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DE REDACTIE
Hallo allemaal,
Wat heerlijk dat we geen nieuwe
maatregelen, of versoepelingen
van maatregelen moeten
aankondigen. De poort is gewoon
weer open, de gewone dagelijkse
uitgangmomenten zijn weer van
toepassing, bezoek kan terug zonder
plastiek wand ertussen, weekends
zijn weer mogelijk. We horen en
zien dat dit echt een verademing is,
je leest er meer over in het stukje
van Sara.
Deze editie zal dus veel minder
focussen op belangrijke info of op
tips om de lockdown vol te houden.
Wel willen we met deze editie nog
even dankbaar stilstaan bij alle
inspanningen die jullie geleverd
hebben de afgelopen maanden.
Onze directeur schreef hier een
stukje over.
Daarnaast is deze Hiër&Nu ook
een echte zomereditie geworden
met fijne ideetjes om te doen de
komende zomermaanden, met
inbegrip van info van Zigzag en Bots.
De krant wordt ook deze keer
weer aantrekkelijk gemaakt door
alle artistieke werken die we
toegestuurd kregen, waarvoor dank!
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RUIMTE
TEKST VAN ALGEMEEN DIRECTEUR STEFAAN BAETEN
HOE KLEINER JE BENT, HOE GROTER DE RUIMTE
Plots was de ruimte grenzeloos groot en tegelijk beangstigend klein
geworden. Een indringer had de ruimte veroverd. Ondanks zijn
onschuldig aanvoelende naam – Covid 19 – en zijn immens kleine
verschijningsvorm was deze indringer enorm gevaarlijk. De schade
was niet te overzien en in een fractie van de uitrollende tijd had
hij heel de ruimte ingenomen van de besloten kamer in het eigen
huis tot de open ruimte op het strand. Alles werd anders en hoe
groter de ruimte voor het coronavirus - hoe kleiner onze eigen
bewegingsruimte. Geen onnodige verplaatsingen, geen bezoek,
geen handdruk en geen zichtbare lach op het half verborgen gelaat
achter de maskers in de open ruimte. Honderdvijftig centimeter
werd de standaardmaat van de afstandelijke nabijheid waarbij de
indringende geur van de ontsmettingsalcohol niet de minste moeite
had om deze te overbruggen.
Plots was ook de ruimte in ons psychiatrisch centrum grenzeloos
klein en beangstigend groot geworden. Grenzeloos klein door de
gesloten poorten en deuren, het verbod om naar buiten te gaan
en bezoek in levende lijve te ontvangen, de verplichte afstand,
de mondmaskers en een hele reeks van dagelijkse veranderende
regels en afspraken. Beangstigend groot omdat de afstand van
honderdvijftig centimeter tot een immense kloof vergroot werd in
de emotionaliteit van ons brein. Beangstigend groot omdat – ook
al zijn de ogen de spiegel van de ziel – een gelaat zonder zichtbare
mond zo moeilijk te lezen valt.
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HOE VERDER JE GAAT, HOE DICHTER JE KOMT
Gelukkig zijn we verder gegaan – verder gegaan om dichter te
komen. Verder gegaan om te zoeken naar ruimte – die ondanks de
vele opgelegde beperkingen – toch nog mogelijk was. Ruimte om
nieuwe dingen te ontdekken. Ruimte om – ook als hulpverlener –
te ontdekken wat het verlies aan oude zekerheden met ons brein
en onze emotie doet en hoe we vanuit deze ervaring dichter bij
cliënten kunnen komen. Ruimte om te ervaren dat nieuwe regels
en afspraken – soms – een houvast kunnen zijn, een veilige haven
midden de storm. Ruimte voor creativiteit van hulpverleners en
cliënten – weekendactiviteiten – winkelen op de campus – online
contacten – telefonische nabijheid – babbelboxen en hier en nu
momenten. Ogen die stilaan leerden om achter het masker van het
half verborgen gelaat leesbaar te worden met zichtbare tekenen van
hoop en verwachting.

