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2020. 
Het jaar waarin de tijd 
plots bleef stilstaan

De eerste lockdown midden maart zal ik me altijd herinneren. Alleen op de baan van en naar Asster. Rust. Tot 
in Asster.  De toestroom aan mensen die gedwongen werden opgenomen was onveranderd. 
De noden aan geestelijke gezondheidszorg bleven groot. In tegenstelling tot de meeste medeburgers, die zich 
veilig in hun “schulpje” terugtrokken, bleven wij mensen die het moeilijk hebben behandelen. Zoals altijd, maar 
toch zo anders. 

In volle strijd. Samen, maar mét social distancing. In het begin zonder mondmaskers, schorten, ... Iedere dag  
overlegden we in het operationeel crisisteam. Steeds veranderende beleidsbeslissingen werden op de voet 
gevolgd. Op basis van nieuwe inzichten werd onze aanpak continue bijgestuurd. We zagen besmettingscijfers 
stijgen. Corona-noodkits werden samengesteld. Meer dan 50 patiënten besmet met COVID-19 werden 
opgevangen in Asster op een gespecialiseerde COVID-unit. We kregen te maken met één kleine uitbraak met 
jammer genoeg twee sterfgevallen als gevolg. Evenzeer een hoge tol. Dit alles terwijl we amper een daling in 
de totale opnamecijfers merkten. 

Ik ben ontzettend fier en trots op al onze medewerkers en artsen, die vanuit passie en betrokkenheid naar 
mensen met psychische kwetsbaarheid, voorop zijn gegaan in deze COVID-crisis. Zij verdienen allemaal een 
standbeeld voor hun inzet, engagement, durf en gedrevenheid. Zowel in de zorg, als in de zorgondersteuning. 
Elk op zijn of haar manier, met zijn of haar krachten. 

Tegelijkertijd wil ik niet verbloemen dat we het samen moeilijk gehad hebben. Moe, prikkelbaar, boos, … zijn 
gevoelens waarmee we allemaal geconfronteerd werden. Het feit dat we elkaar niet eens konden troosten met 
een knuffel of schouderklopje, maakte het allemaal nog zwaarder. Heel wat medewerkers werden ook besmet 
met het virus, soms met blijvende gevolgen. Ik ben blij dat we in dit jaarverslag heel wat medewerkers aan het 
woord kunnen laten om hun verhaal van 2020 neer te schrijven. Als een soort neerslagwerk, maar ook wel 
verwerkingsbundel. 

Als ik dit voorwoord mag afsluiten met één gevoel zet ik graag dankbaarheid centraal. Ik ben dankbaar voor 
de manier waarop we samen de corona-crisis het hoofd geboden hebben. Het was geen evident jaar om mijn 
functie als algemeen directeur op te nemen, maar dankzij al mijn sterke en unieke collega’s zal ik 2020 toch 
altijd een warm hart toedragen. 

Veel leesplezier!  

Bert Plessers, algemeen directeur 
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De COVID-unit 1.0. Hoe snel het virus zich in ons land verspreidde, zo 
snel kwam er een COVID-afdeling in Asster. Op zondagvoormiddag werd 
dit besproken met directie en op dinsdag waren we operationeel en 
kwam de eerste patiënt binnen. Heel wat vlieg- en stuntwerk om alles in 
orde te krijgen. Een prachtig staaltje teamwork tussen ondersteunende 
diensten, verpleging en beleid. 
Afdeling Libra 1 werd omgetoverd tot de allereerste COVID-afdeling in 
Asster. Een team werd samengesteld met verpleegkundigen en thera-
peuten die zich vrijwillig hiervoor hadden opgegeven, dit onder leiding 
van Dr. Schreurs, Rinaldo Cavatorti, Evi Schroyen en mezelf. 
Een periode met heel veel onzekerheden en vragen, waar er enorm hard 
werd gewerkt.
De focus lag nu vooral op het containen van het virus, dit met al de no-
dige beschermingsmaterialen en procedures, maar de goede zorg en 
aandacht voor de opgenomen patiënten bleef ook een prioriteit. Een 
periode waar we allen en zeker ikzelf heel veel uit hebben geleerd. Een 
periode die zeer zwaar was, maar waar mensen het beste van zichzelf 
gaven. 
Ondanks de angst voor besmetting zal de sfeer en werkvreugde die er 
heerste me altijd bijblijven. 

