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Op naar een Tinder 
voor zorgwerkgevers?
Vraag je collega’s waarom ze graag in ons ziekenhuis werken, dan 

hoor je vaak dat hier een familiale sfeer hangt. Wie ben ik om dat 

tegen te spreken? 

Het klopt dat we de afstand tussen leidinggevenden en medewerkers 

bewust klein houden. Dankzij wederzijds vertrouwen en respect lukt 

dat wonderwel. We merken (gelukkig) weinig verloop bij collega’s 

en het doet deugd als medewerkers die hun geluk bij een andere 

werkgever beproeven, nadien aangeven dat ze willen terugkeren. Dat 

wil toch iets zeggen.

Daarnaast zijn er nog redenen om trots te zijn. Op de deskundige 

zorg die we bieden. Op een organisatie die bulkt van talent, op alle 

gebieden. Waar we investeren in veerkracht en welzijn bij collega’s. 

Waar jouw inbrengt telt. Waar je kunt bijleren en groeien. En toch: 

ondanks al onze troeven blijft het verdraaid moeilijk om nieuwe 

krachten te vinden voor onze verpleegkundige ploeg.  

Heel wat organisaties vissen qua rekrutering in dezelfde vijver. Het 

doet pijn om vast te stellen dat die nagenoeg is opgedroogd. Daarom 

proberen we studenten verpleegkunde alsmaar vroeger warm te 

maken voor een loopbaan binnen de psychiatrische hulpverlening. 

Daarnaast kijken we veel meer dan vroeger met een onbevangen blik 

naar mogelijke nieuwe collega’s. Attitudes, competenties en mens-

zijn wegen stilaan zwaarder door dan het juiste diploma. 

Ken je iemand die net als ons gelooft in de kracht van mensen? Die 

goesting heeft in positieve samenwerking met deskundige collega’s? 

Swipe right  voor een uitdagende baan in een huiselijke sfeer!

Cathy Room 

Algemeen directeur

Waarheen met je alcohol

probleem?

Een 60-tal geïnteresseerden tekenden 

op 28 april present voor het minisym-

posium rond alcoholverslaving.

 

Ex-cliënt Dirk gaf er de aftrap met zijn 

getuigenis over hoe hij erin slaagde om 

zijn alcoholprobleem de rug toe te keren 

na een behandeling op De Wending 1.  

Verschillende collega’s gaven daarna 

toelichting over de nieuwe behandel-

mogelijkheden van een alcoholverslaving 

in onze regio, en over hoe een intra-

murale opname eruitziet.

Als coördinator van het Ambulant 

Behandelprogramma Alcohol (ABA) 

sloot Ilse Hostyn het symposium af 

met de voordelen van de ambulante 

groepstherapeutische behandeling die we 

samen met verschillende partners onder-

steunen. Het door onze eigen keuken ver-

zorgde walking dinner (inclusief mocktail) 

vormde de smakelijke afsluiter. 

 > pzheilighart.be/zorgaanbod/ 

verslavingszorg

in het 

kort
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Reakiro maakt 

 euthanasie 

 bespreekbaar

Reakiro is een plek waar 

je terechtkunt met een 

euthanasiewens omwille 

van ondraaglijk psychisch 

lijden. Sinds kort is er ook 

een inloophuis in Brugge 

waar je kunt langsgaan 

voor een babbel of met 

vragen, voor groeps- of 

individuele begeleiding of 

gewoon om even op adem 

te komen zonder dat er 

gepraat hoeft te worden.  

> reakiro.be

Zoveel kilogram 

voedsel redden we in het 

ziekenhuis dagelijks als 

gevolg van onze acties 

tegen voedselverspilling. 

Op jaarbasis gooien we 31 

ton minder voedsel weg. 

Dat blijkt uit resultaten 

van een impactmeting 

rond het terugdringen 

van voedselverspilling, 

een project waaraan we 

deelnemen samen met 

FoodWIN, stad Ieper en de 

provincie West-Vlaande-

ren. Dankzij inspanningen 

van alle diensten en 

specifiek onze keuken, blij-

ven we onze strijd tegen 

voedselverspilling in de 

toekomst verderzetten. 

