaringswerker neemt ook deel aan groepssessies, als co-begeleider of als begeleider van een
herstelsessie.

Binnen Asster zetten we ervaringsdeskundigheid
in op 3 sporen:
•
Ontmoetingen via de aanloopplek
•
Integratie / samenwerking op een afdeling
•
Beleidsparticipatie
De aanloopplek is een huiselijke ruimte per campus waar laagdrempelige, hoopvolle contacten
mogelijk zijn tussen cliënten, hun naasten en
ervaringswerkers. Dit kunnen een-op-een contacten zijn of groepsgesprekken. Vaak informeel.
Vanuit deze aanloopplek kan ook een divers aanbod gegeven worden. Herstelwerkgroepen, introducties van extramuraal aanbod (bvb lotgenotencontacten, herstelacademie, vormingen, …),
cliëntenraden, enz. Als covid het toelaat, openen
we de aanloopplek campus Stad in de zomer.

Ook met de teamleden maakt de ervaringswerker veel contact. Hierdoor kan samen nagedacht
over en geïnvesteerd worden in een herstelgerichtheid.
Zeker op een afdeling moet een ervaringswerker
de rol van bruggenbouwer invullen. Een moeilijke
rol, waarbij het risico reëel is tussen wal en schip
te vallen. Ook een rol die expliciet aandacht verdient tijdens intervisie en coaching.
Een derde spoor is deze van de beleidsparticipatie. Dit houdt in de volwaardige deelname aan
beleidscomités, adviesorganen, stuurgroepen.
En ook specifieke projecten, zoals het meelopen
van kwaliteitsrondes of het mee afnemen van een

ROPI-R (een spiegel om als team zicht te krijgen
op de mate van herstelgerichtheid).

Bronnen
Globaal Plan Ervaringsdeskundigheid, (2018)
Bevernage (2017); Herstelondersteunende zorg.
Implementatie van ervaringskennis en – deskundigheid.
Boevink, Plooy, Van Rooijen (2007); Herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid.
Trimbosinstituut (2012); Handreiking voor de implementatie van herstelondersteunende zorg in
de ggz.
van Staveren (2018), Hart voor Herstel.
Van Steenberge, Reynaert, Roets (2020), Ervaring werkt?!
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JE WERK OF JE LEVEN?

Recent schreef Lies Clerx, één van de drie
transmurale managers in PZ Asster en moeder van bijna 4, het boek “Wat een moeder
leiden kan”. Niet alleen een boek over het
moederschap in de breedste zin van het
woord, maar bovenal over het maken van de
juiste keuzes, zowel professioneel als privé.
In tijden waarin voor velen de balans tussen
werk en privé op losse schroeven staat, een
uitnodiging om te stoppen met overleven en
te starten met leven.
Binnen de geestelijke gezondheidszorg kijken we
de laatste decennia met een herstelgerichte bril
naar psychische problemen. Een visie die vertrekt vanuit de kracht van een persoon en primair
gericht is op herstel van een psychische aandoening. Herstel steunt daarbij op een aantal belangrijke pijlers: hoop, zingeving, autonomie en het
herstellen van een positieve identiteit. Buiten het
kader van de geestelijke gezondheidszorg kunnen we zeker parallellen trekken met life-events
die we in meer of mindere mate allemaal doormaken, levensgebeurtenissen waar we min of meer
van dienen te herstellen.
Een kleine kanttekening die de semantiek overstijgt, is dat herstellen zelden gelijkstaat aan
genezen. In het geval van een psychische aandoening zal de kwetsbaarheid die deze met zich
meebrengt altijd om de hoek loeren, en zal je
nooit 100% de situatie van daarvoor herwinnen.
Dat hoeven we zeker niet als een verlies of iets
negatiefs te zien. Het klinisch herstel zoals we dat
onder andere in Asster vormgeven, zal de patiënt ‘leren omgaan met zijn mentale uitdagingen’,
eerder dan genezen. Je kan de situatie van voorheen uiteraard wel benaderen, als dat wenselijk
is. Een gemeenschappelijk doel binnen de GGZ
is dat deze kwetsbaarheden omgebogen worden
naar krachten eerder dan beperkingen.
In het geval van een majeur life-event zoals de
geboorte van een kind gaat het om het herstellen
van een evenwicht, het vinden van een nieuwe
balans. Wat niet ter discussie staat is dat het

Lies Clerx
Transmuraal manager
volwassenen
Nova, Vega en Sirius

moederschap (en bij uitbreiding het ouderschap)
een hele cascade aan nieuwe situaties met zich
meebrengt die potentieel stressvol kunnen zijn.
Denk maar aan het zoeken naar de juiste kinderopvang, het vinden van een nieuw ritme in het
gezin, herdefiniëring van rollen, het veranderen
van gewoontes en de genadeloze afname op het
vlak van slaap en me-time. Plotseling zijn er meer
ballen in de lucht te houden. Werkende moeders
(al of niet samenwonend met partner) dienen –
eens ze weer aan het werk zijn – niet enkel hun
job naar behoren uit te voeren, maar ambiëren
daarnaast ook een liefdevolle en warme opvoeding van de kinderen. De mentale last die
onzichtbaar en dus ook ongrijpbaar is, laten we
hier nog buiten beschouwing. Een niet te onderschatten missie (soms: uitputtingsslag) op fysiek
en emotioneel vlak. Bovendien ervaren moeders
vaak vermoeidheid, slaapproblemen en in sommige gevallen hoge niveaus van stress en depressie. Net om die reden kunnen vrouwen zich
enorm kwetsbaar voelen in de anticipatie op of de
ervaring van een (potentieel) conflict tussen de
verschillende rollen, en met name die van moeder en werknemer.

werk en gezin te (blijven) combineren.
Ook in Asster pogen we, oa. vanuit de focusgroep
mentaal welbevinden, initiatieven aan te bieden
die bij kunnen dragen aan de gezondheid van
onze medewerkers.

De belangrijkste reden om de arbeidsmarkt of de
werkgever te verlaten is dan ook het krijgen van
een kind¹. Studies die gekeken hebben naar arbeidsomstandigheden zijn grotendeels gericht op
parttime werk of werktijdverkorting (bijvoorbeeld
in het kader van ouderschapsverlof). En hoewel
deeltijds werken moeders kan helpen een evenwicht te vinden tussen werk en gezinsleven, hebben deze keuzes – al of niet tijdelijk – professionele consequenties die ook gevolgen op de lange
termijn kunnen hebben². Uit onderzoek weten we
dat professioneel actief zijn en blijven moeders
verschillende voordelen biedt, breder dan alleen
‘het hebben van een baan’³. Denk maar aan een
verbetering op het vlak van mentale en fysieke
gezondheid, het ervaren van sociale ondersteuning en het hebben van financiële middelen. Veel
landen maar ook werkgevers zijn zich reeds bewust van de noodzaak om omstandigheden te
creëren die het voor vrouwen mogelijk maken om

Besluiten doen we met goed nieuws en dat is dat
je niet hoeft te kiezen tussen een goede moeder
zijn of vol voor je carrière gaan. Het boek “Wat
een moeder leiden kan” wil ertoe bijdragen dat
iedere moeder haar leven met korte ei kan leiden.
Een leven dat de moeite waard is – dat verdergaat dan puur over-leven, dan rennen, vliegen,
duiken, vallen en weer opstaan. Hoewel dat er
altijd bij zal horen. Eentje van stilstaan, loslaten
en verdergaan. Het is geen verzameling pasklare
antwoorden voor alle uitdagingen des levens.
Wel een uitnodiging om met een frisse blik te kijken en te reflecteren over hoe we vandaag de
leiding van ons leven nemen, binnen elke setting.
Hoe het mogelijks anders kan, mag, of misschien
wel moet. Hoe we het moederschap en al die andere rollen beleven, en combineren, of niet. Er is
geen foute of juiste manier van moederen, geen
positief of negatief en geen traag of snel. Dat is
en blijft het uitgangspunt.