Heel wat vlieg- en stuntwerk om de COVID-unit 1.0 in 
orde te krijgen. Een prachtig staaltje teamwork tussen 
ondersteunende diensten, verpleging en beleid

JIMMY HENDRIKX, AFDELINGSHOOFD LIBRA 1, 3, COÖRDINATOR 
COVID-UNIT 1.0

Asster samen veerkrachtig in de 
strijd tegen corona 

COVID-19, het leek bijna de naam van een nieuwe ster passend in ons 
Asster firmanent, echter niets was minder waar… Het was bijna een me-
teoriet die plots of tenminste in een kort tijdspanne insloeg op wereldni-
veau.
Net zoals overal ter wereld en in alle contexten heeft Asster zich moeten 
profileren als een wendbare, flexibele organisatie waarbij het belang van 
de zorg en veiligheid voor patiënten, cliënten, bewoners én personeels-
leden en hun familie centraal stonden. Veel moest herdacht worden, 
veel moest vlug beslist en geregeld worden.
Innovativiteit, flexibiliteit, solidariteit waren hot topics en hebben tot 
mooie resultaten geleid. Zoals blijkt uit onderstaande getuigenissen 
waren dit topics geldend voor alle afdelingen en diensten.
We kijken terug op een moeilijke periode maar met tevredenheid op wat 
onze medewerkers én patiënten/cliënten en bewoners hebben gepres-
teerd, grote dank hiervoor.
Het COVID-19-hoofdstuk is vandaag nog niet afgesloten, er zijn nog 
dampen van de inslag van de meteoriet, maar laat ons duimen voor een 
alsmaar blauwer wordende lucht.

JOS MOERS, DIRECTEUR ORGANISATIE



Na de beslissing van het crisiscomité om de COVID-unit over te hevelen van Li-
bra 1 naar Vega in de zomer werd op korte tijd alles in gereedheid gebracht om 
4 patiënten te kunnen opnemen. De afdeling leende er zich ook toe: een extra 
wand zorgde voor een mooi afgesloten vleugel. Dankzij de flexpool konden we 
bij een besmetting snel schakelen om deze unit te bemannen. Enkele keren 
werd er vanuit het Vega-team bijgesprongen om in de zorg te ondersteunen. 
De organisatie van deze unit op Vega betekende voor de afdeling zelf ook een 
hele aanpassing. Twee bedden werden hiervoor opgeofferd en de afdeling 
verloor ook heel wat vierkante meters waardoor de bewegingsruimte voor de 
mensen ingeperkt werd. 
De maximale capaciteit van COVID-unit 2.0 werd slechts éénmaal bereikt. An-
derzijds waren er ook periodes dat de unit leeg stond. Voor de verpleging was 
dit een zware opdracht. Gelukkig waren er geen situaties waarbij bijstand nodig 
was, waardoor het voor hen wel doenbaar was. 

De organisatie van een COVID-unit op onze afdeling Vega 
betekende een hele aanpassing

STAN VRANKEN, AFDELNGSHOOFD VEGA, COÖRDINATOR COVID-UNIT 2.0

Vanuit Idewe namen we in Asster een aantal taken mee op. Zo organiseerden we in 2020 de COVID-
-19-screening en later dat jaar ook de contacttracing bij werknemers. Bij contacttracing nemen we contact 
op met de werknemer die positief test en informeren we hoe het met hem of haar gaat. We bevragen ook
of ze een idee hebben waar ze corona hebben opgelopen en bekijken samen of er hoogrisicocontacten
op het werk zijn. Hoogrisicocontacten worden vervolgens telefonisch geïnformeerd over hun mogelijke
besmetting en krijgen richtlijnen over wat wel en niet te doen. Doordat wij hen de nodige codes en het
quarantaine-attest bezorgen, hoeven ze niet langs de huisarts te passeren.
Ik ervaar deze organisatie van contacttracing nog steeds als heel aangenaam, omdat we merken dat de
drempel naar ons toe vaak lager is dan naar een federaal contactcenter. Werknemers komen makkelijker
met hun vragen naar ons, ook nadien!

We merken dat de drempel naar ons toe vaak lager is dan naar een federaal contact-
center. Werknemers komen makkelijker met hun vragen naar ons

DR. LIESBETH BROENS, PREVENTIEADVISEUR & ARBEIDSARTS IDEWE

Heruitvinden, dit hebben we wel gedaan binnen onze dienst.  Met 
grote flexibiliteit deden we aanpassingen om het patiënten en per-
soneel, onze klanten, zo aangenaam mogelijk te maken.  Ik denk aan 
de extra’s voor de patiënten in het weekend, aan de soepbedelingen 
voor personeelsleden, de restaurants die vervangen werden door een 
degelijke take-away met een grote variatie aan broodjes en salades. 
Grote en prettige samenkomsten en feesten konden helaas niet door-
gaan. Ook hier kwamen we creatief uit de hoek: zo ontvingen al onze 
medewerkers in de kerstperiode een foodbox voor het hele gezin! 