> foodwin.org

Cijfer

Buitenfitness geopend

Dankzij een gulle schenking van de zusters 

van de congregatie ‘Bermhertigheid Jesu’ 

kunnen we op verschillende afdelingen 

cliëntgerichte projecten realiseren. Een 

daarvan is deze moderne outdoor fitness, 

die er kwam op vraag van de dienst psycho-

motorische therapie.

Wat als het niet klikt?

We kennen het allemaal: met de ene persoon heb je direct een ‘klik’, met de ander 

botst het regelmatig. Wat als dit fenomeen zich voordoet tussen hulpverlener en 

zorgvrager? Kan en wil je even goede zorg bieden aan iedereen? Kan je ook een te 

grote sympathie hebben voor iemand? Hoe gaan we hier in de praktijk mee om? 

Deze vragen boden meer dan genoeg gespreksstof voor het eerste uitwisselingsmo-

ment rond het thema ‘antipathie’, dat begin juni plaatsvond. Een initiatief van de 

werkgroep Ethiek.

VOLG ONS
INSTAGRAM heilighartieper
FACEBOOK-SQUARE heilighartieper
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Beide realiteiten  
verbinden

De samenwerking tussen Heilig Hart Ieper en het algemeen 

 ziekenhuis Jan Yperman in Ieper is best intensief te noemen.  

Een werk van wederzijdse inspanningen, vertrouwen en  

de  maatschappelijke noodzaak om iedereen in nood binnen onze 

regio onmiddellijk op te kunnen vangen.

De psychiatrische afdeling algemeen 

ziekenhuis (PAAZ) is daar een mooi 

voorbeeld van. De coördinerende rol van 

de hoofdarts van het Heilig Hart zorgt 

daarbij voor de nodige verwevenheid. 

Daarnaast zit ook het eerste werkjaar 

van de gedeelde apotheek er al op 

en vinden we elkaar in het Ambulant 

Behandelprogramma Alcohol in Ieper en 

binnen het netwerk ‘Kwadraat’.

Verder is er ook intensieve samenwer-

king rond patiënten die opgenomen 

worden op de spoedafdeling van Jan 

Yperman. Zo is er binnen het algemeen 

ziekenhuis een liaisonteam waarin een 

psychiatrisch verpleegkundige instaat 

voor triage en dagelijkse opvolging van 

patiënten met psychische problemen. 

Ook inzake crisisopvang is er intensief 

overleg met de betrokken psychiaters.

“Globaal gezien is de samenwerking 

tussen beide ziekenhuizen doorheen 

de jaren sterk verbeterd”, verklaart dr. 

Katrien Van Laeken, spoedarts bij het 

Jan Yperman Ziekenhuis.

“De meeste artsen kennen elkaar per-

soonlijk waardoor de communicatie ge-

woon veel vlotter loopt. Specifiek vanuit 

mijn eigen rol op de dienst spoedgeval-

len merk ik veel goede wil en flexibiliteit 

tussen de beide partners. Dat zie je in de 

dagelijkse hand-en-spandiensten maar 

ook als er in noodsituaties uitzonde-

ringen moeten gemaakt worden op 

geldende werkafspraken, bijvoorbeeld bij 

overdruk op spoed. Dan komt het erop 

aan om af te stemmen en oplossingen te 

vinden in het belang van de patiënt. Het 

is fijn dat het telkens lukt om de twee 

realiteiten met elkaar te verbinden.”

Heilig Hart Ieper is een betekenisvolle 
schakel binnen verschillende samen-
werkingsverbanden en netwerken. 
Daarom laten we graag een verwijzer 
of samenwerkingspartner aan het 
woord. Vandaag is dat dr. Katrien Van 
Laeken, spoedarts bij het algemeen 
ziekenhuis Jan Yperman.



Dr. Katrien Van Laeken

Spoedarts Jan Yperman Ziekenhuis
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"Cliënten krijgen 
 vaak een ander beeld
 van therapie."