Wat als je zelf “de baas” bent?
Binnen een leidinggevende functie kan het enorm
verleidelijk zijn om zo snel als mogelijk weer aan
de slag te gaan. Er wachten collega’s, projecten
en verantwoordelijkheden die op z’n minst enige
druk op de ketel zetten, intrinsiek of extrinsiek (of
allebei).
Anderzijds geloof ik er ook in dat je als leidinggevende het goede voorbeeld kan geven aan je
mensen wanneer ook jij goed voor jezelf zorgt.
Zo creëer je een bedrijfscultuur waar er ruimte is
voor het ouderschap en voor zelfzorg. En of dat
nu ’s avonds wat vroeger stoppen is, een maandje extra thuisblijven of 4/5e gaan werken – dat
maakt dan allemaal niet uit. Feit is dat je zonder
woorden toch zegt: ‘Ik ben ook maar een mens,
een moeder, die manieren zoekt om deze combinatie duurzaam vol te houden.’
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Want leiderschap, binnen elke rol, is net zoals
het moederschap een doorlopend proces. Eentje
waarbij je je eigen koers vaart, gebaseerd op je
waarden en normen. Eentje waarin je jezelf mag
tegenkomen, mag struikelen. Waarin je hulp mag
vragen en aanvaarden, waarin je blijvend kan
groeien en dat mag uitstralen op anderen. Dat is
leiderschap ten voeten uit, wat dat ook concreet
voor jou moge inhouden.
Het boek “Wat een moeder leiden kan” is te koop
via de webshop van Leading moms (http://www.
leadingmoms.be/shop/) of in de dichtstbijzijnde
boekenhandel.

Referenties
¹ Chung, H. & van der Horst, M. (2017). Women’s
employment patterns after childbirth and the perceived access to and use of flexitime and teleworking. Human Relations, vol 71-1, 47-72.
² Yerkes, M.A. (2009). Part-time work in the Dutch
welfare state: the ideal combination of work and
care? Policy and Politics, vol 37-4, 535-552.
³ Barnett, R. (2004). Women and multiple roles:
myths and reality. Harv Rev Psychiatry, 12,
158-164.
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Een beknopt overzicht
Vandaag de dag wordt veel aandacht besteed
aan een gezonde leefomgeving in het algemeen
en in woonwijken, scholen, bedrijven, speelterreinen en zorginstellingen in het bijzonder. Men
spreekt van een healing environment, een omgeving die “helend” werkt voor mensen die er (al
of niet tijdelijk) verblijven of er werken. Dit fenomeen is niet nieuw, maar o.m. de technologische
vooruitgang en het verhoogd stressgevoel bij vele
mensen hebben de belangstelling voor een helende omgeving doen toenemen. Wij staan stil bij
het begrip “healing environment” en de belangrijkste effecten ervan.
Healing en healthy environment
In de literatuur wordt er onderscheid gemaakt tussen een healing en een healthy environment. Een
healing environment richt zich vooral op de psychologische aspecten van ziek zijn en genezen.
Denk aan de stress of angst die iemand ervaart.
Een healthy environment richt zich meer op het
voorkomen van het ziek worden. Denk aan een
omgeving die stimuleert dat zorgpersoneel hun
handen goed wast zodat besmettingen worden
voorkomen (Van den Berg, 2005). Door de coronacrisis heeft healthy environment veel aandacht
gekregen, terwijl de healing environnement sterk
naar de achtergrond werd verschoven. De bezoekregelingen bv. waren vaak niet context- en
cliënt-vriendelijk, de “fysieke” omgeving straalde
vaak weinig mensgerichtheid en warmte uit, hoe
goed de zorgverleners en artsen hun best ook
deden.
Het departement Welzijn, Gezondheid en Gezin
van de Vlaamse Overheid spreekt van healing
environment als de gebouwde omgeving bijdraagt
aan het fysiek, mentaal en sociaal welbevinden
van gebruikers. Die gebruikers zijn patiënten, bewoners, personeel, kinderen, bezoekers, …
Het concept healing environment heeft volgens
het departement een link met omgevingspsychologie, de omgevingsbeleving door mensen. In de
zorg is het extra relevant gezien de kwetsbaarheid van de betrokkenen en de eventuele beperkingen in het gebruik en/of waarneming van de

omgeving. In de geestelijke gezondheidszorg is
dit nog meer relevant, gezien vele patiënten met
onder meer angst, depressie en stress te maken
hebben.
Evidence Based Design
Reeds in 1984 heeft Roger Ulrich onderzoek verricht rond de effecten van een helende omgeving
(Ulrich, View through a window may influence
recovery from surgery, 1984). Sindsdien worden
de potentiële effecten van de fysieke omgeving
steeds serieuzer genomen, mede door concrete
resultaten uit onderzoek. Inzicht in de werking
van omgevingen kan helpen gebouwen te ontwerpen die een positief effect hebben op diverse
gebruikers. In deze context wordt - analoog aan
‘evidence based medicine’- ook wel gespoken
over ‘Evidence Based Design’ (EBD).
‘Evidence Based Design is a process of
creating healthcare buildings, informed by
the best available evidence from research
and practice, with the goal of improving
outcomes and of continuing to monitor the
success of designs for subsequent decisionmaking’ (Ulrich et al, 2009).
Terug van weggegeweest
De helende werking van de omgeving en van de
natuur in het bijzonder is van oudsher gekend. Bij
de oude Grieken, honderden jaren voor Christus,
waren Asclepieia de gezondheidscentra van die
tijd. Bij het onderwerp en de ligging werd rekening gehouden met de kracht van de natuur. De
Grieken streefden naar een zo harmonieus mogelijk samenspel van ligging, klimaat, natuurlijke
bronnen, landschap en architectonische vormgeving (I van Eynde, Tijdschrift voor psychiatrie,
s.d.).
In de Middeleeuwen waren tuinen belangrijke elementen van de medische centra in kloosters.
In de achttiende eeuw ontwikkelde men in
Frankrijk het paviljoenziekenhuis. Ook hierbij
werd de natuurlijke omgeving gezien als een

