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DE REDACTIE
Hallo allemaal,

Het doet ons deugd om stilaan wat 
meer “positief nieuws” te kunnen 
delen en dus wat meer te evolueren 
naar “mag da?” ipv “dat mag niet!”. 
Bezoek is, zij het in wat andere vorm, 
eindelijk terug mogelijk,  groeps-
sessies kunnen terug in grotere 
groepen, het therapie-aanbod breidt 
ook weer wat uit.  We slaan er 
gelukkig met z’n allen ook goed in om 
Corona buiten de muren te houden. 

Toch zijn we er ons van bewust dat 
opname in deze tijden  heel wat blijft 
vragen van jullie... We hopen dat we 
volgende editie weer meer positief 
nieuws kunnen delen. 

Intussen vind je in deze editie 
gedichten terug rond het toepasselijke 
thema ‘vrijheid’,  vind je tips  terug 
om te blijven bewegen, zelfs vanop 
je stoel (stoelyoga!) is er ook weer 
ruimte voor kunst van eigen bodem 
en vind je meer info terug over WEP. 

Veel leesgenot  

De Redactie
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De Redactie
Maité, Sara, Davy, 
Marjolein, Katlijne

Coverfoto
Maité

Help mee

Heb je iets dat je graag 
wilt publiceren in dit 
krantje? Een leuke 
tekst, creatief werk of 
onze 
volgende coverfoto? 
Stuur ons een mailtje  

hierennu@hieronymus.be
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Bewegen met Elisa

Bewegen van op je stoel: Stoelyoga!

Stoelyoga is een milde, rustige vorm 
van yoga die uitgevoerd wordt op een 
stoel. Hierdoor is deze vorm van yoga 
toegankelijk voor iedereen en voor elke 
afdeling. En net zoals bij elke andere vorm 
van yoga, breng je je aandacht naar binnen, naar het ritme van 
jouw ademhaling en naar de beperkingen en mogelijkheden van 
jouw lichaam.Hierdoor beweeg je dus op je eigen ritme, op je eigen 
tempo en op je eigen niveau. Tijdens stoelyoga werk je zoals bij 
elke vorm van yoga aan je kracht, je lenigheid én je evenwicht. 

Als je een smartphone hebt, kan je met de 
QR-reader app onderstaande  QR code lezen 
en krijg je een korte initiatie stoelyoga. Dus 
zet je recht op je stoel, volg de instructies die 
worden ingesproken en voer de bewegingen 
uit zoals jij ze begrijpt! Je kan immers niets 
fout doen. Veel plezier en geniet! Namasté 

Heb jij een leuk verzoeknummer?

Word jij ook blij als je een vrolijk deuntje hoort? Of begin jij ook 
spontaan te bewegen op een aanstekelijke beat? Dat is de 
positieve kracht van muziek.  

Graag willen wij voor jullie een afspeellijst samenstellen op 
maat, die we kunnen afspelen in de Fitness of waarop we een 
leuke danssessie kunnen organiseren. Lijkt jou dit een leuk idee? 

Dan kan je onderstaande invulstrook uitknippen en aan de 
verpleging afgeven.

BODY & MIND
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Naam  ..................................................................................
Afdeling  ..................................................................................
Titel  ..................................................................................
Artiest  ..................................................................................
Verzoeknummer voor Fitness Dans sessie

Cultuur

Er is heel wat cultuur online te vinden. 

Film 

Hou je van een goede fi lm ? Ga dan naar volgende link: 
kortfi lms https://www.idfa.nl/nl/info/bekijk-fi lms-online  
Filmfestival (betalend)
https://www.mooov.be/nieuws/45/hoe_kijk_je_een_fi lm_online_ 

TV 

Wil je graag een tv programma (her-)bekijken? Er is nu een extra 
groot aanbod beschikbaar!  
VRT programma’s https://www.vrt.be/vrtnu  
VTM programma’s https://vtm.be/vtmgo  

Boeken 

Omwille van de maatregelen tegen 
het coronavirus blijft de Bib van Sint-
Niklaas tot 25 mei gesloten. De Bib 
organiseert wel een afhaaldienst 
voor al haar bibliotheekleden. 
Wegens de verlenging van de 
sluiting kan je nu meerdere keren 
van deze dienstverlening gebruik 
maken. Materialen kan je enkel inleveren via de inleverschuif 
aan de hoofdbibliotheek. Maak zelf je keuze of laat een 
bibmedewerker een pakket samenstellen. 3