Ervaringswerk als pijler 
van herstelgericht werken

Een primeur binnen Heilig Hart Ieper: Léonie Thoré gestart  
als eerste betaalde ervaringsdeskundige

Leonie, je bent sinds begin 2022 aan de slag 

als betaald ervaringsdeskundige. Hoe rolde je 

in die functie?

“Ik heb zelf een opname van drie jaar achter de rug. Dat 

was geen makkelijke periode, maar ze deed me wel inzien 

hoe belangrijk lotgenotencontact is. Doorheen mijn eigen 

traject binnen de psychiatrische hulpverlening, voelde ik 

me steeds meer geïnspireerd om iets te doen met mijn 

ervaringen. Daarom ben ik gestart als vrijwillig ervarings-

deskundige.

Die rol beviel me wel. Ik wist dus al snel dat ik mijn erva-

ringen nog meer wilde inzetten om anderen te ondersteu-

nen. Door verschillende opleidingen te volgen, probeerde 

ik mij er nog meer in te verdiepen. En voor ik het wist, 

zat ik op mijn sollicitatiegesprek en werden er allerlei 

moeilijke vragen op mij afgevuurd (lacht). Echt razend 

interessant allemaal.”  

Hoe bevalt de job je na enkele maanden?

“In het begin vond ik het als betaalde ervaringskracht 

wat moeilijk om de juiste rol te vinden. Ten opzichte van 

de hulpverleners was het wat onwennig: voorheen was ik 

cliënt, nu plots hun collega.  Maar ik besliste snel om dat 

los te laten en om gewoon mezelf te zijn. Sindsdien voel 

ik me veel meer op mijn gemak. Net doordat ik vanuit 

mijn eigen ervaring spreek, heb ik het gevoel dat ik niets  

verkeerd kan zeggen. Best leuk eigenlijk. 

Daarnaast heb ik ook het gevoel dat ik goed ben omka-

derd. Mijn collega Geert, van de dienst Herstelgericht 

Werken, leerde ik al kennen tijdens mijn opname. Nu zet 

hij mij vaak terug met mijn twee voeten op de grond als 

ik in overdrive dreig te gaan. Ook de ex-cliënten die nu als 

vrijwilligers actief zijn binnen de werkgroep ervaringswerk, 

zijn voor mij echt waardevol. Ik beschouw hen als mijn 

aanknopingspunt en mijn voornaamste collega’s.”

Wat is het mooiste aan je job?

“Het leukste is om contacten te leggen met cliënten, door 

hen bij aankomst bijvoorbeeld wegwijs te maken op hun 

afdeling. Dat doe ik nu al op De Rede, de opnameafde-

ling waar mensen met een psychiatrische zorgvraag in 

dagbehandeling komen. Dat zijn momenten waar ik echt 

naar uitkijk. Dan vertel ik over mijn ervaringen met de 

verschillende therapieën, waarom ze nuttig zijn en wat ze 

voor mij hebben betekend. Ik merk dat mensen daardoor 

echt een ander beeld krijgen van de therapie.” 
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INTERVIEW

Met monsters achterin  
richting horizon

Allemaal ACT: hoe waardengericht handelen ook uw leven kan verrijken

An was 25 toen ze haar psychotische kwetsbaarheid ontdekte. Vandaag is ze 57 en spreekt ze rustig 

en onbezwaard over haar opname. An verbleef van juni tot december op De Wending 3, een afdeling 

 gespecialiseerd in het behandelen van mensen met een bipolaire en psychotische kwetsbaarheid. 

 Ondanks het aanhoudende bezoek van storende gedachten, slaagde An erin om terug grip te krijgen op 

haar leven. Haar geheim? Volharding, een zorgvuldig opgevolgd therapieschema en de Acceptance and 

Commitment Therapy, kortweg ACT. “Storende gedachten komen nog steeds terug. Maar ik heb ze  

hier leren aanvaarden en loslaten. Zonder ACT had mijn opname veel langer geduurd.”

Voor haar opname kampte An met een 

sterk negatief zelfbeeld. “Ik twijfelde 

voortdurend aan mijn eigen kunnen en 

voelde me vaak waardeloos”, vertelt 

ze. “Na een tijdje word je daardoor zo 

zelfkritisch dat je jezelf niet meer toelaat 

om nog mens te zijn. Die negatieve 

gedachten waren overheersend en echt 

storend. Ze belemmerden mij in mijn 

doen en laten”, blikt An terug.