therapeutisch instrument. In de 19e eeuw sprak
de Britse Florence Nightingale al over het belang
van daglicht, frisse lucht, dieet en lawaaireductie
ten behoeve van het genezende proces: ‘Plaats
patiënten in de best mogelijke omgeving, zodat
de natuur haar werk kan doen en het herstel kan
beginnen.’ (Florence Nightingale).
In de psychiatrie heeft Dr. J. Guislain baanbrekend werk verricht, ook m.b.t. de bouw van ziekenhuizen. Volgens hem moesten de gebouwen
een indruk van rust, vrijheid en veiligheid oproepen. Daarom mochten zij slechts twee bouwlagen hoog zijn. Een groot deel van het terrein
moest worden ingenomen door tuinen, velden en
binnenplaatsen.
Planetree
Diverse aspecten hebben er toe bijgedragen dat
het belang van een helende omgeving terug in de
aandacht komt. Iedereen voelt intuïtief wel aan
dat gebouwen en hun omgeving invloed hebben
op hoe mensen functioneren en hoe ze zich voelen, hoe ongrijpbaar die invloed ook is. Volgens
Edward O. Wilson (Biophilia, 1984) heeft de technoligische vooruitgang ervoor gezorgd dat we
minder tijd doorbrengen in natuurlijke omgevingen. Dit is in strijd met onze “natuurlijke voorkeur”
en verklaart waarom veel mensen graag planten
of bloemen in hun huis en tuin hebben.
Goede zorg is meer dan het correct toepassen
van steriele handelingen en van gesofisticeerde
technieken. Stilaan wordt afstand genomen van
de kille en koud aanvoelende ziekenhuisomgeving, waarbij high-tech-apparatuur dominant
aanwezig is en waarbij men soms voorbijgaat
aan de storende effecten van lawaai, kunstmatig licht, “steriele” kleuren en vervelende geuren.
De nieuwe zorginstellingen moeten niet alleen
de voorwaarden scheppen om kwalitatief hoogstaande medische zorg te kunnen bieden, maar
moeten ook rekening houden met de behoeften
van de patiënt die geconfronteerd wordt met
ziekte en gevoelens van angst, stress en onzekerheid. In de geestelijke gezondheidszorg is dit
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onderscheid maken tussen het (dag)licht dat patiënten zien en het uitzicht waar patiënten naar
kijken.
Effect van stilte
Harde of irritante geluiden (lawaai) hebben een
negatief effect op patiënten en personeel. In 2011
noemde de Wereld Gezondheid Organisatie geluidsvervuiling een ‘moderne plaag’, concluderende dat er veel bewijs is dat blootstelling aan
geluid een negatief effect heeft op onze gezondheid. En zoals te veel geluid stress en spanning
kan veroorzaken, heeft de wetenschap ook ontdekt dat stilte het tegenovergestelde effect heeft.
Stilte kalmeert juist het brein en het lichaam. Een
onderzoek dat in 2006 is gepubliceerd in Heart
suggereert dat 2 minuten stilte meer ontspannend is dan 2 minuten luisteren naar ontspannende muziek.

nog minstens van even groot belang als in de somatische zorg.
In onze tijd zijn zogenaamde Planetree-ziekenhuizen ontstaan als reactie tegen de steriele,
soms (onbewust) klantonvriendelijke ziekenhuizen. Planetree is “een manier van denken,
kijken, luisteren en doen waarin mensgerichte
zorg voorop staat”. Planetree daagt ziekenhuizen
uit om van de organisatie een gezondmakende
en gastvrije omgeving te maken. Binnen Asster
loopt momenteel een traject voor een Planetreeaccreditatie, waarbij heel wat aspecten van een
helende omgeving in de aandacht komen. Het
nieuwe beleidsplan is hierop gebaseerd.
Effecten
Een healing environment is dus een manier om
ruimtes in en rond zorginstellingen zo in te richten
dat welzijn van patiënten, familie en medewerkers bevorderd en stress verminderd wordt. Het
doel van een healing environment is dat patiënten
sneller genezen of, als dat niet mogelijk is, dat de
situatie van patiënten niet onnodig verslechtert.
Effecten van het zien van groen en natuur
Er zijn vele verschillende studies die de relatie
tussen het zien van natuur en een verbetering
van welzijn hebben aangetoond. Het zien van natuur geeft het lichaam de onbewuste boodschap
dat het mag ontspannen (restoratieve effecten).
De manier waarop patiënten omgaan met stress
verbetert en het absolute stressniveau verlaagt.
Om deze positieve effecten op de psychische gezondheid te bereiken is ‘echte’ natuur niet strikt
noodzakelijk. Ook het zien van afbeeldingen
van natuur of echt lijkende nepplanten hebben
een soortgelijk effect als gewone effecten (Van
den Berg & Winsum-Westra, 2006). Healing en
comfort-gardens, tuinen waar patiënten, familie
en personeel tijdens hun verblijf in de zorginstelling gebruik van kunnen maken, lijken ook een
positief effect te hebben op de gezondheid van
patiënten.

Uit onderzoek van Kate Lee (universiteit van
Melbourn, Trends, 24 september 2015) blijkt ook
dat groene micropauzes — even de tijd nemen
om door het raam naar de natuur te kijken, te
wandelen of zelfs een screensaver te bekijken —
daadwerkelijk de aandacht en de prestaties op
het werk kunnen verbeteren. Volgens de theorie
van aandachtsherstel is de natuur moeiteloos
fascinerend, waardoor ze onze aandacht trekt
zonder dat we er bewust op moeten focussen. Er
wordt geen beroep gedaan op onze aandachtscontrole, die we gebruiken voor al die dagelijkse
taken waarvoor focus vereist is: “Onze blik laten
rusten op natuurlijke omgevingen biedt de mogelijkheid onze voorraad aandachtscontrole aan te
vullen” (Kate Lee).
Recent onderzoek toont aan hoe belangrijk contact met de natuur is (Het Europees Instituut voor
Milieubeleid (IEPP): “Wie geregeld in de natuur
vertoeft, is minder gestrest, voelt zich vitaler en
beweegt meer. Na slechts een uurtje in de natuur is je concentratievermogen en geheugen 20
procent beter. En enkel wat planten toevoegen
aan kale werkplekken heeft al effect: de productiviteit neemt met 15 procent toe”. Een Zweeds
onderzoek laat zelfs zien dat het positieve effect
van joggen op je mentale gezondheid dubbel zo
sterk is wanneer je in de natuur loopt in plaats
van op een loopband. Bij mensen met mentale
problemen dalen de ziektekosten met 28 procent
en het aantal dagen in het ziekenhuis met 64
procent wanneer ze zeer geregeld in het groen
gingen wandelen.
Effect van daglicht
Vele mensen spreken hun voorkeur uit voor
daglicht boven elektrisch licht. Daglicht lijkt de
gezondheid van patiënten positief te beïnvloeden, doordat het gerelateerd is aan een kortere
ligduur, het gebruik van minder medicijnen en
verminderde depressies. Volgens Joren van Dijk
en Wouter Tooren (omgevingspsychologen, zie
omgevingspsycholoog.nl) is het niet goed te zeggen waardoor het positief effect op gezondheid
wordt veroorzaakt, omdat de studies naar het effect van daglicht op gezondheid geen of slecht

Helende omgeving... nog zoveel meer
Niet alleen moet aandacht besteed worden aan
een groene omgeving, voldoende zonlicht en
stilte, maar ook aan onder meer warme, rustgevende kleuren, aangename geuren, duidelijke bewegwijzering en klantvriendelijke bezoekregeling.
Het meest helend is en blijft uiteraard de wijze
waarop hulpverleners met patiënten en hun context omgaan. Hun mensgerichtheid en warmhartelijkheid, in combinatie met professioneel handelen en inzet, zorgt nog steeds voor een groot
verschil.
De effecten van een helende omgeving zijn
duidelijk aangetoond. Het is aan de Vlaamse
overheid om ziekenhuizen en andere zorginstellingen mogelijkheden te bieden om ze
meer helend uit te bouwen. Patiënten, bezoekers en medewerkers varen er wel mee.
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HEALING ENVIRONMENT
IN DE PRAKTIJK