Mindfulness met Luc 

AANKOMEN IN HET NU 
Mag ik je uitnodigen om te gaan zitten of liggen.  
Maak het je gemakkelijk 
Maar probeer ook een zekere waardigheid in je houding te steken 
Je neemt op dit moment, jouw unieke plaats in, in de kosmos.  
Zitten of liggen  
en weten dat je zit, dat je ligt 
Je bewust zijn van de houding van het lichaam. 
En dan misschien even je aandacht brengen naar die plaatsen 
Waar het lichaam de aarde raakt.. de grond, de stoel, zetel, de 
matras. 
En kijk es of je je gewaar kan zijn van het contact tussen aarde en 
lichaam 
Hoe voelt dat contact : is er ?  
 Warmte,  
 stevigheid,  
 beweging,  
 vochtigheid (vloeibaarheid) 
Hoe sterk en intensief 
Hoe oppervlakkig en bijna onvoelbaar het contact ook voelt 
Wat je nu voelt, is, wat je nu voelt.  
En dat is ok.. helemaal ok 
Zitten of liggen en voelen hoe het contact met de aarde (de 
materie die je draagt) voelt. 
En misschien merk je die sensaties op van warmte of koude, van 
hardheid-zachtheid, van beweging of stilte, van vochtigheid of 

juist niet vochtigheid,.. 
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Dat die sensaties veranderen of misschien dezelfde blijven  
Dus ga gerust als een soort onderzoeker met je aandacht na, 
wat er gebeurt met al die verschillende sensaties in het contact 
tussen lichaam en aarde. 
En terwijl je je aandacht bij het contact tussen aarde en lichaam 
wil houden 
Kan je misschien opmerken dat je geest plots ergens anders was,  
Je was meegenomen door gedachten 
Misschien herinneringen, of oordelen of plannen, of wat dan ook.  
Maar door het feit dat je het opmerkt 
Ben je weer hier, in het hier en nu. 
Wens jezelf profi ciat voor het opmerken van de gedachten 
En keer terug naar het contact tussen aarde en lichaam.  
Keer terug naar het voelen van de sensaties van  
 Warmte 
 Stevigheid 
 Beweging 
 Vochtigheid 
En soms kan het gebeuren dat je niets voelt, en ook dat is ok, 
helemaal ok 
Het enige wat je wil: 
Is in aandacht aanwezig zijn bij het contact tussen lichaam en 
aarde. 
Die plaats die laat zien dat je nu hier bent... 
En als je gedachten je weer eens meenemen, merk het op, en keer 
terug,  
Terwijl je jezelf profi ciat wenst voor het opmerken 
Succes! 5



Poe”zie uit de sessie zingeving op Legato

Fietsen

Twee wielen

Drie huizen voorbij

Zien en dan genieten

Wij

Steve 

 

Elfjes

Elfjes in het bos

Dansen, dansen, dansen

Blij en vrolijk in het rond

Monique

Vogels

Hoog daarboven

In hun vlucht

Steeds op zoek naar

Vrijheid

Marion

COUP D’ARTIEST
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Zon

Zee, strand

Frisse wind koeler

In huis dan aan

Zee

Kim

 

Vrijheid betekent voor mij : 
discipline.

Wij mogen ons gelukkig prijzen 
dat we in België wonen.

En het is goed dat we in een 
democratie leven.

Selvam

Ik mis mijn maatje - Monique, Portato
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Angst in Beeld - Paul, Largo

Wat quarantaine met een mens doet - Pascal, Da Capo
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JOUW WERK HIER?

Ga jij zelf wel eens aan de slag met woorden of beelden? Wij 

ontvangen ze graag. Mail ze naar hierennu@hieronymus.be 

met de #samencreatieftegencorona

Twee schilderwerkjes van Werner, Legato
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Corona nieuws

Een op een uitgang in PVT vanaf 11/5 

Net zoals in de rest van het PC, is in PVT op 11 mei ook individuele 
uitgang met begeleiding gestart. 

Groepstherapie met meerdere personen toegelaten

Groepstherapie en -sessies kunnen nu terug doorgaan met wat meer 
mensen: vanaf nu is dit mogelijk met maximum tien mensen, inclusief 
begeleider, en enkel indien de locatie het mogelijk maakt om op 
minimum 1,5 m van elkaar te zitten.

“Lamod” wordt terug “Largo” en “Moderato” 

Omdat er terug meer en meer cliënten naar Lamod kwamen, werd het 
daar te krap. Beide dagcentra zijn dan ook terug opgesplitst.  Moderato 
blijft op dezelfde oude vertrouwde plek zitten en kan terug meer 
focussen op het eigen aanbod. Largo is intussen verhuisd naar Zig-Zag. 
Dit is momenteel een betere locatie voor Largo, want op die manier 
blijven cliënten in opname en cliënten in dagopname gescheiden van 
elkaar,  wat zo de kans op besmetting “van buiten naar binnen” ook 
weer verlaagt. Daarnaast kan zo onze populaire winkel: Hiër & Go ook 
gewoon blijven bestaan op de oude locatie van Largo. Cliënten die een 
dagopname starten vanuit een opname-afdeling van ons Ziekenhuis, 
verhuizen mee naar Largo. 