HOE MEER DAT JE LOSLAAT, HOE LICHTER JE WORDT
Nu is het tijd om los te laten. Los te laten zonder verlost te zijn van
die ongewenste indringer die nog lange tijd onze ongewilde gast
zal zijn. Het gelaat nog gedeeltelijk verborgen en de honderdvijftig
centimeter nog steeds de norm voor afstandelijke nabijheid. Het
heeft zelfs een naam gekregen – het nieuwe normaal. Een verbod
om terug te keren naar het oude normaal. Maar laat ons eerlijk zijn,
misschien was dat oude normaal ook niet het paradijs. Misschien
was ook in het oude normaal de emotionele afstand – ondanks
de afwezigheid van het verbod van de honderdvijftig centimeter
– te groot om te dragen. Misschien was ook in het oude normaal
het onbedekte gelaat een onleesbaar boek vol vraagtekens en
onbeschreven vellen levensverhaal. Misschien was ook in het oude
normaal de standaardmaat van het waanzinnige leven te snel om
doorheen de storm van de alledaagse lege drukte het stille geluk te
horen fluisteren.
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HOE LANGER JE KIJKT, HOE GROTER HET INZICHT, HOE DIEPER HET
DONKER, HOE MOOIER HET LICHT
Straks, morgen, overmorgen… als de ongewenste indringer hopelijk
verdwenen zal zijn uit de ruimte van ons leven. Straks, morgen,
overmorgen… als het diepe donker van de angst langzaam zal
verdampen door het zachte licht van de nieuwe zon. Straks, morgen,
overmorgen… als honderdvijftig centimeter enkel nog de maat zal
zijn van de te kleine sprong.
Als we langer zullen kijken – vanop een grotere afstand – en
beter zien waar we vandaan komen. Misschien zullen we dan
nog beter voelen hoe krachtig de spraak van de ogen is samen
met het zicht van de mond. Hoe sterk ons verlangen is naar echt
contact en hoe onverwoestbaar onze nabijheidsdrang kan zijn.
Misschien zien we dan wel – kijkend vanop die afstand – hoe sterk
ons aanpassingsvermogen is om ondanks het diepe donker in alle
creativiteit telkens opnieuw het licht te zoeken. Misschien smaken
we dan wel de geur van een beter leven. Misschien ontdekken we
dan wel – net omdat die indringer ons zo klein heeft gemaakt – hoe
groot de ruimte is die nog voor ons ligt.
Sint-Niklaas, 6 juli 2020
Stefaan Baeten
Algemeen directeur
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BODY & MIND
FOTOZOEKTOCHT
GEMAAKT DOOR ILSE (VAKTHERAPEUT) EN LODE
Heb je zin in een
wandeling in de buurt
van het ziekenhuis
en vind je het fijn om
ondertussen op zoek te
gaan naar foto’s?
Neem dan zeker deel
aan de fotozoektocht
van Ilse en Lode.
De fotozoektocht duurt
ongeveer een uurtje.
Je kunt deze zoektocht
alleen doen, in groepjes, tijdens een therapiemoment, in het
weekend...
Het formulier dat bij
deze zoektocht hoort is
beschikbaar vanaf maandag
13 juli: je kunt dit oppikken bij
één van de vaktherapeuten.

DOE JIJ
N
OOK MEE AA
ONZE LEUKE
CHT?
FOTOZOEKTO

Veel wandel- en speurgenot!
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DE INNNERLIJKE MENS
LEGATO’S ZOMERSE IJSTHEE
MET MUNT EN CITROEN
Recept voor 4 personen:
Wat heb je nodig?
•
•
•
•
•
•
•
•

2 citroenen
1 bussel verse munt
water
suiker (kristal- of rietsuiker)
een snijplank en broodmes
waterkoker met kokend
water
pollepel
een kan in plastic of
aardewerk

Geniet!
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Bereiding:
• Was de citroenen en snij ze
in fijne schijfjes.
• Was de munt en snij de
steeltjes en blaadjes tezamen
in breedte van 1 à 1,5 cm.
• Doe de citroenpartjes en
versneden munt in de
serveerkan.
• Overgiet deze met kokend
water tot ze juist onderstaan.
• Gebruik al duwend de
pollepel in de serveerkan,
dit om de sappen van de
munt en citroenen te doen
vermengen.
• Vul de kan aan met koud
water.
• Breng op smaak met de
suiker.
• Plaats de kan gedurende
enkele uren in een koelkast.
• Serveer ijskoud eventueel
met een munttakje en rietje
in een mooi glas.