Een helende omgeving in de buitenruimte
Asster heeft in 2020 zijn masterplan geactualiseerd. Dit plan beschrijft hoe Asster zich in de
komende jaren verder geografisch gaat ontwikkelen. Eén van de uitgangspunten is dat het ziekenhuis op lange termijn de campus in Melveren zal
verlaten en de activiteiten volledig zal ontplooien
op Campus Stad.
Campus Melveren, zoals de naam het aangeeft,
is momenteel gelegen in het landelijke Melveren.
Het is een zeer groen terrein, met een combinatie van grasvelden, hoge bomen en weiden met
kerselaars. Tussen dit groen liggen de afdelingen
verspreid.
Ook op Campus Stad is relatief veel groen aanwezig. Toch ondervindt deze campus de druk van
de stad die zich doorheen de tijd rond het terrein
heeft ontwikkeld. De campus wordt doorkruist
door de Ziekerenweg en grenst aan een aantal
drukke invalswegen. Vandaar dat in het masterplan 2020 extra aandacht gaat naar de versterking van het groen op deze campus.
Asster streeft naar een maximale verankering
van de campus met de stad met aandacht voor
groen en met oog voor de nodige rust en privacy
van de toekomstige bewoners, bezoekers en
patiënten van de zorgcampus. Een juiste balans
tussen bebouwde en onbebouwde ruimte is erg
belangrijk. Door de gebouwen compact te houden en geconcentreerde woonvolumes te voorzien, wordt ruimte, licht en zicht gegeven aan de
natuur en maatschappij. De inrichting van de omgeving vormt een belangrijk aspect in de beleving
van het gebouw.
De omgevingsaanleg van de toekomstige site
wordt op een gedifferentieerde en genuanceerde
manier uitgewerkt, met de nodige aandacht en
respect voor de reeds aanwezige waardevolle
biodiversiteit. Hierdoor krijgt de fauna en flora
veel ruimte om de biodiversiteit te stimuleren. De
opzet is het bekomen van een semi-openbare

groene campus binnen het centrum van SintTruiden. De omgevingsaanleg zal dan ook gebeuren met lokale, duurzame materialen en een
context gerelateerde groenaanleg. Verhardingen
zullen gereduceerd worden tot het minimum.
Bomen zuiveren de lucht van CO2 en zetten die
om in zuurstof. Ze hebben een verkoelend effect
en dragen bij tot een goed functionerend waterbeheer, omdat ze de bodem meer permeabel maken, waardoor de bovengrondse afvoer van hemelwater vermindert. Een park met veel bomen
kan de oppervlaktetemperatuur doen dalen met
15°C en de luchttemperatuur met 1,5 °C (Vito), ze
verbeteren de luchtkwaliteit en zorgen voor rust
en een groene uitstraling.
Vandaag neemt het parkeeraanbod heel wat
open ruimte in. Een progressief parkeer- en ontsluitingsplan met ondergronds parkeren en logistiek creëert ruimte voor natuur, ontmoeting, verblijf, sport, ontwikkeling,…
De herontwikkeling van de site brengt onvermijdelijk ook een grotere parkeervraag met zich
mee. Het is resoluut de keuze van Asster om
voldoende ruimte en plaats te voorzien voor de
noodzakelijke parkeervraag in de buitenste gordel van de site.
Het verkeer van bezoek, personeel en logistiek
beperken tot de rand van de site, zorgt voor een
autoluwe omgeving en maakt dat de voetgangers
en fietsers de volledige vrijheid krijgen om het gebied te ontdekken en te gebruiken.

Het principe is eenvoudig: een gemengde toepassing van langlevende vaste planten wordt geplant
in een bodem die afgedekt is met een dikke laag
stabiel materiaal zoals grind, zand, keien, dolomiet of lavasteen. Dit gaat de onkruidgroei tegen,
houdt de grond warmer en voorkomt tegelijkertijd
het uitdrogen van de grond en het verdichten van
de bodem.
Het resultaat is een uitbundige seizoensbeleving met veel dynamiek en afwisseling in ieder
seizoen.
Daarnaast werkte Asster recent in samenwerking met cvba Talea ook een aanplantingsplan
voor bomen uit. Dit plan houdt rekening met de
aanwezige beplanting op de campus, de huidige
bebouwing, de toekomstige nieuwbouwprojecten
binnen het masterplan 2020 en met de afspraken
die werden gemaakt met de groendienst van de
stad Sint-Truiden.
In het plan wordt gewerkt met een gevarieerd
pallet aan bomen die complementair zijn met de
bomen in het stadscentrum. In de binnenstad is
men gebonden aan de beperkingen die de omgeving met zich meebrengt. Men verkiest er in de
straten bijvoorbeeld kleine of smal uitgroeiende
bomen omwille van de huizengevels in de buurt.
Bomen met een te grote kruin moeten worden ingekort of geknot. Asster kan gebruik maken van
de ruimte op de campus om bomen te planten die
volop kunnen uitgroeien. Dit levert een boeiend
contrast op met het groen in de binnenstad.

Op 9 december 2019 verleende de Vlaamse
overheid 182.490 EUR subsidie aan Asster om
campus stad te ‘vergroenen en ontharden’.

In het voorjaar van 2021 werden de eerste 50 bomen aangeplant. Het gaat om klimaatbomen die
beter kunnen omgaan met langdurige droge en
natte periodes. Het is een mix van grote soorten
zoals eiken, notelaars en lindes en kleinere zoals
de kweepeer, meidoorn en kornoelje. Een interessante combinatie van bestaande en nieuwe
bomen, variërend in hoogte en soorten.

Een gedeelte van deze subsidie werd aangewend voor de aanleg van een ‘prairietuin’ op het
centrale punt van de campus.

Eén van de bomen die geplant worden is een
schenking van ere-gouverneur Herman Reynders.
Op het einde van zijn ambtstermijn schonk hij

Een helende omgeving in de buitenruimte: de
praktijk
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Voorbeelden van een stilteplek (concept)

Voorbeeld van eenjarig bloemenmengsel dat zal ingezaaid
worden op twee percelen

Asster een zomereik die een centrale plaats
kreeg op het domein.
Momenteel doet Asster ook mee aan de actie ‘maai mei niet’ waarbij een aantal percelen
niet gemaaid worden om op die manier de biodiversiteit te verhogen. In het najaar zullen 2
percelen worden omgevormd van gazons naar
bloemenweides.
Verder is er het idee om op beide campussen een
stilteplek te creëren. Het moet een toegankelijke,
gastvrije plaats worden die rust en plaats voor reflectie moet bieden.
Een helende omgeving in het ontwerp van de
hedendaagse architectuur
In Asster staan patiënten en bewoners centraal.
Voor hen wensen we een zorgomgeving te creëren in een huiselijke en kleinschalige sfeer.
Eén van de tactische doelstellingen uit het strategisch beleidsplan Asster 2020-2023 is:

“We bouwen samen aan een

aangepaste, moderne infrastructuur
die helend en herstellend werkt voor
cliënten en naasten”

In het Planetree-traject dat opgestart is in Asster,
staat vermeld: ‘Architectuur en interieur leveren een bijdrage aan gezondheid en heling’.
Nog nooit was de kwaliteit van infrastructuur
en de omgeving in een ziekenhuiscontext zo
belangrijk als vandaag.
Een helende omgeving in het ontwerp van de
hedendaagse architectuur: de praktijk
Momenteel bereidt Asster een aantal nieuwbouwprojecten voor.
Op Campus Melveren start binnenkort de bouw

van een afdeling voor kinderpsychiatrie en een
afdeling voor jongvolwassenen en volwassenen
met een verstandelijke beperking en bijkomende
psychische problemen.
Op Campus Stad wordt momenteel een nieuwbouwdossier voorbereid voor de intensieve behandeling van volwassenen (Vega, Libra 3 en
Orion 1).
In beide ontwerpen zijn de uitgangspunten van
een helende architectuur en omgeving duidelijk
zichtbaar.
De cliënt kan in functie van de gemoedstoestand
de rust opzoeken ofwel actief participeren aan
het aanbod binnen de afdeling.
Zo bestaat de leefruimte uit een actief en rustig
gedeelte. Er is aan iedere leefruimte een actieve
en passieve buitenruimte beschikbaar. Deze buitenruimte is verzonken in het landschap zodat de
privacy gegarandeerd is.
De verpleegruimte is eerder klein en ligt in de
nabijheid van de leefruimtes en de ingang. De
begeleiders willen nabij de jongeren zijn, zo zichtbaar en toegankelijk mogelijk.
Iedere jongere beschikt over een eigen kamer
met sanitair. Per leefgroep van 8 is er een aparte
comfortkamer aanwezig. Deze kamer heeft een
eigen buitenruimte en hier is de mogelijkheid dat
de naaste van de jongere kan overnachten.
In het nieuwe ontwerp voor de intensieve diensten op Campus Stad zijn de afdelingen opgebouwd rond een patio. Er is een nauwe relatie
met groen en natuur. De kamers zijn maximaal
gericht op de omgeving, de meer algemene functies gericht op de veilige binnentuin. Een open
gang vormt een belangrijk element in de beleving, de oriëntatie en het veiligheidsgevoel. Over
de hele afdeling is er aandacht voor veiligheid,
zowel voor de patiënten, bezoekers als voor het
personeel. Via het gebruik van grote glaspartijen
verkrijgt de gebruiker van het gebouw voldoende
daglicht, zonlicht en oriëntatie.