“Op professioneel gebied heb ik vroeger 

mijn grenzen al serieus moeten verleg-

gen. Ik werkte eerst als bediende en na-

dien als arbeidster in een maatwerkbe-

drijf. Met twee studerende kinderen was 

werkzekerheid heel belangrijk. Ik ben er 

trots op dat het in het verleden altijd is 

gelukt om aan het werk te blijven. Toen 

ik vorig jaar werd opgenomen, was dat 

mijn voornaamste doel. Het was dan ook 

een zware dobber toen duidelijk werd 

dat dat niet meer lukte. Ik heb mij toen 

echt moeten herpakken. Het maakte dat 

ik mij volledig heb toegelegd op mijn 

therapieschema.”

ONSCHATBARE WAARDEN

Mensen met een psychotische en 

bipolaire kwetsbaarheid vinden op De 

Wending 3 gepaste zorg en behandeling. 

Momenteel verblijven er zo’n 25 cliënten 

in volledige opname, een 30-tal mensen 

volgt er dagtherapie. Bij de start van 

hun opname krijgen nieuwe cliënten 

een therapieschema met een tweetal 

ACT-momenten om te proeven van de 

typische taal en metaforen. 

Heidi Devos is ergotherapeute en 

enthousiaste ACT-ambassadrice: “Aan 

het begin van de opname proberen we 

te achterhalen wat ieders individuele 

waarden zijn, wat voor die persoon 

echt belangrijk is. Waarvoor ben je 

bereid om uit je comfortzone te treden? 

Waarvoor wil je gaan? Voor het bepalen 

van die waarden hebben we verschil-

lende methodieken en vraagstellingen. 

Soms merken andere cliënten bepaalde 

waarden op bij iemand of borrelen ze op 

doorheen de verdere behandeling.”

“ Ik raad iedereen aan om 
ACT toe te passen in hun 
dagelijks leven. Je haalt 
er positieve ervaringen uit 
die je kunt overbrengen 
naar andere mensen.”
 Heidi
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Verpleegkundige Bart Decroubele 

knikt. “Klassieke waarden zijn werk en 

gezondheid. Wij proberen die verder te 

ontrafelen en concreter te maken. Als 

werk op een gegeven moment niet meer 

haalbaar is, maar je hebt wel baat bij 

de sociale contacten die eigen zijn aan 

een werkvloer, dan zoeken wij creatief 

naar een manier om hieraan tegemoet 

te komen.”

RUIMTE IN JE HOOFD

De sterkte van het ACT-model zit in de 

specifieke taal en metaforen. Die komen 

zowel in therapiemomenten als in de 

dagelijkse verpleegkundige gesprekken 

terug. Bart vergelijkt ACT met een busrit: 

“Jij zit aan het stuur en rijdt richting het 

noorden, voorbij de horizon. Daar liggen 

jouw waarden, zaken die jij belangrijk 

vindt in het leven, bijvoorbeeld een 

goede ouder zijn. De weg ernaartoe is 

bezaaid met doelstellingen. Dat zijn 

uitdagingen die noodzakelijk zijn om jou 

op de weg te houden. Denk bijvoorbeeld 

aan tijd doorbrengen met je kinderen. 

Achterin de bus zitten verschillende 

monstertjes. Die symboliseren jouw 

kwetsbaarheid. Het gaat dan bijvoor-

beeld om storende gedachten of bepaal-

de ervaringen. Je kunt deze niet ergens 

onderweg afzetten, ze blijven altijd aan 

boord. De uitdaging is om te focussen 

op de weg zonder dat de monsters het 

stuur overnemen. Want dan geraak je 

afgeleid of zelfs omgeleid en begin je 

rondjes te rijden. Ondanks die storende 

gedachten toch in de richting van jouw 

waarden blijven sturen, dat is waar ACT 

om draait.”