FAMILIE & IK 

Familiebox : Parlando  

Cliënten (die sinds maart in opname zijn) kunnen door de strenge 
Corona maatregelen al weken lang geen bezoek ontvangen, of zelf hun 
familie opzoeken. Dat is voor velen een zware dobber.  

WIST-JE-DATJES
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Sinds 5 mei is hier gelukkig 
een oplossing voor gevonden: 
de familieboxen die “Parlando” 
gedoopt zijn.  Via deze 
familieboxen is het toch mogelijk 
om familie of andere naasten 
te ontmoeten in alle veiligheid. 
Dit betekent zonder dat er fysiek 
contact, en dus besmetting kan 
plaatsvinden. De bezoek-units 
werden zo geplaatst dat familie de boxen enkel kan binnengaan via de 
straatkant, en cliënten enkel via het ziekenhuis de box kunnen betreden. 
Langs de kant van familie zijn er vrijwilligers van ZigZag die de familie 
kan ondersteunen, langs de kant van de cliënten doet personeel dit. 
Een plastiek doorzichtige wand zorgt ervoor dat je elkaar  kunt zien en 
gewoon met elkaar kunt praten.  

Pakjes kunnen ook nog altijd afgeleverd worden door familie, maar dit 
gebeurt dan nog steeds via de hoofdingang van de Dalstraat. 
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Deze nieuwe “bezoekregeling” is nu een dikke week in voegen.  We 
sprokkelden wat reacties bij cliënten.
“ik was bang terecht te komen in zo’n kille container, maar het was een 
gezellige ruimte om elkaar te ontmoeten” 

“het voordeel van elkaar niet te kunnen vastpakken is dat ik minder 
emotioneel werd tijdens dit bezoekmoment” 
“het deed echt deugd om elkaar terug te kunnen spreken!” 
“we beslisten om mijn kindje van drie jaar toch niet mee te laten komen, 
want het zou voor haar onbegrijpelijk zijn dat we elkaar niet kunnen 
knuffelen” 
Ook familieleden waren oprecht dankbaar dat ze hun naasten terug 
hadden kunnen ontmoeten in levende lijve. 
Heb je zelf nog een ervaring die je wil delen over bv. deze 
bezoekcontainers mail dit dan zeker naar hierennu@hieronymus.be. 

Bezoek in PVT het  hooghuis 

Ook in PVT zal bezoek mogelijk worden gemaakt; het bezoek zal voor 
PVT niet via de familieboxen van Parlando verlopen, maar zal in Het 
Hooghuis zelf plaatsvinden. 
Hiervoor wordt een living vrijgemaakt die aansluit op de straat; de 

bezoeken gaan door op zaterdagvoormiddagen, en starten op 
zaterdag 16 mei. 12



Hier & Go
De openingsuren van onze winkel zijn lichtjes aangepast. Zaterdag en 
zondag zal het winkeltje enkel nog open zijn in de voormiddag tussen 
10 en 12 uur. 

Als je in de namiddag zin zou hebben in een gebakje, denk hier dan best 
op tijd aan en schaf het dus al aan in de voormiddag!  
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Kunst in het ziekenhuis

Kunstproject #kunstinafzondering

Zoals jullie in de vorige edities hebben kunnen lezen doen we met 
ons Centrum mee met een kunstproject georganiseerd door het 
Museum Dr Guislain en Coupee Collage Collective.  

Wij werken vanuit ons Psychiatrisch Centrum samen met de 
kunstenares Jelle Vandenheede. We zijn intussen aan de vierde en 
ineens ook laatste opdracht. We willen alvast iedereen bedanken 
die deelnam aan dit project. We delen alvast enkele inzendingen 
die we kregen voor de vorige opdrachten.
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Opdracht 4: Maak je eigen horizon 

In tijden van Corona zijn er weinig concrete vooruitzichten, je kijkt 
telkens op dezelfde muren, dezelfde landschappen, horizonten 
uit je buurt. 

In deze opdracht mag je wegdromen naar andere oorden. 

Opdracht: 

Zoek in tijdschriften/kranten/foto’s naar foto’s van landschappen. 
Knip ze uit en maak een nieuwe compositie met de landschappen. 
Je maakt als het ware een nieuwe persoonlijke foto/horizon/
landschap uit knipsels van bestaande foto’s. 

