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Voorwoord
Angst en geluk wonen in onze wereld soms onaangenaam dicht bij elkaar. Het is die
nabijheid van angst en geluk die de roep naar veiligheid onderbouwt. Misschien
moeten we wel een hoge muur bouwen die onze samenleving beschermt en de
slechte wereld buitenhoudt. Een muur als een afstandelijke grens tussen ons en de
anderen, een muur die ons een valse illusie van veiligheid geeft, omdat we tegelijk
achter die muur gevangen zitten. Want ook achter deze denkbeeldige muur, in
hetzelfde dorp, in dezelfde straat, en in hetzelfde huis: zo dichtbij geluk woont de angst
om te verliezen.
In hetzelfde dorp
in dezelfde straat
in hetzelfde huis
onder een andere naam
onaangenaam
aanwezig
Zo dichtbij
geluk
woont de angst
om te verliezen

Soms wordt ook onze eigen wereld van geluk verstoord, plotseling - meestal ongewild
of ongevraagd - worden we geconfronteerd met een ziekte die als een kanker lichamelijk of psychisch - letterlijk ons geluk bedreigt. Ontzetting en onbegrip zijn dan
ook onze eerste reacties, onmiddellijk gevolgd door angst en nood aan veiligheid.
Misschien gaan we dan ook wel een hoge muur bouwen, een muur die onze eigen
kwetsbaarheid moet afschermen en de wereld buitenhoudt.
Ten onrechte denken we dat achter de figuurlijk en soms nog letterlijke muren van een
psychiatrisch centrum een veilige wereld verborgen ligt. Maar ook een psychiatrisch
centrum is geen plaats waar je kan wegvluchten van de ‘boze buitenwereld’. Misschien
geeft deze plek wel even een korte illusie van veiligheid, maar de gedachten en de
gevoelens die komen wonen in het dorp van ons leven, de straat van onze relaties en
het huis van ons lichaam, die gedachten kunnen we niet zomaar buiten sluiten.
In dit psychiatrisch huis, in het midden van de straat van onze wereld, staat elke dag
een bekwame ploeg van toegewijde medewerkers in voor de zorg en ondersteuning:
dokters, psychologen, verpleegkundigen, ergotherapeuten, maatschappelijk werkers,
restauratieve en facilitaire medewerkers. Van medewerkers in dit psychiatrisch
centrum wordt veel gevraagd: het bieden van professionele zorg, een goede balans
tussen afstand en nabijheid, aandacht voor iedereen afzonderlijk maar ook voor de
groep. Maar ook medewerkers zijn gewone mensen die in het dorp van hun eigen
leven en relaties, in de straat van hun dagelijks werken, doen en laten, en in een
wereld van angst en geluk soms als brandende toorts maar meestal als een kleine vlam
de hoop levend houden. Het is die hoop op herstel die elke dag opnieuw honderden
medewerkers in dit centrum het beste van zichzelf doet geven en gewone mensen in
staat stelt om buitengewone dingen te doen.

Stefaan Baeten
algemeen directeur
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De cliënt
Database Wegwijs in de samenleving
De werkgroep ‘referentiepersonen herstel’
van ons PC nam i.s.m. Beschut Wonen
Pro Mente het initiatief om een regionale
database aan te maken. Dit groeide vanuit de
ervaring hoe moeilijk het soms is om snel bij
de juiste hulporganisatie terecht te komen.
Er werd hard gewerkt aan de database
‘Wegwijzer in de samenleving’, maar het
leverde een breed en overzichtelijk resultaat
op.
Zo vind je op deze webpagina info en

contactgegevens terug over de rubrieken
dringende hulpverlening, lichamelijke
gezondheidszorg, mobiliteit, vrije tijd,
wonen, cultuur, juridische hulpverlening en
zoveel meer in onze regio.
De database is terug te vinden via de website
van Zigzag: http://ontmoetingshuiszigzag.be/
wegwijs-in-de-samenleving
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Meting directe patiëntentijd
In 2014 werd gedurende twee periodes van twee weken een zelfregistratiemeting directe
patiëntentijd gedaan. Dit betekende dat iedereen elke dag moest registeren of zijn/haar werktijd al
dan niet wordt ingevuld met direct patiëntencontact.
Direct patiëntencontact bepaalt voor een groot deel de individuele kwaliteitsbeleving van de
zorgverlening. Voor de betrokken personeelsleden dienen er echter eveneens zoveel andere zaken
(overlegmomenten, logistieke taken, facilitaire taken, etc.) te gebeuren, ten koste van de directe
patiëntentijd. Het is dan ook belangrijk een gezond evenwicht te vinden tussen directe en indirecte
patiëntentijd.
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Familie en
naastbetrokkenen
titel

