
Deze week worden er heel wat traantjes weggepinkt in het PCM. Ann Prevost, een vaste waarde binnen
het ziekenhuis, hangt haar spreekwoordelijk 'verpleegsterskapje over de haag'. Haar frisse en stralende
verschijning laat niet vermoeden dat deze iconische dame aan haar pensioen zal beginnen.
  

Haar hele loopbaan heeft Ann gewerkt in het Psychiatrisch Centrum Onze-Lieve-Vrouw van Vrede in
Menen. Ze kwam in dienst in 1979, toen er hier nog 'nonnekes' het beleid bepaalden. Nu verlaat ze haar
laatste 'post', deze van organisatorisch coördinator (hoofdverpleegkundige) van de Waag. 

Haar opvolgster, Evelyn Blanchard, is de laatste weken klaargestoomd om de overgang vlekkeloos te
laten verlopen.
 

Tijdens een dubbelinterview vertellen de twee dames open en onbevangen over hun ervaringen en
gevoelens. Het interview verliep met een lach en een traan. Ann laat niet enkel een job achter zich, ze
laat een deel van zichzelf achter, collega's die door de jaren heen vrienden zijn geworden en een plaats
waar zoveel herinneringen aan vast hangen ...
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Ann Prevost gaat met pensioen
na een volledige carrière 

bij het PCM

Evelyn Blanchard & Ann Prevost

Afscheid van een icoon  

Evelyn Blanchard is de nieuwe
hoofdverpleegkundige van de

Waag.

Ann: Het zijn al moeilijke weken geweest. Je weet wel
dat het eraan komt, maar nu is het echt heel concreet. Ik
heb de fakkel zopas officieel overgedragen aan Evelyn.
Mijn laatste werkdag is 31 maart.

Ik heb alle vertrouwen in Evelyn. Ze komt van een
andere afdeling, dus het was voor mij even kijken wie ze
was en wat ze kan. Maar ondertussen hebben we elkaar
goed leren kennen. 

Ik zal zelfs niet toelaten dat iemand een slecht woord
over haar zegt. Ze zal dat goed doen, dat weet ik zeker.
Het klikt ook met het team. Dat was voor mij ook
belangrijk.

PCM: Ann, vertel eens hoe het allemaal begon ...

Ann: Ik ben afgestudeerd als 'psychiatrisch verpleegster'.
Dat was in de tweede helft van de jaren '70. Als
verpleegkundige droeg je toen nog verplicht een rok en
een schort,  ook lange mouwen en bruine nylonkousen
hoorden er bij. In de opleiding droegen we zelf zo'n
kartonnen kapje dat je met speldjes vastmaakte, net zoals
Florence Nightingale.

Na mijn studies kon ik hier meteen aan de slag als
verpleegkundige. Dat was in 1979, nog bij de 'zusters'. Ik
begon mijn carrière op een grote afdeling met 56 acute
en chronische patiënten door elkaar.



Ann: De zusters Benedictinessen hadden, toen ik hier
begon, op bepaalde vlakken nog veel te zeggen. In 1983
nam de laatste zuster afscheid van het psychiatrisch
centrum. De maatschappij en de organisatie van de
geestelijke gezondheidszorg in het algemeen
veranderden aan een hoog tempo. 

Al snel mochten de psychiatrisch verpleegkundigen in
gewone, 'casual' kledij komen werken en ze kregen
meer inspraak in de verzorging en behandeling van de
patiënten. Vroeger bleven sommige patiënten hier heel
lang, de opnameduur werd met de jaren korter. Dit had
ook een invloed op de behandeling zelf.  

Er is hier door de jaren heen ook veel verbouwd en
geherorganiseerd. Begin jaren '80 is men begonnen met
de nieuwbouw van de T-afdelingen. Die waren klaar in
1986 denk ik.
 

Het waren boeiende tijden. Je speelde als
verpleegkundige echt een rol in al die veranderingen en
kon de nieuwe psychiatrie mee vorm geven.