“De eerste stap is storende gedach-

ten waarnemen bij jezelf”, pikt Heidi 

in. “Je kunt bepaalde zaken denken, 

zien of voelen. Het is belangrijk dat je 

ze opmerkt en dat je je ervan bewust 

bent. Als je jezelf de hele dag loopt wijs 

te maken dat je waardeloos bent, dan 

schiet je daar weinig mee op. Dat zijn 

geen bruikbare gedachten. Toch zijn die 

gedachten er en komen ze vaak terug. 

Ze bestrijden is een zinloos gevecht. Om 

vooruit te kunnen, is acceptatie belang-

rijk. Dat is geen eenvoudig proces, maar 

zodra je storende gedachten erkent en 

aanvaardt, lukt het beter om ze los te 

laten. Zo krijg je ruimte in je hoofd om 

je te focussen op wat je écht belangrijk 

vindt.”  

SCHAKELAAR UITZETTEN

Het accepteren van bepaalde storende 

gedachten was bij An geen eenvoudig 

proces: “Ik was mij al lang bewust van 

mijn kwetsbaarheid, maar heb in het 

Heilig Hart pas echt geleerd om met 

negatieve gedachten om te gaan. Het 

heeft enkele maanden geduurd voor ik 

ze kon aanvaarden. Het ging met vallen 

en opstaan, maar zodra het lukte, had 

ik mijn waarden terug scherper in beeld. 

Je begint dan echt op een andere manier 

naar jezelf te kijken. Bij momenten was 

dat behoorlijk heftig. Eigenlijk is het 

jammer dat een mens geen schakelaar 

heeft waarmee je bepaalde gedachten 

kunt bannen. Je kunt ze wegduwen 

of accepteren, maar ze kunnen altijd 

terugkomen.”

“ Soms merk ik dat  cliënten 
bepaalde  doelstellingen 
steeds vermijden.  
Dan vraag ik al snel hoe 
dat komt: wat heeft die 
 persoon nodig om toch 
opnieuw een stap vooruit 
te kunnen zetten?”
 Bart

“Die storende gedachten, 
ik gruw ervan. Maar ik 
ben blij dat ik deze manier 
van leven heb leren ken-
nen. Zonder ACT had mijn 
opname nog veel langer 
geduurd” – An (excliënte)



8  Inzicht

HOE BRENG JE EEN GEDRAGSTHERAPEUTISCH MODEL IN DE PRAKTIJK?

Pieter Naert is psycholoog en drijvende kracht achter ACT op De Wending 3. 

“ACT is een stroming binnen de derde generatie 

gedragstherapie. Het model helpt mensen omgaan 

met moeilijke gedachten zonder dat we daarvoor 

moeten ingaan op de inhoud ervan. Het voornaam-

ste is dat ze die storende gedachten leren aanvaar-

den en actie ondernemen om toch hun levensdoelen 

na te streven, ondanks hun kwetsbaarheid.”

“Sinds we met de hele afdeling enkele jaren geleden 

de opleiding volgden, staan we al behoorlijk ver in 

het werken met ACT. Daar zijn we best trots op. 

Vooral omdat we zien dat het zijn vruchten afwerpt 

en onze cliënten vooruithelpt. Dat is te danken 

aan de deskundigheid en het enthousiasme van 

het team en de verschillende visuele prikkels in de 

leefruimtes en in de gangen. We organiseren weke-

lijks intervisie, spreken dezelfde taal en beschikken 

ook over een sfeervol ingerichte therapieruimte. Dat 

maakt ACT echt een doorbloed gegeven binnen onze 

werking.”

“Als hulpverlener kan ik storende 

gedachten niet wegnemen, de monsters 

blijven aan boord van de bus. Maar als 

je toelaat dat ze jouw blik overschadu-

wen, dan controleren ze al snel jouw 

doen en laten. Het is dus belangrijk om 

er afstand van te nemen en een brede 

kijk te nemen. Kijk naar het noorden en 

focus op wat voor jou belangrijk is in het 

leven. Op lange termijn ga je je hierdoor 

echt beter voelen.”

WOLK AAN DE MUUR

Overal in De Wending 3 duiken visuele 

verwijzingen en typische ACT-metaforen 

op. Zowel voor cliënten als hulpverleners 

zijn het dankbare instrumenten die hel-

pen om gedachten en ervaringen onder 

woorden te brengen.

