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PROFESSIONEEL AAN DE SLAG MET JE
EIGEN HERSTELERVARING

Eef Verschaeve - ervaringswerker in het PCM

Als
ervaringswerker
wil ik de mensen
vooral hoop en

perspectief
bieden.

PCM: Eef, je werkt hier sinds mei 2020 als
'ervaringsdeskundige', maar ik weet uit vorige gesprekken
met jou dat je liever de term 'ervaringswerker' gebruikt.

Eef: Ja, dat klopt. Het woord 'deskundige' betekent voor mij
meer dat je op dat bepaald gebied een expert bent en alles
weet. En dat wil ik dus zeker niet beweren.

In de SRH-visie (herstelgerichte visie n.v.d.r.) spreken we
ook van 'ervaringswerker'. Ik vind van mezelf dat ik dé
waarheid niet in pacht heb. Ik heb mijn waarheid, mijn
leven, mijn ervaringen ... en daarmee wil ik hier aan de slag.

PCM: Vertel eens waarom je in het PCM hebt
gesolliciteerd.

Eef: Het was een combinatie van redenen. Ik woonde en
werkte in Oost-Vlaanderen. De tijd was rijp om een eigen
stekje te kopen, en dan kon ik kiezen, in het Gentse
blijven, of terugkeren naar mijn roots in de streek van
Geluwe, terug dichter bij mijn familie. Het leek me de
meest logische stap in mijn eigen herstelproces om voor
dat laatste te kiezen. Maar ik zag het niet zitten om elke
dag naar Gent te pendelen voor het werk. Dat zou ik als
te belastend ervaren. Bovendien had ik ook een andere
uitdaging nodig. Ik wou meer met mensen werken die
eerder aan het begin van hun traject staan. 

Dus ben ik beginnen solliciteren in de regio, o.a. in het
PCM, en ik mocht langs komen. Ik was wel nerveus, maar
Patricia, directeur patiëntenzorg, stelde me meteen 
 gerust. Ik had na het gesprek een zeer goed gevoel en al
snel vernam ik dat ik was aangenomen.

Vorig jaar maart 2020. Eef Verschaeve, 39 jaar,  zoekt
een nieuwe uitdaging. Ze wil in onze regio als
ervaringswerker aan de slag in de geestelijke
gezondheidszorg en besluit spontaan te solliciteren
in het PCM. Ze mag meteen op gesprek komen en
halverwege mei, in volle coronacrisis, betreedt ze het
PCM voor het eerst als personeelslid. 

Het is een nieuwe fase in haar eigen traject. Zelf
weet ze wat het is om volledig uit balans te zijn, om
jezelf te verliezen, om diep te zitten ... Nu wil ze zich
met haar eigen herstelervaringen, aangevuld met
met kennis uit andere bronnen, op een professionele
manier inzetten voor anderen. Ze wil ook mee een
deeltje haar stempel drukken op het beleid en de
organisatie van de zorg. 
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Er werd afgesproken dat ik zelf mocht kiezen wanneer ik

zou starten. Ik heb geopteerd om zo snel mogelijk aan de

slag te gaan, omdat ik in de zomer ook zou verhuizen. Als

ik later zou starten, zouden twee grote veranderingen in

mijn leven samen vallen, en dat wou ik toch vermijden.

Mijn draagkracht is ondertussen al redelijk toegenomen,

maar ik merk dat ik het nog moeilijk kan hebben met

veranderingen. 

Ik verdeel mijn tijd over het mobiele team Amphora en

het ziekenhuis. De grote lijnen van mijn functie waren

uitgetekend, maar ik kreeg de vrijheid om dit zelf in te

vullen en mijn eigen 'programma' samen te stellen. Ik

vond het leuk om te kunnen bepalen hoe en waar ik mijn

eigen krachten inzet. 

PCM: Had je hiervoor ook al gewerkt als ervaringswerker?

Eef: Ja, in 2014 ben ik als vrijwilliger gestart bij de

Werkgroep Ervaringsdelen en Destigmatisering (WED) in

Oost-Vlaanderen. Dat was na mijn eigen opname. Ik ben

3,5 jaar residentieel opgenomen geweest, en 1,5 jaar heb

ik nog ambulant dagtherapie gevolgd. 