Ik ben hier heel mijn carrière gestimuleerd en gesteund
geweest door zowel de directie, de artsen, als door mijn
collega's. Ik heb altijd het gevoel gehad dat men in mij
geloofde en ik kreeg veel kansen. Ik kwam elke dag met
plezier werken, en dat zal zo zijn tot de laatste minuut.
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De nieuwe gebouwen (T-diensten) die inDe nieuwe gebouwen (T-diensten) die in
1986 in gebruik werden genomen.1986 in gebruik werden genomen.

Ann: Ik heb een bijkomende B-opleiding gevolgd in
Brugge, een soort 'brugopleiding'. Ik deed dit uit
interesse, die extra theoretische kennis en het meer
leren abstract denken, vond ik wel belangrijk in mijn job.
En ik heb nog de kaderopleiding gevolgd.

Ik ben dan eigenlijk redelijk snel waarnemend
hoofdverpleegkundige geworden. Daarbij ondersteun je
de hoofdverpleegkundige en bij zijn/haar afwezigheid
neem je een aantal zaken over. 

Toen er kort daarna een hoofdverpleegkundige met
zwangerschapsverlof ging, kreeg ik de kans om haar
tijdelijk te vervangen. Dit was op de 'oude Kering'. 

Er verbleven patiënten met zowel persoonlijkheids-
stoornissen als met een psychotische kwetsbaarheid. 

Daarna werd ik adjunct hoofdverpleegkundige op de
Vliet. Bij de functie van adjunct komen net iets meer
verantwoordelijkheden dan bij deze als waarnemend
hoofdverpleegkundige.

Ik had niet meteen ambitie om hoofdverpleegkundige
te worden. Ik voelde me goed. Maar soms beslist het lot
er anders over. Mijn diensthoofd ging met pensioen en ik
mocht meteen overnemen. 

Toen kwam er een grote reorganisatie van afdelingen. Er
werd een nieuwe afdeling opgestart voor patiënten met
angst- en stemmingsstoornissen: de 'nieuwe Kering'. Er
waren niet meteen kandidaten om die afdeling te leiden.
Ik stond er zelf ook niet voor te springen, het ging
allemaal heel snel voor mij. Maar ik werd door een aantal
mensen gevraagd om dit op mij te nemen en werd met
zachte dwang in die richting geduwd.

Ik heb de positie aanvaard en heb er geen minuut spijt
van gehad. Het was een fantastische tijd. Alle collega's
hingen echt aan elkaar. We waren zo goed op elkaar
ingespeeld en hebben ook heel veel plezier samen
gehad. We hebben er ook veel bereikt met de patiënten.
Op een bepaald moment moesten er echter bedden
afgebouwd worden in het kader van de
vermaatschappelijking van de zorg (art. 107). De nieuwe
Kering werd stopgezet. Iets later werd de Waag
opgericht, een grotere afdeling met crisis- of
opnamebedden voor zowel patiënten met angst- en
stemmingsstoornissen als personen in een acute fase
van psychose.

Op dat moment heb ik echt geweend. Dat geef ik grif
toe en ik niet alleen. De nieuwe Kering was ons kindje.
Het hele team was aangeslagen. Ik durf het zelfs een
traumatische ervaring te noemen. Maar ik moest de klik
maken. Toen de Waag en de Cura werden opgestart,
vroeg de directie mij om hoofdverpleegkundige van de
Waag te worden. De opstart was een grote uitdaging,
iets waar ik achteraf fier op ben. En ik ben er
afdelingshoofd gebleven tot nu. 

Ik heb dus in veel bureaus gezeten hier in het PCM. Ik heb
veel moeten verhuizen. Ook met de Waag zijn we enkele
jaren geleden nog eens verhuisd van locatie. We zaten
eerst aan de receptie naast de Cura, maar zijn dan om
praktische redenen naar het gebouw van de T-diensten
verhuisd. We hebben gewisseld met de Wierde. 
We gingen ook van 20 bedden naar 25, en we kregen er
BOR-opnames (nvdr Bed Op Recept) en dagpatiënten bij.

Elke verandering is even wennen, en soms gaat dat
gemakkelijker en soms duurt het even, maar ik ben
iemand die de moed nooit laat zakken en altijd nieuwe
uitdagingen wil aangaan.