CULTUUR
KLEINE UITSTAPJES
Net zoals in vorige editie verwijzen we graag naar
www.ontdeksintniklaas.be. Hier vind je info over wat je kunt doen
qua ontspanning in en rond Sint-Niklaas.
Hieronder vind je nog eens de uitnodiging van de tentoonstelling
in het Guislainmuseum (project ‘Kunst in afzondering’) waar
verschillende cliënten van ons PC aan meewerkten!
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COUP D’ARTIEST

Zoek de
WC-rol
Peter,
Legato

10

Werken van Werner, Legato

11

Pascal - Portato

12

Kurt - Portato
Never Lose Hope

Kurt - Portato
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WIST-JE-DATJES
OPNAMEBELEID
Waar cliënten tijdens de coronaperiode bij opname eerst naar de
Check-in moesten in Da Capo, kunnen
cliënten nu rechtstreeks naar de
afdeling die passend is voor hen.
Wel is het belangrijk dat cliënten die
in opname komen een schriftelijk
of digitaal attest bij hebben waaruit
blijkt dat de cliënt niet besmet is met
covid-19. De covidtest mag maximaal
72 uur voordien afgenomen zijn.

BEZOEK
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Je mag familie terug in levende lijve
ontmoeten, buiten de Parlando. Bij
voorkeur ontmoet je jouw familie
buiten het ziekenhuis. Je mag,
als dat handiger is, je familie of
naastbetrokkene ook ontmoeten in
het ziekenhuis, maar dan enkel in de
tuin of in de cafetaria. Hier blijven wel
de gekende regels gelden: afstand
van 1,5 meter, mondmasker dragen
ook verplicht voor bezoekers vanaf
12 jaar, handen regelmatig wassen
of ontsmetten. Op instructie van de
overheid dient jouw bezoek zich wel
altijd eerst verplicht te registreren aan
het onthaal.

Je bezoek mag dus voorlopig nog niet naar de afdeling komen, enkel
per individuele uitzondering kan bezoek op de afdeling komen (bv.
gesloten circuit of Lento) en dit na goedkeuring van de behandelend
arts. Het bezoek kan niet in de gemeenschappelijke ruimtes of tuin
van de afdeling.

OPENINGSUREN CAFETARIA
Sinds 27 juni is de cafetaria geopend in de grote gang bij het onthaal
van ons ziekenhuis.
De cafetaria wordt gerund door vrijwilligers en biedt aan cliënten de
mogelijkheid om daar bezoekers te kunnen ontvangen.
Je kan er warme en koude dranken krijgen, ijsjes en ook gebak van
de witte hoeve.
Openingsuren:
• op weekdagen van 18.00 - 20.00 uur
• in het weekend van 14.00 - 16.00 uur.
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BOTS GAAT TERUG OPEN
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WERKEN MET VRIJWILLIGERS
IN PSYCHIATRISCH CENTRUM
SINT-HIËRONYMUS
EEN TERUGBLIK EN OOK EEN
KNIPOOG NAAR DE TOEKOMST
Reeds vele jaren engageren
zich vrijwilligers voor diverse
afdelingen en diensten van het
psychiatrisch centrum (Zigzag,
WEP, Witte Hoeve) en de PVT.
Sinds eind 2019 droomde
onze directie om ook binnen
het ziekenhuis vrijwilligers
een rol te kunnen geven. De
eerste stappen waren hiervoor
gemaakt. Er werd een interne
coördinator vrijwilligerswerk
aangesteld, een visietekst werd
geschreven en een eerste beurs
voor vrijwilligerswerk werd
verkend ter promotie.
Maar toen was er corona en
alles viel stil en veranderde. Heel
onduidelijk of vrijwilligerswerk
nog verder kon worden
uitgebouwd want buiten de
professionele medewerkers
kwam niemand meer in of uit
het ziekenhuis.