Bij de WED deed ik aanvankelijk administratief werk.

Geleidelijk aan heb ik er meerdere 'ervaringsdeskundige'

taken bijgenomen, zoals het begeleiden van

werkgroepen. Twee jaar later heb ik vanuit de WED mee

het Cliëntbureau opgericht. Het Cliëntbureau is een

bureau dat zich vnl. bezig houdt met herstel en

ervaringsdeskundigheid. Vanaf dan ontving ik een loon

voor mijn werk. Ik heb verschillende korte opleidingen tot  

'ervaringsdeskundige' gevolgd. Bij het Cliëntbureau was

ik vooral verantwoordelijk voor 'beeldvorming', dit hield

in dat ik workshops en lezingen gaf, om mensen een

inzicht te geven in wat het is om te kampen met een

psychische problematiek en  mijn eigen traject in de GGZ

toe te lichten.

Van opleiding ben ik audioloog en voor mijn opname in

de psychiatrie heb ik ook als audiologe gewerkt. Als extra

studie deed ik logopedie erbij. Ik heb ook in een medisch

secretariaat gewerkt. Dus sowieso ben ik mijn hele leven

al in de zorgsector aan de slag geweest.
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PCM: Terug naar het PCM, je bent nu bijna 11 maanden

hier aan de slag. Wat doe je precies en hoe verloopt het?

Eef: Ik ben gestart in volle corona en dat was een

uitdaging op zich. Ik kon niet overal zomaar op de

afdelingen komen, therapieën vielen weg, of konden niet

in groep gegeven worden ... Ik moet toegeven dat ik even

in paniek was. Ik mocht mijn takenpakket zelf invullen,

maar door alle beperkingen, zag ik niet meteen hoe ik

alles vorm moest geven. Maar dan heb ik voor mezelf 

 mijn ideeën in kaart gebracht, gesteund door Patricia, en

ik ben begonnen met concrete voorstellen uit te werken.

Je moet natuurlijk ook de organisatie en cultuur van het

ziekenhuis en de mobiele teams wat leren kennen, dus ik

heb veel gelezen en geobserveerd.
. 

Concreet, bij Amphora ga ik nu bij sommige cliënten

mee (in duo) op huisbezoek. We kijken waar de

specifieke cliënt nood aan heeft. Ik ondersteun op 1 of

meerdere levensdomeinen, bv. vrijetijdsinvulling. Het is

echt op maat van de cliënt. Vooral als de problematiek

van de cliënt aanleunt bij de mijne, of bij complexe

casussen word ik betrokken. Ik heb het naar mijn zin bij

Amphora. Ik werd ook van bij het begin goed onthaald

door het team. 

In het ziekenhuis word ik bv. betrokken bij

ontslagmanagement. Ik ga dan vanuit mijn ervaring

patiënten die binnenkort op ontslag gaan, ondersteunen.

Dat is heel gericht, bv. kan het gaan om patiënten die

bang zijn om naar huis te gaan en in een gat te vallen. Ik

zie mezelf als een 'hoopverlener'. Ik vind het belangrijk

om mensen hoop en perspectief te kunnen bieden. 



PCM: Zijn er zaken waar je het nog moeilijk mee heb hier

in het ziekenhuis?

Eef: Persoonlijk blijf ik het moeilijk hebben met

ziekenhuis- en afdelingsregels. Sommige opgelegde regels

vind ik stigmatiserend en ze passen niet in het kader van

herstelgerichte zorg. Ik begrijp wel waarom ze er zijn, en

dat het vaak niet anders kan. Maar toch zie ik nog altijd

situaties, waarvan ik denk dat het ook anders kan en

bepaalde regels niet noodzakelijk zijn. Ik denk dat het er

nog altijd wat in zit van vroeger, toen de paternalistische

visie hoogtij vierde, en dat men er te weinig kritisch bij stil

staat. Je moet kijken vanuit het perspectief van de patiënt

en je de vraag stellen, hoe zou jij reageren als je te maken

kreeg met die regeltjes, hoe zou jij je voelen als een

familielid er mee te maken krijgt ... Ik denk dat we daar

nog wel marge voor verbetering hebben.