Volgende werkjes van kunstenares Jelle kunnen misschien 
inspiratie bieden.

15



Praktisch

Heb je al ervaring met dit kunstproject of is deelnemen iets dat 
jou wel aanspreekt, voel je dan vrij om mee in dit vrijblijvend 
project te stappen en je te informeren bij onderstaande interne 
contactpersonen.

• Ben je opgenomen op Legato of Da Capo neem dan contact op 
met Hermien Vandenbulcke.

• Ben je opgenomen op A Tempo of Portato neem dan contact op 
met Ruth Coertjens of Marleen Rombouts.

Alle verzamelde werken worden digitaal op een online platform 
geplaatst, zo kan dit hoop en verlichting bieden in deze lastige 
tijden.
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Ervaringsdeskundigen in het ziekenhuis
Web? WEP! Werkgroep Ervaringsinzet & Participatie! Misschien heb 
je onze naam nog niet gehoord, maar ben je wel onze vrijwilligers al 
tegen het lijf gelopen voor de Corona-crisis. Getuigenissen tijdens 
Bio-Sociaal Model of thema gesprekken, cliëntenraden, cursussen 
zoals WRAP of Herstellen Doe Je Zelf, ondersteuning bij het schrijven 
van een herstelverhaal, ROPI-afnames, etc…. Dit zijn maar een aantal 
van de activiteiten waar onze ervaringsdeskundigen bij betrokken 
zijn. Maar wie zijn deze mensen? En wat is ervaringsdeskundigheid 
nu eigenlijk? 

Ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid 

We zien het woord ervaringsdeskundigheid vaak opduiken in de 
media als zijnde personen die ervaring hebben met een bepaald 
iets. Wij benoemen dit eerder als ervaringskennis. Als cliënten en 
ex-cliënten bezitten we allemaal ervaringskennis over het leven met 
een psychische kwetsbaarheid. We hebben het ervaren, doorleefd 
en gevoeld. Het is een kennis die je niet kan vatten in theoretische 
modellen. 

Het ziekenhuis wil dan ook deze waardevolle kennis niet aan 
de kant schuiven, en zet ze in onder de vorm van WEP en 
ervaringsdeskundigheid. 

Ervaringsdeskundigen zijn personen die na hun herstel aan de slag 
gaan met hun ervaringen en ervaringen van anderen. Naast hun 
eigen ervaringen gaan wij ook aan de slag met ervaringsverhalen 
van anderen en opleidingen binnen het veld van ervaringswerk. We 
zijn er niet ter vervanging van de dokters en therapeuten, maar ter 
aanvulling. Een ervaringsdeskundige helpt de stem van cliënten te 
versterken, of werkt als een brug tussen hulpverlener en cliënt. 

WEP
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WEP 

WEP is een organisatie binnen ons ziekenhuis bestaande uit ex-
cliënten die na hun opname meer willen doen met hun ervaring. 
Binnen WEP krijgen zij de ruimte en ondersteuning om te groeien tot 
ervaringsdeskundigen en zo hun ervaring in te zetten om anderen 
te helpen. Dit doen we onder andere door onze eerder benoemde 
activiteiten, maar ook door het brengen van getuigenissen of 
vorming op scholen en deelnemen aan intern of regionaal overleg. 

 

MEER WETEN?
Geprikkeld? Heb je zelf interesse om met je ervaring aan de slag te 
gaan en zegt vrijwilligerswerk jou wel iets? Neem dan zeker contact 
met ons op. Momenteel liggen onze activiteiten even stil vanwege 
de huidige maatregelen, maar we zijn steeds op zoek naar nieuwe 
leden om in te zetten na de Corona-crisis. Normaal kan je vaak 
iemand van ons aanspreken in de gangen of op het WEP-Café. Wil je 
echter nu al wat meer weten of komt jouw ontslag eraan, dan staat 
Davy klaar om jouw vragen te beantwoorden. 

Je kan hem bereiken via email op davy.boone@hieronymus.be
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Kleurplaat

BRAINTRAINERS
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Sudoku

Deze editie zit er weer op.

We hopen dat je wat wijzer bent geraakt, wat vrolijker bent 
geworden, wat inspiratie hebt opgedaan... Wij gaan komende 
twee weken weer aan de slag voor de volgende editie en 
blijven nieuwsgierig en enthousiast uitkijken naar jullie ideeën, 
tips, poëzie, cartoons,... aarzel dus niet om ons te mailen op 
hierennu@hieronymus.be

Dankzij jullie bijdragen wordt de Hiër & Nu alleen maar leuker en 
boeiender!

Tot binnen twee weken!

De redactie. 

TOT ZIENS
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