De Waag: locatie hoofdgebouwDe Waag: locatie hoofdgebouw



3

Evelyn: Ik ben van plan mij de komende maanden bij te
scholen m.b.t. de ziektebeelden en de behandelingen
zodat ik zeker over voldoende theoretische kennis
beschik over angst- en stemmingsstoornissen en
psychotische kwetsbaarheid.

Er zijn op de Waag in het laatste jaar ook veel nieuwe
mensen bijgekomen. Deze mensen moeten zich ook
nog gedeeltelijk inwerken en hun plaats vinden in het
team. Nieuwe medewerkers en ook een nieuw
afdelingshoofd zorgen voor nieuwe groepsdynamieken.
Ik vind het belangrijk dat we nu als team samen verder
groeien.

PCM: Evelyn, jij bent 36 jaar, dus jouw traject is iets
korter, maar je bent ook een 'PCM-er' in hart en nieren?

Evelyn: Ja, het PCM is ook mijn eerste werkplaats. Ik ben
hier gestart in juli 2009. Ik was afgestuurd als A1-
verpleegkundige, optie psychiatrie. Ik ging aan de slag
op de 'Steiger', een afdeling voor patiënten met
persoonlijkheidsstoornissen en/of mensen die kampen
met een alcoholverslaving. Het gaat om mensen die zich
in een minder acute fase bevinden. Na de reorganisatie
werd de 'Steiger' omgevormd tot de 'Kade'. 

Op een bepaald moment wilde ik mijn kennis verruimen.
Ik heb getwijfeld tussen de kaderopleiding en een
master verpleegkunde. Ik was net bevallen van mijn
zoontje, en had al een dochtertje van drie, dus de
combinatie gezin én studeren en  daarna gezin, werk én
studeren leek me niet eenvoudig. Maar ik kreeg heel
veel aanmoedigingen en steun van mijn omgeving. Ik
ben aan mijn master verpleegkunde begonnen en heb
die opleiding met succes afgerond. 

Ik had niet meteen de ambitie om
hoofdverpleegkundige te worden. Ik weet dat er heel
veel van een organisatorisch coördinator gevraagd
wordt. Er komen eveneens veel admistratieve taken bij,
veel vergaderingen, je hebt minder direct
patiëntencontact ... Maar toen de opportuniteit zich
voordeed en de vacature voor de opvolging van Ann
werd opengesteld, heb ik mij toch kandidaat gesteld.

Ik zie veel uitdagingen en groeimogelijkheden voor
mijzelf. Ik wil er echt voor gaan. 

Op de Waag is de doelgroep helemaal anders dan op de
Kade. Dat vergt ook een andere behandeling, andere
structuur en organisatie. 

Ik heb vroeger wel nog een vakantiejob op de Kering
gedaan, dus de patiëntenpopulatie is mij niet helemaal
vreemd. 

Ik zag hoe gepassioneerd en gemotiveerd de
verpleegkundigen er met hun patiënten omgingen. Dat
was heel inspirerend. 

Team Waag: april 2021Team Waag: april 2021

Ann op een briefingAnn op een briefing

PCM: Hebben jullie een beetje dezelfde stijl van leiding
geven?

Ann: Ik weet van mezelf dat ik nooit met harde hand heb
'geregeerd'. Ik ben iemand die alles in samenspraak wil
doen, en mijn mensen ook wil beschermen. 

Ik denk dat ik er misschien soms teveel 'eieren onder
gelegd' heb. Ik wil iedereen tevreden stellen, en dat lukt
niet altijd. Soms moet je eens hard met je vuist op tafel
kloppen. Maar dat deed ik meestal niet. Ik heb wel
bewondering voor mensen die dat kunnen. 

Maar goed, iedereen heeft zijn stijl. Ik vind het belangrijk
om dicht bij mij team te staan en daar investeerde ik
veel tijd in. De valkuil is dan dat werk bij mij vaak op de
eerste plaats kwam, en dan pas privé. 

Mijn medewerkers weten ook veel over mij. Het is
belangrijk elkaar te vertrouwen.