PCM: Krijg je voldoening van je werk?

Eef: Ja zeker. Allereerst voel ik mij gewoon goed hier.

Collega's zeggen nog een 'goeiedag' tegen elkaar, zelfs al

ken je elkaar nauwelijks. Dat doet deugd, en het kost niets

hé. Ik voel me aanvaard. Verder ben ik blij dat ik zoveel

inbreng heb in mijn takenpakket. En de reactie van de

patiënten/cliënten geeft mij ook veel energie. Sommige

zeggen dan "ik weet dat jij mij verstaat" of "tegen u kan ik

dat zeggen", of "er moeten er meer zijn zoals jij". Het

belangrijkste is dat je, samen met de andere medewerkers,

het verschil kan maken.

Een uitdaging die ik wel nog zie voor mezelf, is afscheid

nemen van de mensen die je dan zo lang hebt begeleid en

waar je een sterke band mee hebt, eens hun traject stopt

bij ons. Ik hoop dat het me lukt om dan ook te kunnen

loslaten.

In ieder geval wordt het vanaf nu druk voor mij, met alle

nieuwe initiatieven. Ik kijk er naar uit.

T.G.

Eef: Het spreekt voor zich dat ik de herstelgerichte

aanpak hanteer. Als ervaringswerker ga je zeker niet uit

van een hiërarchische relatie, maar wel vanuit een

evenwaardige. Het is belangrijk dat mensen terug de

regie in eigen handen kunnen nemen. Je kijkt altijd naar

de noden, wensen, vaardigheden en context van de

patiënt/cliënt. Het is de bedoeling hun vaardigheden te

versterken, zodat ze terug hun rollen in de maatschappij

kunnen opnemen. Herstel is een persoonlijk en uniek

proces, en dat mag je als hulpverlener niet uit het oog

verliezen.
. 

Ik zit nu ook in de SRH-werkgroep en neem deel aan

intervisies. Ik bekijk alles vanuit de bril van ervaringswerker,

dus ik denk dat dat zeker een meerwaarde kan betekenen. 

Ik heb ook een tijdje mee sessies PMT gegeven. In de

nabije toekomst zal ik een deel van de herstelgerichte

sessies op de Kade op mij nemen, en ik zal in duo de SRH-

sessie op de Waag geven. Afdelingsoverkoepelend start ik

met de sessie 'Herinneringen in beeld', aan de slag met je

levensverhaal. Daarnaast is er ook ruimte om vraaggericht

ingeschakeld te worden op de afdelingen. 

Op netwerkniveau ga ik nu ook deel uitmaken van de

Werkgroep Vrije Tijd (functie 3). Ik hoop daar eveneens

mijn steentje te kunnen bijdragen.

PCM: Dat zijn best al heel wat mooie projecten. 

Eef: Zo heb ik het graag. Ik wil veel omhanden hebben.

Maar ik moet wel steeds waakzaam blijven niet te veel

hooi op mijn vork te nemen. Dat was in het verleden wel

eens het geval. Op mijn vorig werk deed ik veel overuren,

ik kon mijn werk ook niet loslaten. Ik plande mijn agenda

soms overvol, maar ik kon dat dan nadien niet meer recht

zetten, want als ik beloftes had gemaakt aan mensen om

bv. lezingen te geven, dan wou ik dat niet meer

annuleren. Ik kon werk en privé ook moeilijk gescheiden

houden. Dat komt uit een gedrevenheid, maar het blijf

niettemin een valkuil.

Nu lukt het allemaal veel beter.  Patricia waakt mee over

mijn workload en alles is mooi afgebakend. Ik kan hier

ook altijd bij iemand terecht als ik met iets zit. Het is

belangrijk een klankbord te hebben. Dat had ik op mijn

vorig werk niet. Daardoor is mijn levenskwaliteit nu veel

beter geworden. Ik ben gelukkig zowel op het werk, als

thuis. Alles is duidelijk, en ik ben in het weekend bv. niet

meer bezig met het werk. Niet dat ik nooit eens denk aan

de mensen die ik begeleid. Er zijn altijd wel dingen die je

meeneemt naar huis, Maar het belemmert mij niet meer

in functioneren thuis.
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