Zoals het dan ook vaak gaat
ontstaan er in moeilijke perioden
ook opportuniteiten, zo ook voor
het vrijwilligerswerk. Begin mei
werd beslist om Parlando uit
te bouwen mét ondersteuning
van vrijwilligers. In enkele uren
tijd waren er 10 kandidaten. Op
één na, allemaal vrijwilligers uit
Zigzag die enthousiast en blij
waren om een betekenisvolle rol
te kunnen vervullen ten dienste
van onze cliënten. Het valt op
hoeveel positieve geluiden ik
hoor als ik met hen in gesprek
ga.
Door deze positieve ervaring (en
de eerste versoepelingen rond
in- en uitgaande personen) werd
beslist om ook in het ziekenhuis
vrijwilligers toe te laten. Meer
bepaald werden er vrijwilligers
gezocht en gevonden om de
dagelijkse extra taak van de
collega’s sociale dienst over
te nemen in de Hiër&Go (het
winkeltje). De medewerkers van
WEP en vrijwilligers van Bots
werden daarvoor gecontacteerd
en alweer was er in enkele uren
tijd een poule ontstaan van 9
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personen, die uitgegroeide tot
11. In deze diverse groep zitten
ook een aantal familieleden van
werknemers die met veel plezier
en enthousiasme het werkveld
van hun dochter leerden kennen.
Eind mei kwam er naast
Parlando en Hiër&Go een derde
werkpost voor de vrijwilligers
bij. Het onthaal werd op dinsdag
en donderdag ondersteund. De
vrijwilligers helpen de externe
personen die pakjes komen
leveren, zich aanmelden voor
opname of langskomen voor een
consult in de polikliniek.
Op 26 juni gingen de poorten
van het ziekenhuis terug open.
Het signaal om een aantal
interne extra dienstverleningen
te stoppen, te evalueren en op
terug te blikken met een zeer
positief gevoel. En toch werd er
nog een hiaat aangevoeld.
Bezoek kon opnieuw, maar
nog niet op de afdeling.
Onder de vrijwilligers broeide
al een poosje om een
zinvolle ontmoetingsplaats te
organiseren in het ziekenhuis.
De beslissing om de
cafetaria aan het onthaal
terug te openen, eventueel
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in combinatie met beperkte
winkelfunctie, werd als een
nieuwe uitdaging gezien en
aangepakt.
Tijdens de afgelopen weken
startten er 21 vrijwilligers in de
verschillende dienstverleningen
die we tijdens deze coronatijd
extra aanboden. Het zijn
tijdelijke diensten en
waarschijnlijk ook eindig.
Mogelijks geeft deze positieve
ervaring toch ook de nodige
kansen om ook in een postcoronatijd te kunnen blijven
werken met deze groep van
prachtige mensen die zich
inzetten voor de cliënten en hun
omgeving.
Koen Verbelen
Stafmedewerker zorgbeleid,
Coördinator vrijwilligerswerk PC
Sint-Hiëronymus

WEP
WEP (werkgroep ervaringswerk en participatie) is de enthousiaste
groep ervaringswerkers van Sint-Hiëronymus. Wij zijn ex-cliënten die
onze ervaring inzetten voor activiteiten zoals cliëntenraden, WEPcafé, WRAP-trainingen, herstelverhalen…