Met grote flexibiliteit deden we aanpassingen om het 
patiënten en personeel, onze klanten, zo aangenaam 
mogelijk te maken

RONY LOWET, DIENSTHOOFD VOEDING
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In maart 2020 werd niet alleen de  samenleving  maar ook Asster geconfronteerd 
met COVID-19. Plots was het bittere ernst en moest er geschakeld worden. In 
een eerste fase was er druk overleg binnen de vakgroep en namen we in afwach-
ting van duidelijke richtlijnen vanuit het overlegcomité een zeer voorzichtige 
opstelling aan waarbij de meeste bewegingsactiviteiten buiten plaatsvonden. Er 
was duidelijk ongerustheid en spanning merkbaar binnen de vakgroep.
Al snel werd duidelijk dat de vakgroep zich anders zou moeten organiseren: 
dagklinieken werden gesloten, werken over de afdelingen of campussen heen 
werd teruggeschroefd en de kinesitherapie op campus Melveren werd ontdub-
beld waarbij Sirius een aparte entiteit werd om deze kwetsbare populatie maxi-
maal te beschermen. Deze besluiten vergden een zeer flexibele opstelling van de 
vakgroep. Mensen werden uit hun comfortzone gehaald. Collega’s die jarenlang 
werkzaam waren in volwassenpsychiatrie werden plots ingeschakeld op kinde-
ren- en jongerenafdeling Spika. Sommige collega’s gingen terug kinesitherapeu-
tische behandelingen uitvoeren. Andere collega’s moesten zich terugplooien op 
de andere campus of kinesitherapeuten konden plots hun vertrouwde patiënten 
niet meer behandelen als gevolg van de strikte richtlijnen.
De opgelegde omschakeling werd globaal vlot verteerd en bracht naast de frus-
traties ook enkele pluspunten. Zo werd het werken met kleinere groepen door 
heel wat collega’s als positief ervaren, werd er een fitnessfilm opgenomen voor 
patiënten met kamerstatuut, de vlinderfunctie PMT deed zijn intrede,…
Geleidelijk aan werden versoepelingen ingevoerd en konden een aantal collega’s 
terug naar hun vaste werkplaats. Echter een aantal collega’ s blijven tot op de 
dag van vandaag wat ontheemd achter.
We hopen dan ook dat we in de nabije toekomst kunnen terugplooien naar onze 
oude werking en de ervaringen kunnen meenemen.

De opgelegde omschakeling bracht naast frustraties ook enkele 
pluspunten: werken met kleinere groepen werd door veel colle-
ga’s als positief ervaren, er werd een fitnessvideo opgenomen 
en de vlinderfunctie PMT deed zijn intrede

DAVID REYNAERTS, VAKGROEPVERANTWOORDELIJKE PMT EN KINE

Even een verpleegafdeling omvormen naar COVID-unit?
Snel wat lavabo’s bijzetten, een sas maken, andere bedden naar de af-
deling brengen, een wasmachine en droogkast plaatsen, omkleedruim-
te voorzien, een extra verpleegpost en bezoekruimte tevoorschijn tove-
ren,  camera’s installeren. Het overtal van tafels, stoelen, zetels ergens 
stockeren. Plexischermen bestellen en plaatsen, ruimtes creëren voor 
gescheiden bezoek. De thuiswerkers bereikbaar maken via telefoon. Ste-
wards vullen de handgels bij en plaatsen extra signalisatie op het ter-
rein. Het koffielokaal op de technische dienst wordt leeg gemaakt en de 
werkplaatsen worden omgevormd tot een met-social-distance-rekening-
-houdende koffieruimte. Er werd zo weinig mogelijk in één ruimte samen
gewerkt. Dit alles terwijl een aantal mensen uit eigen team in quarantaine 
geplaatst werden en er besmettingen moesten worden opgevangen.

Even een verpleegafdeling omvormen naar COVID-unit?

JOHAN BOYEN, DIENSTHOOFD TECHNISCHE DIENST



Vanuit de mobiele teams was het oorspronkelijk een hele uitdaging 
en vroeg het veel creativiteit om de huisbezoeken en de contacten 
voor patiënt en hulpverlening veilig te laten verlopen en te kunnen 
verder zetten. In de mate van het mogelijke werden de ontmoe-
tingen buiten georganiseerd in de tuin of op een terras. Ook het 
samen met de patiënt gaan wandelen nam zeer sterk toe. Waar 
eerst de nieuwe zorgvragen een tijdje lager waren, zagen we vanaf 
de zomer een toename van de vraag, waarbij het thema corona 
ook meer aanwezig was. Online vergaderen werd in grote mate de 
nieuwe standaard en medewerkers werden gevraagd hun aanwe-
zigheid op kantoor te beperken. Hierdoor werd het spontane colle-
giale overleg na een huisbezoek en het in team samen zitten wel als 
een groot gemis ervaren.