Afdeling gebouwd rondom een binnenpatio
(sfeerbeeld)
Ook aan de privacy wordt veel aandacht besteed.
Alle kamers zijn éénpersoonskamers met eigen
sanitair. Qua inrichting sluiten ze eerder aan bij
een hotelkamer dan wel de traditionele kamer
van een ziekenhuis.

Typekamer nieuwbouw intensieve diensten,
gericht op het groen
In het gebouw is ook een innoverend concept
rond het opnameverloop van de cliënt toegepast.
Een apart gedeelte met eigen toegang is ontworpen om dit proces in een huiselijke sfeer te laten
verlopen. De cliënt en zijn context wordt discreet
en in een gezellige ruimte ontvangen. Van daaruit
wordt hij verder doorverwezen naar de meest geschikte locatie gaande van een standaard kamer
tot een ruimere kamer met individuele buitenruimte
waar een-op-een begeleiding wordt aangeboden. Afzondering wordt tot het absolute minimum beperkt, de afzonderingskamers worden

De bouw van een afdeling voor kinderpsychiatrie en een afdeling voor jongvolwassenen en volwassenen met
een verstandelijke beperking en bijkomende psychische problemen

Huiselijk ingerichte opname-omgeving

Voorbeeld van een comfortkamer

Afzonderingskamer met aandacht voor
lichtinval en privacy

Inplanting van de afdelingen voor kinderen en jongvolwassenen op de campus van Melveren.
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menswaardig ingericht met voldoende daglicht en
zicht op een groene buitenomgeving.
Een helende omgeving rondom de gebouwen
Naast de aanplanting van bomen op de vrije
ruimtes, zal er in de nabijheid van de gebouwen
nog plaats voorbehouden blijven voor specifiek
groen. De aanleg van deze groene zones gebeurt in nauw overleg met het personeel en de
patiënten en bewoners van het gebouw. Het kan
gaan om moestuinen, belevingstuinen, comforttuinen, veilige tuinen, of gewoon aanplanting die
rust en privacy biedt.
Een helende omgeving rondom de gebouwen:
de praktijk
Rond de nieuwbouw kinderpsychiatrie zijn er bijvoorbeeld twee speelvelden voorzien. De terrassen zijn verzonken in het landschap en rondom
het gebouw en de terrassen worden bloemenweides aangelegd die enerzijds de biodiversiteit
versterken en anderzijds de privacy verhogen.
Aan het bestaande gebouw is recent ook een veilige tuin of ‘safe garden’ aangelegd.
De definitie van safe garden is: een afgesloten
stuk ‘veilige’ tuin waar jongeren in een veilige
omgeving alleen buiten kunnen zijn maar waar
voldoende toezicht kan geboden worden’. Het
is een soort ‘gesloten’ tuin waar de jongere tot
rust kan komen of zich ontspannen en die zowel
door jongeren als personeel veilig en aangenaam
wordt ervaren. Deze tuin werd ontworpen in een
participatief proces samen met de jongeren van
de afdeling.
Ook in het nieuwbouwconcept op Campus Stad is
er rekening gehouden met de naaste omgeving.
Het plein aan de hoofdingang werkt uitnodigend
om de campus te betreden en fungeert als ontmoetingsplek voor cliënten, bezoekers of toevallige voorbijgangers. Het geheel wordt aangekleed
met groene eilanden en een spiegelvijver.

Ontwerp veilige tuin met actieve en rustige zone

Besluit
Een ‘healing environment’ of een omgeving waarin cliënten en medewerkers zich prettiger voelen,
sluit aan bij de nieuwste ontwikkelingen in de zorg
en de tendens dat de zorg om de cliënt en zijn
herstel gaat. Een healing environment zal zorgen
voor een sneller herstel van cliënten en een prettiger werkomgeving voor de professionals.
Het masterplan 2020 en de recente nieuwbouwontwerpen hebben aandacht voor de aspecten
van een heilzame omgeving: privacy en zelfstandigheid, daglicht en uitzicht, contact met de buitenomgeving, een groene parkomgeving, kleinschalige zorggebouwen op schaal van de patiënt,

gastvrij interieur, comfort en controle, oriëntatie
en bewegwijzering, voeling met natuur met behulp van tuinen, planten en natuurlijke materialen
en aandacht voor het personeel door het aanbod
van eigen faciliteiten.
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Inplantingsplan Nieuwbouw campus Stad

Nieuwe hoofdtoegang via de Halmaalweg
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FOCUS OP
“VERBINDEN”
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INTERVIEW MET ANDY DE WITTE
Nieuwe hoofdarts Asster

De redactie ontmoette op 18 mei een zeer enthousiaste en bevlogen psychiater, dr. Andy
De Witte. Momenteel werkt hij nog in GZAziekenhuizen in Antwerpen. Vanaf 1 september wordt hij arts en hoofdarts in Asster. Hij
kijkt er echt naar uit om (terug) naar Limburg
te keren. Dat doet deugd. Met veel geestdrift
vertelt hij over mensgerichte en gespecialiseerde zorg, over het belang van netwerken,
over kwaliteit van zorg, over het welzijn van
artsen en medewerkers... allemaal thema’s die
Asster nauw aan het hart liggen.
Je hebt in 1998-1999 stage gelopen in
Ziekeren en in 1999-2000 in Sancta Maria. Met
welk gevoel blik je terug op deze periode?
Zonder twijfel: met een zeer warm gevoel. Het
was prof. Paul Igodt die mij gevraagd heeft om
mijn eerste opleidingsjaar in St.-Truiden te gaan
doen. Ik heb eerst wat moeten wennen aan dat
idee, temeer daar ik eerder al droomde om in
Engeland te gaan studeren. Ik belandde dus
eerst in het PC Ziekeren, meer bepaald op Pieter
B, met een eenheid voor seksuele gedragsstoornissen onder medische verantwoordelijkheid van
Dr. Dirk Van de Putte en een eenheid voor drugafhankelijkheid onder medische leiding van dr.
Willem Goeyvaerts. Ik hou er alleen maar mooie
herinneringen aan over. Ik voelde mij onmiddellijk
opgenomen in het team. Ik heb er mooie vriendschappen aan over gehouden.
In Sancta Maria, tijdens mijn tweede jaar, heb
ik veel geleerd van dr. Jos Bollen en dr. Marc
Hebbrecht. Aan hen heb ik mijn interesse voor
psycho-analyse te danken. Ik heb mij nadien ook
hierin verder bekwaamd. Ook in Sancta Maria zijn
mooie, blijvende vriendschappen gesloten, onder
meer met dr. Jan De Corte. Wij delen dezelfde
passie: muziek spelen.
Ik heb dus zeer mooie ervaringen met de ziekenhuizen van Sint-Truiden: een fijne samenwerking
met de artsen en met vele andere medewerkers.
Maar ook inhoudelijk: ik heb de zorg en behandeling alsook mijn opleiding als zeer hoogstaand