Familiebevraging i.s.m Familieplatform

Familie is voor ons PC een belangrijke partner
in de zorg voor cliënten. We vinden het
belangrijk om tegemoet te komen aan de
noden van familie en naastbetrokkenen en zo
goed mogelijk met hen samen te werken.
Daarom werd aan het Familieplatform
Geestelijke Gezondheid gevraagd om een
verkennend onderzoek uit te voeren bij
familieleden rond hun ervaringen met ons PC.
Een medewerker van het Familieplatform nam
daarbij interviews af met familieleden. Het
interview ging over drie thema’s: informatie,
bejegening en samenwerking met familie.
De resultaten van dit onderzoek werden
uitvoerig aan ons centrum teruggekoppeld en
opgenomen in de verdere uitwerking van het
familiebeleid.
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Visietekst Familiewerking
De werkgroep familiewerking, bestaande uit
vertegenwoordigers van Similes en hulpverleners
van ons PC, legde in 2014 de laatste hand aan een
centrumbreed gedragen visietekst familiewerking.
De visietekst geeft voor personeelsleden
richtlijnen weer in het omgaan met familie en
naastbetrokkenen, én het informeren van familie
en naastbetrokkenen.
Je kan onze visietekst ook terugvinden op onze
website: www.hieronymus.be/familie.
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Ervaringsdeskundigen

titel

Boekvoorstelling Hans Meganck
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Hans Meganck schreef het boek Depressief. Goede zorg voor kwetsbare mensen. dat uitgegeven
werd door LannooCampus. Het is een dagboek dat start aan het begin van zijn opname en eindigt na
zijn ontslag uit het PC. Het brengt een openhartig verhaal over zijn herstelproces dat met vallen en
opstaan gepaard ging, en is bijwijlen ook kritisch over hoe Hans zijn opname en herstel beleefde. Hij
beschrijft wat voor hem moeilijk was, en waar hij bij aanvang tegenaan botste, maar hij vertelt ook
uitgebreid op welke wijze zijn opname heeft bijgedragen tot zijn herstel.
Ook de confrontatie met het taboe dat nog steeds rond GGZ hangt, geeft hij weer.
De allereerste boekvoorstelling vond plaats in ons PC, en het eerste gedrukte exemplaar werd op
deze avond officieel overhandigd door de uitgeverij. De muzikale intermezzo’s werden verzorgd door
onze eigen band Out of My Box.
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WEP
Wie zijn wij?
WEP is een groep mensen die allemaal een connectie hebben (gehad) met PC Sint- Hiëronymus en/of
het netwerk daarrond.
Wij komen tweewekelijks samen in Zigzag, ontmoetingshuis in de geestelijke gezondheidszorg, te
Sint-Niklaas.
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Visie
• Wij vinden de inzet van ervaringswerkers nodig: dit kan leiden tot meer hoop, (h)erkenning, steun
en empowerment bij cliënten.
• Het uitbouwen van projecten met ervaringswerkers werkt als we dit zelf mee vorm kunnen geven.
• Wij werken vanuit een groep ervaringswerkers, niet via de inzet van één of twee ervaringswerkers.

Aanpak
Wij werken rond drie pijlers:
• Herstelverhalen en stigma: we ontwikkelen eigen herstelverhalen en delen deze verhalen met
cliënten, hulpverleners en anderen (zie werkgroep INzicht herstelverhalen).
• Ervaringswerken met cliënten: we werken mee aan het groepsaanbod dat georganiseerd wordt
vanuit afdelingen en dit via inbreng van onze eigen ervaring.
We organiseren zelf een groepsaanbod naar cliënten zoals de cursus ‘Herstellen doe je zelf’ en het
begeleiden van lotgenotengroepen.
• Participatie: via participatie willen wij de stem van cliënten helpen vertolken en willen wij samen
bouwen aan een ggz die nog beter aansluit bij hun wensen en behoeften.

Medewerkers
en
vrijwilligers
Nieuwe voorzitter medische raad
2014 bracht ook nieuwe verkiezingen van de
voorzitter van de medische raad waarbij dr.
Jeroen Kleinen verkozen werd.
Dr. Kleinen is ook verbonden aan de afdelingen
A Tempo (psycho-organische stoornissen) en
Legato (psychotische kwetsbaarheid).
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Dr. Kleinen

Nieuwe arts polikliniek
In de polikliniek startte een nieuwe arts ter vervanging van dr. Barbara Hermans.
Dr. Sofie Hageman, die als psychiater verbonden is aan CGG De Drie Stromen, is nu ook poliklinisch
psychiater in ons PC.

Zorgnetwerk
Nieuwe wachtdienstregeling gedwongen opnames
Voor de gemeentes in het noorden van de
regio Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas werd
inzake gedwongen opnames vanaf dit jaar
een beurtrol afgesproken waarbij wekelijks
APZ Sint-Lucia en PC Sint-Hiëronymus van
wacht zijn.
Deze regeling maakt het mogelijk om ervoor
te zorgen dat de gedwongen opname zoveel
mogelijk plaatsvindt in de eigen regio en
er tegelijkertijd duidelijkheid is voor de

betrokken procureur en de politiezones naar
welke voorziening iemand verwezen moet
worden.
Er is in deze regeling rekening gehouden
met een scenario waarbij in noodsituaties of
omwille van specifieke omstandigheden de
voorziening die van wacht is beroep kan doen
op de andere voorziening of de andere regio.
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Lentesymposium
I.s.m. de Huisartsenkoepel Waasland werd
in het voorjaar het Lentesymposium ‘Actuele
topics uit de psychiatrie’ georganiseerd.
Op het programma stond een lezing van onze
eigen drs. Claes en Serbruyns i.v.m. nieuwe
inzichten inzake classificatie en behandeling
van persoonlijkheidsstoornissen en een lezing
van Bart De Saeger, coördinator Vlaams
Angstcentrum, en Peter Lambert, acteur, over
een mentale, gedragsmatige en lichamelijke
aanpak bij het overwinnen van angsten.