In de mate van het mogelijke werden thuisbezoeken bui-
ten georganiseerd in de tuin of op een terras. Ook samen 
met de patiënt gaan wandelen nam sterk toe

LUC SCHALENBOURG, CÖORDINATOR MOBIELE TEAMS

Een donderslag bij heldere hemel, de COVID-tornado raasde door Asster, en al 
zeker door mijn dierbaar Libra 1. We deden nieuwe ervaringen op, roeiden met 
de riemen die we hadden. Maar met ons sterk COVID-team 1.0 doorzwommen 
we woelige waters, één voor één. Collega’s, zorgondersteunende diensten en di-
rectie, iedereen stond in de frontlinie klaar voor elkaar. Ondanks het een erg 
pittige periode was, zowel professioneel als privé, kijk ik dankbaar terug op de 
mogelijkheden en fijne samenwerking met al mijn Asster-collega’s.

Ondanks het een pittige periode was, kijk ik dankbaar terug op 
de mogelijkheden en fijne samenwerking met al mijn Asster 
collega’s

VALERIE VANDEBEEK, VERPLEEGKUNDIGE LIBRA 1 EN COVID UNIT 1.0

Als hygiënearts woonde ik ieder covid-crisis comité bij. Extra 
vergaderingen betekent natuurlijk meer puzzelen om het 
klinische werk gedaan te krijgen

DOKTER JOHAN KUSTERS, PSYCHIATER EN HYGIËNEARTS
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Corona stelde ons voor de gigantische uitdaging om warme en mens-
gerichte zorg te blijven bieden ondanks de strenge maatregelen die 
nodig waren om de gezondheid van onze bewoners, medewerkers en 
hun context niet in gevaar te brengen. 
Dankzij de verbondenheid tussen vele schakels in onze organisatie, 
zijn we erin geslaagd om ‘de mens’ te blijven zien. Heel creatief en 
soms compleet out of the box kwamen grootse ideeën naar boven en 
werden de kleine (en hier en daar ook grote) dingen die belangrijk zijn 
voor mensen extra onderstreept. Volgens mij hebben wij op deze ma-
nier het verschil kunnen maken voor velen. Ik hoop dit vast te kunnen 
houden voor de toekomst.  

Dankzij de verbondenheid tussen vele schakels in onze or-
ganisatie, zijn we erin geslaagd om ‘de mens’ te blijven zien

LIEVE SNELLINX, PVT-COÖRDINATOR

En plots was het leven van alledag, activiteiten die eens zo normaal en zelfs 
banaal leken, niet meer mogelijk ten gevolge van COVID-19….
Binnen de vakgroep ergotherapie Plus ervaarden we nog meer hoe betekenis-
vol deze activiteiten konden zijn in functie van identiteit, balans, veerkracht, 
mentaal welbevinden, doelgericht komen tot herstel… Geen kooktherapie, ma-
teriaal niet delen, kleinere behandelgroepen, patiënten op kamerstatuut, niet 
naar de thuisomgeving of naar buiten kunnen oriënteren,…
Het vroeg heel wat aanpassingsvermogen en creativiteit om samen met onze 
patiënten te zoeken naar andere methodieken…maar out-of-the-box denken 
kwam nu goed van pas. 
Op de afdeling Vega vonden ze de mobiele ergo uit.  We werkten met activi-
teitenboxen om patiënten op kamerstatuut al wat zorg op maat te bieden. Er 
werden meer sessies gegeven in de natuur. We zochten actief naar houvasten 
in functie van dagstructuur en activatie. En steeds was een ‘buske Incidin foam’ 
nabij. 
Uiteindelijk zorgde deze periode ook weer voor rijkdom…nieuwe ervaringen en 
bewustwordingen die ons alleen maar sterken en meer bewust maken van ons 
beroep en ons medium. 

Uiteindelijk zorgde deze periode ook weer voor rijkdom... nieu-
we ervaringen en bewustwordingen die ons alleen maar ster-
ken en meer bewust maken van ons beroep en ons medium

ELS BEANKENS, VAKGROEPVERANTWOORDELIJKE ERGOTHERAPIE 

In deze ongekende pandemie was de beginperiode zeer stresserend. Medewerkers van onderhoud moesten 
zich, ondanks hun angst, erg flexibel opstellen. Beschermen tegen COVID-19 betekende namelijk ontsmetten, 
ontsmetten en nog eens ontsmetten. De COVID-unit en kamers van patiënten in kamerstatuut of kameriso-
latie werden grondig gereinigd in beschermingskledij. Door de drukte draaide ons team extra weekdiensten. 
Tot op vandaag mogen we er vooral fier op zijn dat we de periode zo goed mogelijk hebben doorstaan. 