ervaren. Bovendien werd veel zorg besteed aan
medewerkers en studenten.
Een paar jaar later, meer bepaald in 2003 en
2004, was je ook staflid in Sancta Maria?
Dat klopt. Ik werkte er deeltijds en combineerde
dit met een halftijdse opdracht op de PAAZ in
Heusden-Zolder, bij dr. André Bellens. Het was
zeer leerrlijk, soms pittig en erg druk.
In Sancta Maria heb ik mee aan de basis gelegen
van de oprichting van de afdeling voor mensen
met somatoforme stoornissen, in combinatie met
chronische depressie. Ik heb dankbaar gebruik
kunnen maken van de inzichten van prof. Dr. B.
Van Houdenhove. Samen met het team hebben
wij deze afdeling tot iets moois uitgebouwd.
In 2004 maakte je de overstap naar GZA
Antwerpen, een groot fusieziekenhuis.
De contacten werden gelegd tijdens een congres
in Antwerpen. Ik heb toen de keuze moeten maken. Ik had geen opleiding gedaan op een PAAZafdeling, maar was wel geïnteresseerd om de
PAAZ-werking verder te exploreren.

“Er wordt zeer innovatief
gewerkt en zeer sterk
patiënt centraal”
Ondertussen is GZA inderdaad uitgegroeid tot
een grote zorginstelling. In 2005 fuseerden St.Jozef (Mortsel) en St.-Vincentius en in 2009 werd
de fusie met St.-Augustinus (Wilrijk) voltrokken.
Onder dezelfde groep ressorteren ook 11 Woonen Zorgcentra.

Door Jaak Poncelet

momenteel aan een eigen kwaliteitskader. Ook
de samenwerking met het klinische netwerk ZNA
vind ik zeer goed. Momenteel wordt er binnen het
netwerk gewerkt aan een gezamenlijk dossier.
Je bent diensthoofd van de PAAZ: is het een
grote PAAZ en waarin verschilt de werking
met deze van een psychiatrisch ziekenhuis?
Door de fusie, maar ook door reconversie van
C- en D-bedden is de capaciteit van de PAAZ fasegewijs van 30 naar 60 plaatsen geëvolueerd.
Het aantal artsen is in een periode van 10 jaar
verdubbeld (van 3 naar 6). De werking is inderdaad wat verschillend. De PAAZ werkt zeer laagdrempeling. Kenmerkend is de link met de spoed:
ongeveer 50 % van de opnames komen van de
spoed.
Wij merken nu ook een toename van opnames
vanuit de psychiatrische ziekenhuizen. Dit heeft
wellicht te maken met wachttijden voor gespecialiseerde zorg. Mensen in crisis gaan vaak eerst
naar een PAAZ. De PAAZ is ook meer “generalistisch” en dus minder gespecialiseerd, ook al zijn
er wel specifieke behandelmodules. De ligduur
is er ook korter. De gemiddelde verblijfsduur is
18 dagen. 30 % van de patiënten hebben een
verslavingsprobleem, 30 % een angststoornis of
depressie, de rest zijn crisisopnames.
Het aantal opnames van mensen met een psychose is eerder beperkt (10 %), zij gaan meer
rechtstreeks naar een psychiatrisch ziekenhuis.
Bij een crisis of bij comorbiditeit belanden zij
soms, meestal via spoed, wel nog op een PAAZ.
Ook Asster is een fusieziekenhuis.

Het ziekenhuis is dus bijzonder groot. In het totaal werken in GZA 3100 medewerkers en 400
artsen. Er wordt zeer innovatief gewerkt en zeer
sterk patiënt centraal: er wordt veel belang gehecht aan de beleving van de patiënt. Er wordt
ook sterk ingezet op persoonlijk leiderschap.
Heel veel aandacht gaat uit naar kwaliteit: het
ziekenhuis heeft een JCI-label, maar werkt

De fusie tussen de twee ziekenhuizen, die elk
hun eigen identiteit hadden, was een logisch gevolg volgens mij. Ik ervaar het als een eer dat
ik, ooit als assistent in opleiding in beide ziekenhuizen, nu mee de verdere uitbouw van Asster
mag faciliteren. Schaalvergroting heeft uiteraard
voor- én nadelen. Daarbovenop vraagt het tijd
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om verschillende culturen te laten blenden. Men
zegt nogal eens dat dat gemiddeld 10 jaar duurt.
Ik kom dus op het juiste moment ().
Ook daar heb je ervaring mee.
In Antwerpen (netwerk SARA) zijn de PAAZ-en
van bij de opstart van art. 107 zeer betrokken geweest. De nadruk lag toch wel bij de psychiatrische ziekenhuizen: zij gaven, meer dan wie ook,
vorm en sturing aan de netwerken. De andere
actoren en partners hebben zich daarbij aangesloten. Ondertussen zijn diverse functies binnen
het netwerk verder uitgebouwd, waardoor er ook
binnen de netwerken gunstige evoluties merkbaar zijn.
Als artsen zijn wij erg betrokken, maar wij botsen
vaak op tijdsproblemen. Ik vind het logisch dat geïnvesteerd wordt in netwerken. Verbinden is nodig: er is een mooi huis gebouwd, maar er moet
nog gewerkt worden aan echte samenwerking.
Nu is het nog veel te vrijblijvend. Ik heb steeds
het gevoel gehad dat er in Limburg al van voor
de netwerken sterk werd ingezet op intersectorale
samenwerking.
Je bent ook actief bij Doctors4doctors. Wat
houdt dat precies in?
Doctors4doctors is een Vrijwilligersorganisatie
van en voor artsen. Ik ben medeoprichter, samen
met dr. Eric Boydens (huisarts), die nu met pensioen is. Tot op heden ben ik voorzitter, maar ik geef
de fakkel door aan dr. Thomas Pattyn (psychiater
te UPC Leuven). Wij voelden de nood aan om
artsen extra te ondersteunen, om extra aandacht
te besteden aan het welzijn van artsen. Corona
heeft de noodzaak van onze vzw nog duidelijker
gemaakt.
Er zijn vier belangrijke pijlers
1. Doctors4doctors wil een beweging zijn
die het welzijn van artsen op de agenda
wil blijven zetten. Dit gebeurt onder meer
via LOC’s, congressen, studiedagen en
bijscholingen.
2. “Collegialiteit” is de tweede pijler: er is aandacht voor peer to peer ondersteuning, solidariteit, compassietraining voor artsen,...
Gewezen minister Vandeurzen heeft ook het
project co-artsen bij huisartsen gesteund,
waarbij één of twee artsen binnen een kring
kunnen fungeren als coach. We willen nu
gelijkaardige initiatieven binnen ziekenhuizen uitrollen.
3. Doctors4dsoctors wil ook effectief hulp bieden aan artsen: geen crisiszorg, maar wel
hulp binnen 72 u. De aangemelde problemen kunnen van diverse aard zijn: persoonlijke problemen, problemen op het werk,
conflicten,.... Dit aanbod is geldig voor zowel
huisartsen, als specialisten. Ook artsen in
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opleiding kunnen hier terecht.
Tenslotte wil de vzw ook samenwerken met
andere organisaties. Binnen de schoot van
het Riziv en onder impuls van Dhr. Jo De
Cock zal een permanente werkgroep worden opgericht, samen met andere partners,
die tot doel heeft het coördineren van acties
ter bevordering van het welzijn van artsen.