Ann en EvelynAnn en Evelyn
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PCM: Ann, heb je het gevoel alles bereikt te hebben wat
je wou? En wat ga je nu doen?

Ann: Ik ben wel trots op mijn carrière, ik heb aan het
hoofd gestaan van goed 'geoliede' teams en het
privilege gehad met toffe, bekwame en gemotiveerde
mensen te werken. Ik heb hier ook veel plezier beleefd.

Ik dacht vaak bepaalde dingen niet te kunnen, zoals bv.
de theoretische zaken zoals een missie of visie
uitschrijven. Maar met wat aanmoeding lukte dat toch,
dat gaf me veel voldoening.

De laatste maanden waren mentaal wel zwaar. Het was
vooral de onzekerheid die speelde, niet voor mezelf,
maar voor mijn team. Wie volgt mij op, zullen mijn
medewerkers het goed hebben ... 

Verder voel ik me helemaal nog geen 63 jaar. Ik ben
iemand die uitdagingen nodig heeft. Dat zal niet
stoppen als ik met pensioen ben. Ik wil nog zoveel doen,
ik weet nog niet wat, maar er blijft altijd wel iets
prikkelen. Ik zal zeker wat meer proberen te reizen en
met mijn patchwork bezig te zijn. 

Ann: Ik wilde er ook altijd voor zorgen dat mijn
medewerkers alle kansen kregen om zich te ontplooien.
Ik stimuleerde hen om opleidingen te volgen en om te
groeien. En ik weet dat Evelyn er ook zo over denkt.

Evelyn: Ja, inderdaad. Ik denk dat Ann en ikzelf wel op
dezelfde golflengte zitten qua leiding geven, al zouden
velen dit op het eerste gezicht niet zeggen. 

Ik weet wel dat ik qua organisatie anders zal werken dan
Ann. Zij heeft door haar jarenlange ervaring heel veel
kennis 'in haar hoofd' zitten. Ik zie graag de zaken
gestructureerd op papier. Ik overtuig bv. het liefst de
medewerkers door een goede voorbereiding met
uitgeschreven argumenten.

Ann: Evelyn heeft een korte inloopperiode gehad, samen
met mij, en de rest zal ze on-the-job wel leren. Ik heb
heel veel bewondering voor mensen die zich opwerken.
Ze is nu nog misschien wat onzeker of bescheiden, maar
ze kan het, daar twijfel ik niet over. 

Ik heb ook sociale contacten nodig. Hier zijn trouwens
vriendschappen voor het leven ontstaan. Ik zal die
blijven onderhouden. 

PCM: Evelyn, jij zal wel weten wat te doen de komende
tijd, maar denk je dat je leven er helemaal ander zal
uitzien?

Evelyn: Behalve dat het een heel andere functie is, zal
het op privé-vlak ook wel wat veranderingen met zich
mee brengen. Ik werk vanaf nu bv. enkel nog op de
normale werkuren op weekdagen. En persoonlijk is dat
toch een voordeel. Ik had fysiek steeds meer moeite met
die wisselende shiften. Ik moest in het verleden ook
vaak beroep doen op de grootouders om voor de kindjes
te zorgen. Mijn partner werkt in de horeca, dus dat
maakte het er ook niet gemakkelijker op. Ik ben wel blij
dat ik privé wat meer structuur zal kunnen bieden aan
mijn gezin.

Wat ik dan wel weer zal missen, zijn de vrije dagen in de
week. Die zijn toch handig voor praktische zaken zoals
naar de kapper of tandarts gaan.

Ann: Trouwens, als Evelyn of iemand anders mij nodig
heeft of met een probleem zit, mogen ze mij altijd nog
bellen. 

En ik zal nu en dan wel eens binnenspringen. Het PCM is
de rode draad in mijn leven hé. Ik voel ook heel veel
warmte en dankbaarheid.

PCM: Ann, ik ben er zeker van dat er heel veel mensen
én patiënten je zullen missen. Ik wens jullie beiden veel
succes met de uitdagingen die jullie pad nog zullen
kruisen. 

T.G.

Ann en haar patchworkAnn en haar patchwork

Ann en Esther op de WaagAnn en Esther op de Waag