Medewerkers van de dienst schoonmaak moesten zich, ondanks hun angst, erg flexibel 
opstellen

MARLEEN SCHMITZ EN KRISTEL MACH, ADJUNCT-DIENSTHOOFDEN DIENST SCHOONMAAK 



De psychologen maken, naast hun klinisch werk, ook mee het be-
leid op hun afdeling en dit diende herhaaldelijk aangepast aan de 
wijzigende coronaregels. De vraag: Hoe kunnen we goede patiën-
tenzorg, een goed eigen psychotherapeutisch aanbod, maar ook 
een goed interdisciplinair aanbod blijven bieden temidden van 
deze verstrengingen. Het was een hele uitdaging. Zeker het non-
-verbale aspect van ons psychotherapeutische werk had te lijden
doordat zowel psycholoog als patiënt hun mondmaskers tijdens ge-
sprekken dienden aan te houden.  Psychologen van de centrale Cel
Psychodiagnostiek mochten niet langer op alle afdelingen komen,
omdat deze cel geen lid van de behandelteams is. Ook zij pasten
hun werking aan. Gezien het beantwoorden van complexe onder-
zoeksvragen in behandelingen uiteraard nodig bleef, probeerden
we dit zo goed mogelijk te waarborgen door celpsychologen aan
één afdeling te koppelen, testmateriaal goed te ontsmetten en als
dit niet mogelijk bleek, in quarantaine te zetten. Ook zetten we
maximaal in op online onderzoek (zowel instructies via zoom als
online testing) erop lettende dat de betrouwbaarheid en validiteit
voldoende bleef. Hierbij baseerden we ons op de richtlijnen terzake 
vanuit de beroepsvereniging.

De vraag: hoe kunnen we goede patiëntenzorg, een goed 
eigen psychotherapeutisch aanbod, maar ook een goed 
interdisciplinair aanbod blijven bieden temidden van 
deze verstrengingen?

INE WANTEN, 
VAKGROEPVERANTWOORDELIJKE PSYCHOLOGEN

Werken in tijden van COVID-19 heeft veel flexibiliteit gevraagd van elke Asster-
-medewerker, en dus ook van de maatschappelijk werkers. In piekmomenten
van de pandemie was het zoeken naar een evenwicht tussen het beperkt fysiek
aanwezig zijn op de afdelingen, en toch sociaal-maatschappelijke ondersteu-
ning te kunnen bieden aan onze patiënten en het netwerk. Hierdoor hebben
we communicatiemiddelen zoals ‘zoom’ leren appreciëren. Zo konden we toch
nabijheid brengen in tijden van afstand.

Dankzij communicatiemiddelen zoals ‘zoom’ konden we toch 
nabijheid brengen in tijden van afstand

STEFANIE BEX, VAKGROEPVERANTWOORDELIJKE MAATSCHAPPELIJK 
WERK

Het was schakelen van mijn gewone werk naar corona: talrijke richt-
lijnen van de overheid ontrafelen, de beslissingen van ons eigen cri-
sisteam in een interne procedure gieten, besmettingscijfers opvol-
gen, info en advies geven aan afdelingen en diensten over te nemen 
maatregelen bij besmetting, ... De eerste maanden waren heel in-
tens: er kwam iets op ons af waarvan niemand wist wat het was, wat 
het teweeg zou brengen en hoe lang het zou duren. Eens de kennis 
over het virus toenam, werd het wat stabieler.

De eerste maanden waren heel intens: er kwam iets op ons af 
waarvan niemand wist wat het was, wat het 
teweeg zou brengen en hoe lang het zou duren

ANGELIQUE THOELEN, PREVENTIE-ADVISEUR 
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We organiseerden ‘wandelbabbels’ en leerden dat naast elkaar 
lopen terwijl je je hart lucht een andere dynamiek geeft

HILDE, JONAS & ANN PASTORAAL TEAM - ZIN EN SPIRITUALITEIT

Door corona was zomaar op een afdeling binnen wandelen voor een gesprek 
of groepssessie niet mogelijk. In plaats daarvan boden we wandelbabbels aan: 
individuele gesprekken in de buitenlucht. We leerden dat naast elkaar lopen ter-
wijl je je hart lucht een andere dynamiek geeft. Ook onze vieringen en andere 
activiteiten werden vervangen door kleinere ‘momentjes’. Zo werden de kapel, 
de stille ruimte en het Mariakapelletje het decor van verschillende seizoensge-
bonden acties. Bij ‘je bent kei-onmisbaar’ konden medewerkers en cliënten de 
namen van overledenen op een kei schrijven die ze in de kapel achterlieten met 
Allerheiligen. Met Pasen konden er hoopvolle boodschappen op klokjes van 
hoop worden achtergelaten in paasbomen. In de zomer werden zomerse bo-
men gevuld met klavertjesvier met kleine geluksmomentjes. Met deze en zoveel 
meer initiatieven probeerden we wie er nood aan had toch zo goed mogelijk te 
ondersteunen in deze moeilijke periode. 