WAT LEEFT ER IN SINT-HIËRONYMUS?
HET EINDE VAN DE LOCKDOWN
De voorbije weken ging ik, ervaringswerker Sara, opnieuw de
sfeer opsnuiven op verschillende afdelingen nu de meest strikte
maatregelen konden worden afgebouwd.
Hieronder enkele ervaringen van medecliënten.
Wat zijn jouw ervaringen?
Eindelijk, de poort is weer open!
“Het voelde alsof de gevangenis weer open ging”
“Ik heb terug de vrijheid om iets te gaan kopen
als ik dit dringend nodig hebt”
“Ik kan mijn familie weer gewoon vaker zien”
“Ik kon eindelijk weer eens echt op weekend naar huis”
“Ik kijk er naar uit om weer vaker te kunnen eten
waar ik zelf zin in heb, en dat ik niet alleen afhang
van wat er die dag op het menu staat.”
“Door regelmatig terug naar buiten te kunnen gaan
kan ik mijn batterijen weer beter opladen.
Want 24/24 uur tussen mensen zijn in opname vraagt veel.”
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Lockdown…onverwachte pluspuntjes?
“Een voordeel van de lockdown maatregelen was dat ik me volledig
op mijn therapietraject kon concentreren.
Ik had de tijd om te focussen op mezelf en mijn eigen herstel.”
“Tijdens de lockdown had ik de tijd om met een hobby te beginnen
waarvan ik al lang droomde.”
“Ik heb ondervonden dat meer rust mij goed doet.
Dus ik wil ook na de lockdown er rekening mee houden
om sneller mijn grenzen te trekken.”
“Ik heb geleerd dat ik toch niet zo’n kluizenaar was als ik wel dacht,
ik heb contact met mensen nodig (wep-lid).”
Tot slot wou ik hier nog zeggen hoe het cliënten die ik sprak op
verschillende afdelingen opviel hoeveel begrip en geduld er was
van iedereen voor elkaar. Dat heeft een heel moeilijke situatie zo
‘aangenaam’ mogelijk gemaakt.
Dus dankjewel aan jullie allemaal voor jullie begrip en geduld, jullie
zorg voor jezelf en voor elkaar, voor de kritische bedenkingen en
jullie ideeën over hoe het nog beter zou kunnen!
Indien je nog vragen hebt over ervaringswerk en WEP kunnen jullie
me zoals altijd bereiken via mijn e-mailadres:
sara.vermeire@hieronymus.be.
Wil je meer weten over ervaringsdeskundigheid, lotgenotencontact?
Surf dan eens naar: www.uilenspiegel.net
Zomerse groetjes!
Sara
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BEVRAGING CLIËNTEN, FAMILIE EN MEDEWERKERS
Het zijn bijzondere tijden geweest
maatschappelijk gezien, maar
evenzeer in ons ziekenhuis.
Het coronavirus heeft ons
genoodzaakt om meerdere
weken in lockdown te gaan en
verscheidene veiligheids- en
beschermingsmaatregelen in te
stellen die gevolgen hadden voor
jou en je familie.
Ondertussen zijn, sinds 26 juni,
onze maatregelen versoepeld en
verblijven we in het zogenaamde
‘nieuwe normaal’ waarbij we onze
zorg tegelijk zo kwaliteitsvol én
corona-veilig mogelijk proberen
houden.
In dit ‘nieuwe normaal’ maken
wij de evaluatie op van afgelopen
coronatijd. Wat zijn de sterktes
en zwaktes geweest van ons
coronabeleid? Waar kunnen we
aanpassingen doen? Welke lessen
kunnen we hieruit leren?

Voor die evaluatie hebben we
jouw stem nodig: hoe was jouw
ervaring met ons ziekenhuis in
deze periode?
Daarom hebben we een bevraging
opgesteld voor cliënten,
familieleden en medewerkers
die polst naar drie onderdelen:
onze coronamaatregelen, het
zorgaanbod en de communicatie.
De bevraging is online te vinden
op onze website www.hieronymus.
be. Het invullen ervan duurt enkele
minuten.
We hopen jouw opinie en stem
hier te lezen. Zo kunnen wij een
breed beeld vormen.
We danken je voor de flexibiliteit
en inspanningen in de afgelopen
maanden.
Namens de CoördinatieCel
Ziekenhuis

OPROEP!
Vul de bevraging bij cliënten in over de ervaren
coronaperiode!

Surf naar onze website: www.hieronymus.be
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BRAINTRAINERS
SUDOKU
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WOORDZOEKER
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KLEURPLAAT
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KLEURPLAAT
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TOT ZIENS
Nu de lockdown voorbij is, de zomer begonnen is en alles weer terug
wat normaler is, nemen we met deze laatste editie afscheid van
jullie.
Dit kan niet zonder een woordje van dank.
Allereerst dikke merci voor de mooie werken die jullie telkens
toestuurden: deze brachten troost, hoop, humor, verwondering,
bewondering, … en maakte de Hiër&nu visueel aantrekkelijk!
Ook dank jullie wel voor de ervaringen die jullie deelden over deze
ingrijpende periode, bedankt voor de openheid, dit zorgde allicht
voor herkenning en steun bij anderen.
Ook bedankt voor jullie die, al of niet samen met therapeuten
zorgden voor fijne initiatieven die de lockdown dragelijker hielpen
maken (denk maar aan de danssessies, mocktails maken, cartoons,
...).
Ook danken we graag diegenen die regelmatig voor inspirerende
bijdragen zorgden (bewegen met Sybille en Jorelle, Yoga met Elisa,
Mindfulness met Luc of Kristin, bijdragen van cliënten n.a.v. het
kunstenproject getrokken door Hermien, Ruth en Marleen).
Dank dus aan iedereen die er mee voor gezorgd heeft dat de
krantjes een fijne inhoud kregen.
Tot slot danken wij jullie, lezers, we hopen dat de edities van
Hiër&Nu, samen met alle andere extra steunmaatregelen die
genomen werden de coronaperiode een klein beetje lichter heeft
kunnen maken.
Een fijne, vrije zomer toegewenst!
De redactie
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