En straks gaat dan alle aandacht naar SintTruiden en de bijhorende netwerken. Heb je
bepaalde ambities?
1 september 2021 zal niet alleen de start van het
nieuwe schooljaar zijn voor mijn 2 zoontjes Jef en
Georges maar de start van een heuse uitdaging
voor mezelf. De opdracht van hoofdarts is voor
mij nieuw. Ik wil ten volle mijn schouders onder
mijn nieuwe opdracht zetten en het goede werk
van mijn voorgangster Dr. Marie-Paule Clerinx,
nog één van mijn opleiders geweest te SanctaMaria, verderzetten. In de zorg en zeker in de
geestelijke gezondheidszorg zijn we gewoon om
multidisciplinair samen te werken.
Als hoofdarts en dus leidinggevende van het medisch departement wil ik de brug slaan tussen
alle andere actoren in het ziekenhuis. Medisch
directeur zijn betekent voor mij mee richting geven aan de uitbouw van een modern, innoverend
en warm-menselijk psychiatrisch ziekenhuis dat
toonaangevend kan zijn voor psychiatrische zorg
voor alle leeftijden. Ik wil in een eerste fase vooral
luisteren en mensen ontmoeten. Mensen binnen
het ziekenhuis, maar ook binnen het netwerk.

Mijn ervaring als psychiater ligt voornamelijk binnen de acute zorg in het algemene ziekenhuis.
Recente cijfers tonen een stijgend aantal gedwongen opnames. Mijn ambitie is om deze voor
de regio terug omlaag te krijgen. Vele sociale en
druggerelateerde problematieken, maar ook toenemende wachtlijsten en vaak té moeilijk toegankelijke zorg liggen volgens mij mee aan de basis.
Ik hoop dat ik als medisch leidinggevende binnen Asster vooral de rol van ‘playing captain’ kan
vervullen en de talenten van de vele enthousiaste
medewerkers mee mag ondersteunen.
Zorgen is teamwork!

Wij wensen dr. De Witte heel veel succes toe
met zijn nieuwe opdracht. Hij heeft heel veel
ervaring en Sint-Truiden is voor hem niet onbekend. Het is een stukje terug “thuis” komen,
met een warm gevoel. Zijn focus op “verbinden” biedt mogelijkheden om het ziekenhuis
en de netwerken te versterken. Zijn ambities
liggen sterk in de lijn met het beleidsplan van
Asster. Dat is veelbelovend.

“There is no health without
mental health”
Maar ook niet “without somatic health”. Een goede samenwerking met de huisartsen in en buiten
het ziekenhuis, de omliggende algemene ziekenhuizen, vind ik zeer belangrijk.

BEN JIJ DE ARTS DIE JE WIL ZIJN?
Wilt u steeds het beste voor uw patiënten, maar vergeet u soms uzelf?
Ken u een collega arts die zich uitgeblust voelt?
Of overweegt u een carièreswitch maar weet u niet waar te beginnen?
Aan de hand van preventie, opvang en bijscholing zorgen wij ervoor dat
artsen zich gesteund weten in alle discretie. Nieuwe inzichten of een goed
gesprek kunnen al snel een antwoord bieden op vragen waar artsen mee
worstelen.

www.doctors4doctors.be
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HEEM VZW
een veilige plek die uitnodigt om te verbinden

Asster is zeer nauw betrokken bij de stichting
en de verdere uitbouw van Heem vzw. We informeren jullie graag met dit artikel over de
laatste stand van zaken.
Nieuwe werkvorm
Veilig verblijf is een nieuwe werkvorm binnen het
Vlaamse Jeugdhulpaanbod en kadert binnen
de oproep van het Agentschap Opgroeien. Heem
vzw zal zich binnen Limburg in deze werkvorm
specialiseren. De erkenning hiervoor krijgen ze
vanaf 1 juli. Heem vzw gaat zich vestigen op
Campus Stad van Asster, Halmaalweg 2, 3800
Sint-Truiden.
Verbinding
Jongeren uit een precaire leefsituatie worden er
opgevangen wanneer zij onvoldoende bereikbaar
zijn voor de noodzakelijk geachte hulpverlening.
Deze vraag komt vanuit de jeugdrechter.
Heem vzw is slechts een tijdelijke veilige verblijfplaats waar jongeren tot rust kunnen komen. Het
doel van het aanbod is het creëren van verbinding met de jongere en zijn context om de onveiligheid van de situatie weer voldoende veilig te
maken. Dit maakt re-integratie in de samenleving
en (her)aansluiting bij de reguliere hulpverlening
mogelijk.
Partnerschap
Deze organisatie is uniek in zijn opzet. Door een
intersectorale samenwerking vanuit GGZ/psychiatrie, VAPH en Opgroeien verenigen we de
expertise van deze 3 sectoren om handelingsgericht terug verbinding te krijgen met de jongere
en zijn netwerk. Dit nieuwe aanbod realiseren
we in partnerschap van zeven voorzieningen
(Huize Sint-Vincentius, Huize Sint-Augustinus,
Jongerenwerking Pieter Simenon, De Wiekslag,
OOOC Kompas, O.C. Sint Ferdinand, Asster) en
het netwerk Ligant.

Directeur
Maandag 3 mei startte de heer Kristof Vervloesem
in de functie van directeur van Heem vzw. Hij is
meerdere jaren actief geweest binnen het VAPH
(O.C. Sint-Ferdinand) en Opgroeien (De Wiekslag
vzw). Hierna nam hij als directeur de organisatie
en opbouw van woonzorgcentrum Katharinadal
(Orelia zorg) in Hasselt op. Een van de taken
van de kersverse directeur is samen met de partnervoorzieningen de contouren van beveiligend
verblijf op te stellen en deze te vertalen naar een
operationele werking.
Tijdslijn
Heem vzw is uit de starblokken vertrokken. Die
opstart vraagt dat heel wat kegels gelijktijdig in de
lucht worden gehouden. Het aanbestedingsdossier voor de noodzakelijk verbouwingen is afgerond. Momenteel kunnen aannemers zich aanmelden om na het bouwverlof de aanpassingen
te doen en van het gebouw een plaats te maken
waar jongeren aangenaam kunnen verblijven. De
personeelsploeg wordt gevormd en kortelings zullen de beschikbare vacatures kenbaar gemaakt
worden via de gebruikelijke kanalen.
De huisstijl is in ontwikkeling en zal eind juni terug
te vinden zijn via www.Heemvzw.be. In het najaar
van 2021 start de samenwerking met de eerste 12
jongeren op en starten de activiteiten van ziekenhuisschool De Radar die een 3de vestigingsplaats
hebben in de gebouwen van Heem. Finaal (sept
’22) zullen er 12 jongens en 6 meisjes in Heem
tijdelijk opgevangen worden.

Kristof Vervloesem
directeur Heem vzw

Benieuwd?
Dan kan je altijd contact opnemen met
Kristof via
Kristof.vervloesem@heemvzw.be
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Jim Prenen,
Transmuraal manager langdurige
zorg volwassenen
Ad Interim

LIAISONTEAMS
‘The Measure of who we are is what we do
with what we have’
Uitbreiding aanbod jongeren.