COVID-19 betekende ook voor de dienst patiëntenadministratie een hele reorganisatie. Patiënten kwa-
men best met zo weinig mogelijk verschillende medewerkers van Asster in contact. Daarom werd er 
besloten dat de administratieve inschrijving bij opname van een nieuwe patiënt, niet meer door onze 
medewerkers administratie gebeurde. Afdelingen registreerden nu zelf patiënten via het digitale pati-
entendossier Obasi. Daarnaast zorgden we voor een minimale en gespreide personeelsbezetting. Waar 
mogelijk, werd er van thuis gewerkt. Bureaus werden van plexi-schermen voorzien.

We zorgden voor een minimale en gespreide personeelsbezetting. Waar mogelijk 
werd er van thuis gewerkt. Bureaus werden van plexischermen voorzien

KAREL VAN SEVEREN, DIENSTHOOFD FINANCIËN EN ADMINISTRATIE

Met de komst van corona was het een ware heksenketel voor ons op As-
ster. Er was grote nood aan beschermingsmateriaal en tegelijkertijd gro-
te schaarste. De prijzen van bepaalde producten, zoals mondmaskers 
en handschoenen, gingen plots de hoogte in. We deden wat er in onze 
macht lag om Asster van het nodige materiaal te voorzien en gingen het 
indien nodig persoonlijk ophalen, tot in Gent, Kortrijk. De telefoon stond 
elk uur van de dag roodgloeiend. Soms was er sprake van paniek. Ik pro-
beerde zo goed mogelijk de rust te bewaren, zowel op afdelingen als bij 
de medewerkers in mijn eigen team.  

We deden wat er in onze macht lag om Asster van het 
nodige materiaal te voorzien en gingen het als het moest 
ophalen in Gent en Kortrijk

MICHEL JACOBS, DIENSTHOOFD TRANSPORT EN MAGAZIJN



Naast de gebruikelijke drukte in de apotheek kwamen er voor ons heel wat ta-
ken bij. 
We speelden een belangrijke rol in bevoorrading. We bestelden ontsmetten-
de alcohol voor zover firma’s deze nog in voorraad hadden. We maakten ook 
zelf alcoholgel: bereiden, afvullen, etiketteren, verdelen naar zorgafdelingen en 
diensten. De solidariteit die bestond was mooi om te zien: we kregen leverin-
gen van alcoholstokerijen, Janssen Farmaceutica en via service-clubs, die zo hun 
steentje wilden bijdragen aan de zwaar getroffen gezondheidssector. Nogmaals 
onze grote dank! Ook neuswissers waren erg schaars. We kregen ze met mond-
jesmaat aangeleverd, na vele telefoons en mails. 
Omdat de gezondheidszorg in heel het land (en de rest van de wereld) in nood 
van medicatie en medisch materiaal was, vroeg de overheid wekelijks een in-
ventarislijst. Het ging om bepaalde geneesmiddelen (bijvoorbeeld Diprivan dat 
nodig was in algemene ziekenhuizen om mensen in coma te brengen), zuur-
stofmaskers, neusbrillen, zuurstofleidingen, … De overheid vroeg deze stocks 
op en herverdeelde deze over ziekenhuizen die zonder stock zaten. Het was een 
aanpak die nodig was op dat moment.
In december 2020 brak COVID uit op Sirius, onze afdeling ouderenpsychiatrie. 
We hadden nu zelf nood aan extra medicatie. Op Kerstdag werd ik opgeroepen 
om capsules R/Dexamethasone magistraal te maken. Ook koortswerende medi-
catie en antibiotica waren dringend nodig. De kerstmaaltijd met de familie ging 
helaas aan mij voorbij… 
De pandemie lijkt nu onder controle te zijn. Daar zijn we blij om. Het was voor 
ons een extra drukke tijd.

Met de uitbraak in december 2020 werd ik op Kerstdag opge-
roepen om medicatiecapsules te maken. Ook koortswerende 
medicatie en antibiotica waren dringend nodig