De organisatorische bloeddruk steeg lichtjes
toen de tweede spreker de dag voor het
symposium door ziekte moest afzeggen.
Gelukkig hield het PC haar hoofd koel en
kon het deze lezing vervangen door een
van Stefaan Baeten over humor in de
hulpverlening, en een van dr. Rose-Marie
Van Hoof, UZA en UA, over toegepaste
seksuologie.
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Samenleving
Radio Gaga
Het productiehuis De Chinezen draaide, samen met presentators Joris Hessels en Dominique Van
Malder, een eerste proefaflevering van ‘Radio Gaga’ in ons centrum. Een week lang logeerden en
bezetten zij onze campus met hun trailer en filmploegen. Wie wilde kon een plaatje aanvragen, maar
ze bezochten ook zelf afdelingen op zoek naar mensen en hun verhalen.
De laatste dag van hun verblijf brachten ze een mystery guest mee. Dat bleek uiteindelijk Johan
Heldenbergh te zijn die een klein optreden gaf.
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Door deze formule uit te proberen, kon het productiehuis televisiezender Canvas overtuigen om een
officiële reeks Radio Gaga te maken.

Buurtoverleg
Enkele bewoners uit de buurt namen het
initiatief tot een kennismakingsronde
met de buren uit de ‘Kroonmolenwijk’.
Buurtbewoners en -organisaties gaan hierbij
bij elkaar op de koffie en leren elkaar zo beter
kennen. Het Turks Cultureel Centrum, Beschut
Wonen Pro Mente, Zigzag en ons PC waren
ondertussen reeds gastheer.
Tijdens een van de bijeenkomsten werd
beslist een zwerfvuilactie, als eerste officiële
actie naar buiten toe, op touw te zetten.

Hierbij ruimden drie enthousiaste ploegen
zwerfvuil in de wijk. In totaal werden op deze
korte tijd 15 volle vuilniszakken gevuld.
Tijdens het slotmoment, onder de
Moerbeiboom in het Brouwershof, konden de
deelnemers nog genieten van een drankje en
cake van De Witte Hoeve.
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Te Gek!?
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Op zaterdag 26 april streek de Open
Geest-toer van Te Gek!? neer in ons PC.
Rick De Leeuw bracht er met zijn
kompaan Jan Hautekiet een intense maar
ontspannen set. In hun voorprogramma
stond onze huisband Out of My Box.
300 toeschouwers zagen dat het goed was
en trakteerden de artiesten dan ook op een
staande ovatie.
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Cijfergegevens
Opnames, ontslagen, ligdagen
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Het aantal opnames is ten opzichte van 2013 gestegen van 697 naar 746. Deze stijgende tendens
gaat samen met een daling van de gemiddelde verblijfsduur van 65 dagen in 2013 naar 60 dagen
in 2014. Sinds 2010 is die gemiddelde verblijfsduur met 23% gedaald van 78 naar 60 dagen. Het
totaal aantal ligdagen in 2014 bedraagt 60.472 wat een lichte daling is in vergelijking met de 61.645
ligdagen in 2013. Van de opnames zijn er 44% mannen en 56% vrouwen. 32% van de opgenomen
personen woont alleen voor de opname. 55% van alle opnames zit in de leeftijdsgroep tussen 26 en
45 jaar. Van de 746 opnames waren er 225 eerste opnames in 2014. Dit is een stijging ten opzichte
van de 204 eerste opnames in 2013. In totaal waren er 197 dagopnames in 2014.

Opnames per afdeling/dienst

Het grootste aantal opnames werd in 2014 gerealiseerd op Da Capo 235 en op Legato 207. Daarbij
valt vooral de stijging op van het aantal opnames op Legato en de daling op Da Capo. In 2013 was het
aantal opnames 133 op Legato en 279 op Da Capo.

Hoofddiagnose bij opname
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De drie grootste groepen hoofddiagnose bij opname zijn psychotische stoornissen (31%),
stemmingsstoornissen (28%) en middelenmisbruik (27%).

Verblijfsduur bij ontslag

Op moment van het ontslag is voor 57% van de patiënten de verblijfsduur lager dan drie maanden.
Voor 88% van de patiënten is deze lager dan twaalf maanden. Deze cijfers zijn erg vergelijkbaar met
2013. 87% van de ontslagen gebeurt met wederzijds akkoord tussen de behandelaar en patiënt.

Contact
Psychiatrisch Centrum Sint-Hiëronymus vzw
Dalstraat 84
9100 Sint-Niklaas
T: 03/776 00 41
E: post@hieronymus.be
W: www.hieronymus.be