“Iedereen op de afdeling spreekt de taal 

van ACT. Nieuwe cliënten die ervoor 

openstaan, pikken het idee daardoor 

vaak snel op”, merkt Heidi. “Het helpt 

ook enorm om als hulpverlener ACT toe 

te passen in je dagelijks leven”, vult Bart 

aan. “Vergelijk het met autorijden: je 

kunt er tien boeken over lezen, maar je 

wordt pas een goede chauffeur door zelf 

de baan op te gaan.” Daarom wordt er 

tijdens therapiemomenten op verschil-

lende manieren geoefend hoe je afstand 

kunt nemen van storende gedachten. 

“Een voorbeeld is de gedachtenwolk die 

je ook ziet in stripalbums. In die wolk 

noteren we alle gedachten die vaak 

langskomen en die het je lastig maken. 

Daarna hangen we die wolk ergens op 

een centrale plaats aan de muur”, legt 

Heidi uit. “De wolk herinnert je eraan 

dat het maar gedachten zijn die langsko-

men en ook terug verdwijnen. Je moet er 

niet per se iets mee aanvangen.” 

Ook An hangt de wolk soms thuis nog 

aan de muur. “Voor mezelf. Ik denk 

sowieso nog vaak aan de ACT-sessies.” 

Heidi: “Het is een levenswijze waar 

iedereen iets aan kan hebben. ACT stopt 

niet met werken zodra je de deur van de 

hulpverlening achter je dichttrekt.”

“Daarvan ben ik het levende bewijs”, 

besluit An.

“ Je persoonlijke  waarden 
 nastreven is een altijd 
 voortdurend proces. Vergelijk  
het met een kompas dat altijd  
de richting aanwijst, maar nooit 
duidelijk maakt wanneer je op 

 je bestemming bent.”
 Pieter
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“Het ziekenhuis voelde als 
een veilige haven”

Hoe het team van De Wending 2   
het verschil maakt

Christophe (44) verlaat ons ziekenhuis na een 

opname van zes maanden op De Wending 2, een 

opname afdeling voor volwassenen met stemmings-

stoornissen, angst en onderliggende persoonlijk-

heidsproblematiek.

“Na enkele bezoeken van het mobiel crisisteam, 

werd ik voor een periode van twee weken op-

genomen op de Psychiatrische Afdeling van het 

Algemeen Ziekenhuis (PAAZ) Jan Yperman in Ieper. 

Na die opname beslisten mijn behandelend arts en 

ik dat het beter was om te kiezen voor een volledige 

opname.”

“Bij mijn aankomst in het Heilig Hart was ik 

eigenlijk een wrak. Door mijn job als vrachtwagen-

chauffeur sliep ik al jarenlang heel weinig. Door het 

langdurige zitten, was mijn rug er ook niet goed aan 

toe. Ik heb twee schatten van dochters, maar op 

dat moment vond ik nog maar weinig plezier in het 

gezinsleven. Zowel mentaal als fysiek zat ik dus op 

mijn tandvlees.”

“Langzamerhand kwam ik hier terug op krachten. 

Door te bewegen en intense kinesitherapie te vol-

gen, maar ook dankzij de denktraining, piekerstop, 

de assertiviteitstraining enzovoort. Ik loop letterlijk 

en figuurlijk opnieuw rechtop in het leven. Niets dan 

lof voor alle medewerkers hier.”

“Dankzij de verschillende therapieën lukt het nu ook 

beter om structuur te brengen in mijn dagen. Zo 

kan ik opnieuw meer tijd maken voor mijn kinderen. 

Mijn leven als vrachtwagenchauffeur beschouw ik 

als een afgesloten hoofdstuk. In het fietsatelier heb 

ik leren sleutelen aan fietsen en daardoor ben ik nu 

ook ingeschreven voor een cursus fietsherstel bij de 

VDAB.”

“Ik ben dankbaar. Tijdens het voorbije half jaar 

voelde het ziekenhuis als een veilige haven voor mij. 