HILDE WIRIX, ADJUNCT-APOTHEKER

Toen het corona-virus de wereld in zijn greep kreeg, was elkaar live ontmoeten plots niet meer mogelijk. 
Doordat patiënten bij ons dagelijks naar huis keren, zouden contacten te risicovol zijn. We wilden de con-
tinuïteit in ons behandelaanbod echter verzekeren en voerden daarom in sneltempo digitalisering door. 
Dankzij de inzet van iedereen konden we vlug schakelen en was de koudwatervrees van korte duur. Een 
groot deel van ons programma boden we online aan, via individuele coaching of groepssessies. Zowel 
voor patiënten als medewerkers was dit ‘experiment’ een stap in het onbekende en een grote uitdaging. 
We ondervonden een aantal hindernissen: veel problemen waren technisch van aard (zoals een hape-
rende internetverbinding). Daarnaast vielen belangrijke non-verbale signalen, zoals houding, mimiek, 
handbewegingen en geur, … weg. Het was daarom lastiger direct contact te maken met de patiënt. Dit 
was zeker moeilijk bij erg emotionele gesprekken of crisissituaties. Ook om trauma te behandelen, was 
het digitale medium minder geschikt. Sommige patiënten weigerden ook hun behandeling te starten zo-
lang deze niet live verliepen. We leerden echter ook de voordelen van digitaal kennen. Sessies verliepen 
vaak efficiënter omdat patiënten minder tijd kwijt waren aan reizen. Sommige patiënten hadden baat bij 
therapie-op-afstand, omdat ze zich minder geremd voelden om zich te uiten. Daarnaast leerden we dat 
online sessies en gesprekken een mooie aanvulling kunnen zijn op het live behandelaanbod. Elkaar live 
ontmoeten zal altijd een meerwaarde en noodzaak blijven. De crisis was wat ons betreft een kans om 
online vaardig te worden en nieuwe dingen te leren. En wie weet schept deze leerervaring mogelijkheden 
naar een blended aanpak in de toekomst. 

We wilden de continuïteit in ons behandelaanbod verzekeren en voerden daarom 
in sneltempo digitalisering door. Dankzij de inzet van iedereen konden we vlug 
schakelen en was de koudwatervrees van korte duur! 

BENNY TIRI, AFDELNGSHOOFD NOVA 2, NOVA 3
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Tot zover ons verhaal over hoe corona ons in zijn greep hield. 

2020 was namelijk meer dan enkel corona.
Tijd voor een nieuw verhaal!
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Asster heeft een droom... 

In het najaar 2020 lanceerden we onze plannen voor 
de toekomst. Ons strategisch beleidsplan beschrijft 
de stappen die we de volgende jaren willen zetten om 
dichter bij onze droom te komen. 

Planetree staat model voor de zorg waar we samen voor 
gaan. Mensgericht. Kwalitatief. In het najaar 2023 starten 
we daarom met een certificeringscyclus om ons eerste 
Planetreelabel te behalen. Een erkenning voor al onze 
inspanningen, evenals voor de weg die we bewandelen om 
 dit strategisch beleidsplan effectief te realiseren.

Bij de stappen die we zetten, vragen we ons telkens af: 
• Worden de cliënten er beter van?
• Worden onze collega’s er beter van?
• Wordt Asster er beter van?

SAMEN BOUWEN WE AAN EEN WARM EN GEZOND HUIS WAAR RUIMTE IS VOOR 
MENSGERICHTE, KWALITATIEVE EN WETENSCHAPPELIJK ONDERBOUWDE ZORG 
VOOR MENSEN DIE HET PSYCHISCH MOEILIJK HEBBEN; WAAR RUIMTE IS VOOR 
HERSTEL ZOWEL BINNEN ALS BUITEN DE MUREN.

Als we daarop ‘ja’ kunnen antwoorden, dan weten we dat 
de stap die we willen zetten, past bij ons en bij onze visie 
op zorg. 

De komende jaren gaan onze medewerkers zelf aan de 
slag. Elke afdeling en dienst bekijkt welke stappen zij zelf 
kunnen nemen om onze zorg nog kwalitatiever, warmer 
en mensgerichter te maken. De zaadjes werden geplant. 
Laat de bloemenweelde waar we zo van dromen nu 
maar komen.

Dit is hoe we ons eind 2023
MET CLIËNTEN EN NAASTEN

verbinden

... kwalitatief, deskundig en professioneel, warm, 
betrokken en mensgericht. 

We werken op basis van wetenschappelijke inzichten 
en gebruiken methoden die hun meerwaarde en 
effect hebben bewezen in mensgericht, klantgericht en 
professioneel werken. Data gebruiken we actief in de 
realisatie van feedbackgestuurde zorg. Veel aandacht 
gaat naar patiëntveiligheid en patiëntbeleving, denk 
bv. aan de ontwikkeling van nieuwe en mensgerichte 
methoden in het kader van preventie van agressie.

We komen tot een gedeelde besluitvorming. Iedere cliënt 
kiest in eigen regie en in overleg met interne, maar ook 

externe, hulpverleners en hun naasten, een passend 
zorgtraject.

We hanteren een samenhangende en transparante 
communicatievisie en -stijl om cliënten, hun naasten 
maar ook medewerkers en netwerkpartners te betrekken. 
We informeren hen steeds op een vlotte, correcte en 
toegankelijke manier.
We bouwen samen aan een aangepaste, moderne 
infrastructuur die helend en herstellend werkt voor 
cliënten en naasten.
We gebruiken een efficiënt, eenvormig en sterk 
zorginhoudelijk elektronisch patiëntendossier ter 
ondersteuning van betrokken, mensgerichte en 
kwalitatieve zorg.