Naar aanleiding van de stijgende druk op de kinder- en jeugdpsychiatrie door de coronapandemie heeft de federale overheid een oproep gelanceerd en bijkomende middelen vrijgemaakt om
liaisonteams uit te zetten om meer jongeren te
kunnen helpen. We schetsen graag het engagement dat Asster hierin wil opnemen.
Reeds voor de coronapandemie deed een toenemend aantal kinderen, jongeren en jongvolwassen met ernstige en complexe psychische problemen beroep op het GGZ-aanbod. Dit beeld is de
voorbije maanden versterkt en men constateert
dat een groeiend aantal jongeren psychische
klachten zoals angst, depressieve gevoelens en
toenemende gevoelens van onzekerheid ervaren
omwille van de maatschappelijke situatie ten gevolge van de pandemie en de maatregelen om
het coronavirus tegen te gaan. Louter het versterken van het mobiele crisisaanbod is onvoldoende
gebleken om de stijgende druk op het gespecialiseerde GGZ-aanbod te milderen.
Op basis van deze context heeft de federale
overheid het project rond de intensifiëring van
K-diensten door toevoeging van Liaisonteams
goedgekeurd. Specifiek voor Asster betreft het
project een heroriëntering van 8 bestaande adagplaatsen die kunnen worden ingezet voor
jongeren tussen 16-20 jaar. De financiering van
de FOD volksgezondheid bestaat uit 2,7 VTE die
extra, bovenop de 2,6 VTE verbonden aan de
8 a-dagplaatsen, kunnen worden ingezet voor
deze specifieke doelgroep, met een additionele
projectfinanciering van 6 uur voor een kinder- en
jeugdpsychiater, aanvullend op de 6u volwassenpsychiater verbonden aan de 8 a-dagplaatsen.
Bijkomend verzorgt Asster de nodige aanvulling
om het project genoeg draagkracht te geven. Het
hoofddoel van dit project is de door- en uitstroom
van de opname capaciteit binnen de K-dienst
Spika en de jongvolwassen-afdeling De Zeilen
1 efficiënter en flexibeler te organiseren. In een
tweede fase kan mogelijk geanticipeerd worden
op crisisvragen in het kader van herval.

De uitvalsbasis voor dit project is het gebouw
waar voorheen het Assteriaantje doorging op
campus Melveren. De samenwerking en afstemming tussen Spika en De Zeilen 1 is cruciaal om
de nodige doorstoom te faciliteren. 3 ad-plaatsen
worden voorzien voor jongeren die uitstromen
van Spika (16-17 jaar) en 5 ad-plaatsen voor
jongvolwassen van de Zeilen 1 (18-19 jaar).
De samenstelling van de groep is niet conventioneel, maar biedt wel kansen om meer jongeren
en jongvolwassenen te bereiken. In tijden dat de
noodzaak hoog is, moeten we ‘out of the box’
durven denken met een duidelijk patiëntgericht
evidence-based gedachtegoed als leidraad. Er
wordt zodoende op dit moment door Spika en
de Zeilen 1, ieder vanuit hun eigen expertise, gewerkt aan een visie die we vervolgens laten samensmelten tot één overkoepelende visie waarbij de raakvlakken als fundament zullen fungeren in een gemeenschappelijk gedeelte van het
dagprogramma. De inhoud van dit programma
wordt vanuit deze gemeenschappelijk visie vormgegeven. Verder worden op dit moment de eerste
krijtlijnen uitgezet rondom de personeelsomkadering.
Aansluitend op de interne realisatie van dit project liaisonteam blijven de netwerkpartners van
o.a. de mobiele care-teams van Ligant en ziekenhuisschool De Radar belangrijk om vanuit het
perspectief van geïntegreerde zorg te handelen
en de focus op het resocialisatie-aspect te waarborgen. Eens het dagprogramma gekend is, kan
gekeken worden naar hoe we deze samenwerkingslijnen kunnen ‘finetunen’ in functie van de
noden van de jongeren en jongvolwassenen rond
het resocialiseren van deze doelgroep.
Zoals bij elk nieuw project is het zoeken en aftasten waar de mogelijkheden liggen en welke valkuilen we dienen te vermijden. De eerste gesprekken laten zien dat de bereidwilligheid groot is om
dit project te doen slagen. Het kader waarin we
werken, zowel inhoudelijk als op patiëntniveau,
focust op de continuïteit van het ‘zorgpad’ van

de jongeren en jongvolwassen. De kunst bestaat
erin om deze hybride, maar tegelijk uitdagende,
doelgroep een dermate performant programma
te bieden zodat de continuïteit gewaarborgd blijft,
maar dat doorstoom dermate gefaciliteerd wordt
dat de wachtlijsten binnen Spika en De Zeilen 1
sneller aangesproken kunnen worden.
Asster is overigens ontzettend dankbaar voor de
blijvende inzet, betrokkenheid, maar ook voor
de steeds maar weer aangesproken flexibiliteit
van de medewerkers en artsen van Spika en
De Zeilen 1. Samen zullen we erin slagen om
ook van dit project een succes te maken en een
verschil te maken voor vele jonge, kwetsbare
mensen.
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Psychiatrisch Ziekenhuis Asster
Doelgroep kinderen en jongeren
campus Melveren

Cluster kinderen en jongeren
psychiaters

Dr. Jan De Corte (beleidsarts kinderen en jongeren)
Dr. Lieve Kiebooms
Dr. May Vrijens

Doelgroep jongvolwassenen
campus Melveren

Cluster jongvolwassenen
psychiaters

Dr. May Vrijens
Dr. Anneleen D’haene

Doelgroep volwassenen
campus Stad

Cluster psychose
psychiaters

Dr. Iris Boonen
Dr. Geraldine Einfinger
Dr. Johan Kusters

Cluster angst-, stemmings-, persoonlijkheids- en somatoforme stoornissen
psychiaters

campus Stad

Dr. Jim Remans
Dr. Olivier Bollen
Dr. Anneleen D’haene
Dr. Sarah Janssens
campus Stad + campus Melveren

Cluster afhankelijkheid
psychiaters

Dr. Emmanuel Maes (beleidsarts volwassenen)

campus Melveren

Dr. Inge Jeandarme (SGS)

campus Stad

Dr. Elke De Heyn

campus Melveren

Dr. Karina Van Kaam (Drugs)

campus Melveren

Cluster volwassenen met een psychiatrische stoornis en een verstandelijke beperking
psychiater

campus Melveren

Dr. Marie-Paule Clerinx
Dr. Karina Van Kaam

Doelgroep ouderen
campus Melveren

Cluster ouderen
psychiaters

Dr. Vincent Schreurs (beleidsarts ouderen)
Dr. Louise Brokking
Dr. An Hulstaert

campus Melveren t 011/78 80 11 (onthaal); campus Stad t 011/78 80 11 (onthaal); info@asster.be
Binnen het netwerk Reling (West-Limburg-subregio Zuid)
Mobiel crisisteam Zuid (2A Zuid): zorg aan huis bij crisis (niet urgentie)
psychiater

Dr. Olivier Bollen

Reling Zuid

011/69 33 80

ateamzuid@reling.be

Mobiel herstelteam Haspengouw (2B Zuid): zorg aan huis bij gekende chronisch psychiatrische patiënten
psychiater

Dr. Elke De Heyn

Reling Zuid

011/69 33 70

bteamzuid@reling.be

Binnen het netwerk Reling (subregio Noord)
Mobiel crisisteam Noord (2A Noord): zorg aan huis bij crisis (niet urgentie)
psychiater

Dr. Caroline De Raedt

Reling Noord

011/56 96 80

ateamnoord@reling.be

Mobiel herstelteam Noord (2B Noord): zorg aan huis bij gekende chronisch psychiatrische patiënten
psychiater

Dr. Michèle Timmermans

Reling Noord

011/56 96 85

bteamnoord@reling.be

Mobiel herstelteam West (2b West)

Dr. Evelien Oosterop (011/44 74 70)

pztwest@reling.be

Mobiel herstelteam Herkenrode (2B Midden)

Dr. Marie-Paule Clerinx (011/26 25 20)

pztmidden@reling.be

Voor meer info over Asster: www.asster.be en over Reling: www.reling.be

V.U. Jaak Poncelet, p.a. Halmaalweg 2, 3800 Sint-Truiden

vzw Asster
maatschappelijke zetel
Halmaalweg 2
3800 Sint-Truiden
011 78 80 11
www.asster.be