Ik heb hier opnieuw rust gevonden.”

"Dankzij de verschillende
 therapieën lukt het veel
 beter om structuur in
 mijn dag te brengen"
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Drie dezelfde vragen,  
drie verschillende mensen.

Wat houdt jou  

vandaag bezig?

Bernard: Ik maak me zorgen 

over de steeds sterker wordende 

polarisatie in de maatschappij. 

Dit versterkt het wij-zij denken 

en plaatst mensen snel in vakjes. 

Waar we, ook binnen de ggz, net 

af willen van labels, lijkt het er op 

dat de samenleving, gevolg aan 

het zwart-wit denken, meer dan 

ooit gaat hokjesdenken.

Mieke: De toekomst van onze 

zorg houdt me heel sterk bezig: 

Zijn er oplossingen voor het 

toenemend personeelstekort? 

Moet er straks zorg afgebouwd 

worden? Blijft de zorg voor ie-

dereen toegankelijk? Kunnen we 

nog de vooropgestelde kwaliteit 

leveren? Allemaal vragen die niet 

alleen mezelf maar ook collega’s 

uit de zorg bezighouden.

Hilde: Recent ben ik Vlaams 

minister van Welzijn, Volksge-

zondheid en Gezin geworden. 

Mijn prioriteit ligt nu dan ook in 

heel veel praten met mensen, 

met experten, inwerken in dos-

siers… zodat we samen met mijn 

team de goede zorg die we hier 

in Vlaanderen kennen, kunnen 

blijven garanderen. 

Waar kun je  

van genieten?

Bernard: Ik heb leren genieten 

van de kleine dingen in het leven 

; de zon die je op je huid voelt, de 

geur van de eerste regen na een 

warme periode, de kracht van 

onweer,... Maar ik kan evenzeer 

genieten van een stevige werk-

dag waar je de ‘drive’ voelt voor 

datgene waarvoor je wil gaan en 

ervaart dat je een team hebt dat 

daarin mee stapt.

Mieke: Ik kan vooral genieten 

van gezellig samen zijn met 

het gezin en/of vrienden. Met 

drie volwassen kinderen is het 

soms zoeken naar een geschikt 

moment. En zeker nu is het nog 

even wachten, gezien de oudste 

momenteel een jaar op wereld-

reis is. Het weerzien zal des te 

meer genieten zijn…

Hilde: Van kleine dingen, kleine 

gelukjes. Een goed gesprek met 

mijn man als ik laat thuiskom, 

samen eten met de familie, een 

goed loopje of deugddoende 

fietstocht, een wandeling aan 

zee… Geluk hoef je vaak niet ver 

te zoeken.

Waar droom  

je van?

Bernard: Als ik het op professi-

oneel vlak hou, droom ik er van 

dat er centra komen, geënt op 

hoe de revalidatiecentra er nu 

uitzien, maar specifiek gericht 

naar de doelgroep 16-25-jarigen. 

Ook voor mensen met autisme 

zou een gelijkaardig centrum een 

zegen zijn. Op persoonlijk vlak 

droom ik van een reis naar het 

Yellowstone Park. (maar wat zong 

Marco Borsato weer...?)

Mieke: Ik droom van een 

samenleving waar er wat meer 

begrip is voor elkaar en ruimte 

voor zelfrelativering. Wat minder 

polarisatie in de maatschappij 

zou mooi zijn.

 

 

 

 

Hilde: Een zorgende samenle-

ving, waarin nog meer mensen 

de zorg willen opnemen voor an-

deren. Een warme samenleving 

waarin we allemaal, met kleine 

gebaren, andere mensen helpen. 

Zorgen voor iemand maakt een 

wereld van verschil. Voor de 

hulpbehoevende, maar het geeft 

ook jezelf zoveel voldoening en 

energie. 

Bernard Deleersnyder 

Coördinator Hedera, 

Centrum voor psychische 

revalidatie, Ieper

Mieke Vandeputte 

Algemeen directeur OLV 

Gasthuis vzw, Poperinge

Hilde Crevits 
Vlaams minister van 

Welzijn, Volksgezondheid 

en Gezin
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Great place  
to work

PENSIONERINGSFEEST

Ook terug van (even) weggeweest: een volwaardig 

afscheid van collega’s die met pensioen gaan. 