Dit is waar we eind 2023
IN DE MAATSCHAPPIJ

staan

Dit is hoe we ons eind 2023
GEGROEID, GEËNGAGEERD, GEWAARDEERD 

voelen

Dit is wat we ons eind 2023
24/7 CRISISZORG

aanbieden

... intensief en op maat van mensen die een ernstige 
psychiatrische crisis doormaken of kampen met 
complexe psychiatrische problemen

We hebben een volwaardig programma voor mensen 
die een ernstige psychiatrische crisis doormaken. Dit 
crisisprogramma steunt op een eenvormig, duidelijk, 
transparant en intern opnamebeleid. We stemmen het 
programma crisiszorg af op aansluitend programma’s 
zoals langdurige zorg.
We versterken onze zorg door de oprichting van twee 

Intensieve Diensten (ID’s) en één High Intensive Care-unit 
(HIC). Die diensten worden opgevolgd en geëvalueerd op 
de verschillende beleidsniveaus.
We stemmen ons crisisaanbod af met de partners van het 
netwerk (zoals mobiele teams, spoeddiensten algemene 
ziekenhuizen, huisartsen, …) zowel met betrekking tot 
onderlinge doorverwijzingen als informatieuitwisseling. 
Zo verzekeren we de continuïteit van zorg voor cliënten 
en hun naasten.

... waar we samen met naasten en 
hulpverleningspartners zoeken naar een eigen 
zinvolle plek in de samenleving voor mensen met 
psychische problemen.

We dragen bij tot het doorbreken van taboes en negatieve 
vooroordelen rond geestelijke gezondheid.
We focussen op positieve, correcte en eerlijke 
beeldvorming binnen- en buitenshuis. Deze 
beeldvorming is er voor en door onze cliënten, naasten 
en medewerkers. We investeren daarom in vorming, 
socio-culturele activiteiten, …

We ondersteunen cliënten en naasten door hen op 
verschillende niveaus als ervaringsdeskundigen in te 
zetten en te betrekken.
We kiezen om te werken vanuit een herstelgerichte 
visie in al zijn aspecten, maar tegelijk met respect voor 
de specifieke behandelsetting van een psychiatrisch 
ziekenhuis. Bij het
herstelgericht werken schenken we veel aandacht aan 
het herstel van de cliënt en aan verbondenheid met zijn 
naasten.

... zodat we niet alleen collega’s zijn, maar mensen 
met ervaringen, dromen, groeikansen, kwaliteiten 
en persoonlijkheden. 

We worden een uniek en positief merk ‘Asster’. 
We investeren in een sterk studenten- en nieuwe 
medewerkersbeleid en in waardering voor de 
medewerker.

We erkennen medewerkers in hun professionele en 
persoonlijke groeitraject.
We ondersteunen dit traject door aandacht te hebben 

voor het ontwikkelen van het eigen functioneren, van 
vaardigheden en van een gezonde werkbalans.
We analyseren data over engagement, tevredenheid 
of ervaringen van medewerkers. We evalueren onze 
werking op basis van deze analyses en sturen bij waar 
nodig. We verzamelen deze data zo gebruiksvriendelijk 
en efficiënt als mogelijk zodat de tijd voor mensgerichte 
zorg verzekerd blijft.



2020. 
Het jaar waarin we 
durven dromen

2020: een coronajaar. Een jaar dat we ons vooral herinneren als ‘het jaar waarin zoveel niet kon’: 
weinig of geen sociale contacten, feestjes, festivals, sport, reizen... Tegelijkertijd was het ook een 
jaar met veel tijd in onze privé-bubbel, ‘open weekends’ zonder verplichtingen, de ontdekking van 
verrassende wandelingen in onze buurt. 

Ondanks de corona-uitdagingen binnen Asster, bleven we niet stilstaan. De cijfers liegen er niet om: 
we werkten samen met meer dan 1900 personen aan hun mentale gezondheid. We durfden ook 
vooruit te kijken en penden onze dromen neer in het strategisch beleidsplan 2020-2023. Er werden 
zaadjes geplant. Zaadjes die hopelijk ontkiemen en snel groeien. We hopen dat het jaarverslag van 
2021 bol zal staan van de nog steeds groeiende, bloeiende schitterende bloemen. 

Tegelijk hopen we dat we met dit jaarverslag ook jou inspireren om wat zaadjes te planten, figuurlijk 
en hopelijk ook letterlijk. 

Veel leesplezier!  

Bert Plessers, algemeen directeur 
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