Zij werden uitgenodigd voor een dessertbuffet en 

waren daarna welkom om aan te sluiten op het 

medewerkersfeest.

C’EST PARTI: COUREURS DU SACRÉ COEUR

Nu de zomer in zicht is, halen sportieve colle-

ga’s opnieuw hun koersfiets van stal. Hun naam? 

Coureurs du Sacré Coeur. Hun faam? Ontspannen 

fietsritten langs de Ieperse wegen. Ook jij bent 

welkom in het peloton!

FESTIVAL MET EEN HART

Op 13 mei konden we, na een zware coronaperi-

ode en drie jaar sinds ons laatste feest, eindelijk 

opnieuw een medewerkersfeest organiseren. 

#heldenvandezorg #festivalmeteenhart

GRATIS NEDERLANDS LEREN OP  
DE WERKVLOER

Anderstalige collega’s kunnen gratis beroep 

doen op de taalcoach van I-Diverso. Door op een 

laagdrempelige manier Nederlands te leren en te 

praten, proberen ze taalbarrières op de werkplek te 

overwinnen.

3X3



 

Geef die  
m/v/x een  
standbeeld!
Een ereplaats, voor de pop én voor Sabine

Als een echte levensgenieter. Iemand die 

spontaan, impulsief en een tikje extravagant 

is. Zo omschrijft een goede vriendin Sabine 

Jacob, die sinds haar negentiende werkt als 

onthaalmedewerker in Heilig Hart Ieper. Al ja-

renlang zet Sabine zich samen met echtgenoot 

Dirk in voor vluchtelingen en mensen in nood, 

zowel in binnen- als buitenland. Om die inzet 

te schetsen, nemen we je mee naar De Panne, 

vele jaren geleden.

Daar loopt Sabine die dag toevallig een Irakees 

koppel met hun twee dochtertjes tegen het 

lijf. Ze ziet onmiddellijk de radeloosheid in 

hun ogen. Het is vrijdagavond en ze kunnen 

nergens meer heen. Zonder twijfelen nemen 

Sabine en Dirk het viertal mee naar hun huis 

in Dikkebus en bieden hen er eten en onderdak 

aan. 

Zelf slapen ze wel in hun mobilhome. Op 

maandagmorgen begeleiden ze het gezin naar 

het station om terug naar Brussel te sporen. 

Een van de meisjes geeft Sabine haar pop 

cadeau en die krijgt onmiddellijk een ereplaats 

in haar woonkamer.

Veertien jaar later lopen een man en zijn zus 

rond op de markt in Ieper. Ze spreken mensen 

aan, tonen hen een oude foto en zijn op zoek 

naar een zekere Sabine. De naam van haar 

echtgenoot zijn ze vergeten en ook een fami-

lienaam of adres hebben ze niet. Ze  vertellen 

over de gebeurtenissen en als bij wonder weet 

een dame precies wie ze bedoelen. Ze con-

tacteert Sabine. Zo komt het opnieuw tot een 

ontmoeting, waarbij Sabine en Dirk hartelijk 

worden bedankt voor hun gastvrijheid en 

opnieuw een levenservaring rijker zijn.

Het is maar één voorbeeld van Sabines 

onmetelijke gastvrijheid en hulpvaardigheid. 

Haar collega’s zijn het daarom unaniem eens: 

Sabine verdient een standbeeld!

Sabine: “Ik en mijn man hebben al veel mee-

gemaakt en dit heeft ons de kracht gegeven 

om te leven en te leren genieten. Wij leven dag 

per dag. Afspraken kan ik moeilijk maken want 

wanneer we een probleem moeten oplossen 

voor iemand, dan zijn we graag snel paraat. 

Andere mensen helpen doen we niet via orga-

nisaties maar liever rechtstreeks. Tot slot wil ik 

benadrukken dat ik in het verleden veel onder-

steuning gekregen heb via het Heilig Hart en 

in het bijzonder van zuster Maria. Daar ben ik 

heel dankbaar voor.”


