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TER SPRAKE

KERSTMIS
Kerstmis,
het nieuwe jaar lang!
Nieuwe ogen.
Nieuwe gedachten.
Nieuw gehoor.
Nieuwe verbondenheid.
Nieuwe handen.
Nieuwe verantwoordelijkheid.
Nieuwe hoop.
Nieuwe afspraken.
Nieuwe visie.
Nieuwe plannen.
Nieuwe durf.
Nieuwe stappen.
Nieuwe doelen.
Nieuwe wegen.
Nieuwe naam.
Nieuwe zelfontdekking.
Kerstmis
het nieuwe jaar lang.
Een nieuwe samenleving,
een nieuwe menswording
in ons, door ons.
Naar

Jean-Paul Vermassen
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DE MYTHE
VAN DE DRAAD
VAN ARIADNE

Op 14 december raakte de nieuwe naam van onze voorziening bekend.
Onze redactie ging in gesprek met Inge Vandendriessche, directeur
Organisatie en HR, en peilde naar de beweegredenen van de directie
om over te gaan tot een naamswijziging.

Waarom een nieuwe naam?
De geschiedenis van onze voorziening start
in 1845. In dat jaar openden de zusters
Maricolen van Dendermonde hier in Lede een
“krankzinnigengesticht” waar ze de zorg voor
krankzinnigen op zich namen.
In de periode sinds start tot pakweg 1966
kende ons ziekenhuis heel wat namen: Maison
de Santé, Gezondheidshuis, Krankzinnigengesticht,
Psychiatrisch Instituut Zusters Maricolen.
Sinds 1966 is ons ziekenhuis gekend als
Psychiatrisch Ziekenhuis Zoete Nood Gods.
De naam verwijst naar een legende van 1414,
de verering van Onze Lieve Vrouw te Lede als
de Nood Gods. Deze naam is sterk gelinkt aan
de Mariadevotie van de gemeente/parochie,

niet met de voorziening. Daarnaast is er geen
verwijzing naar onze kernopdracht of doelgroep
en missen we de link met de actuele context.

Van waar de naam Ariadne?
De naam Ariadne verwijst naar een Griekse mythe.
‘Volgens deze mythe was de Minotaurus een
legendarisch monster, half man en half stier.
Hij was de zoon van Pasiphae en de stier die
Poseidon aan koning Minos had geschonken.
Na zijn geboorte sloot koning Minos de
Minotaurus op in zijn labyrint.
Jaarlijks werden er 7 jongens en 7 meisjes
geofferd aan de Minotaurus. Ze werden
opgesloten in het labyrint en dienden als
voedsel voor de Minotaurus.
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We vonden de beeldspraak van het labyrint en
de draden zeer toepasselijk. Het is onze opdracht
mensen met een psychische kwetsbaarheid niet
te laten ronddolen en samen met hen een weg
te zoeken uit het labyrint.

Kun je dit wat meer kaderen?
Onze kernopdracht is te zorgen voor volwassenen
en ouderen, met zowel acute als langdurige en
complexe psychiatrische problematiek, ongeacht
hun afkomst, geslacht, overtuiging of financiële
draagkracht. We geven hierbij bijzondere aandacht
aan kansarmen en minderbedeelden, mensen
met bedreigde ontwikkelingsmogelijkheden of
beperkte functioneringskansen en personen die
maatschappelijk uit de boot dreigen te vallen.

“IN HERSTEL VERBONDEN”

Theseus, de zoon van de koning van Athene,
besloot om het gevecht met de Minotaurus aan te
gaan en hem te doden. Hij kreeg bij zijn avontuur
de hulp van Ariadne, de dochter van koning Minos,
die verliefd op hem was. Ariadne gaf Theseus een
bol wol om de weg uit het labyrint terug te vinden.
Toen Theseus het labyrint binnen ging rolde hij
de draad af, zodat hij later de weg terug zou
kunnen vinden. Theseus doodde de Minotaurus
en slaagde er dankzij de draad in veilig uit het
labyrint terug te keren.’

Iedereen raakt tijdens zijn of haar levensloop
zichzelf wel eens kwijt. Je raakt van je ware gevoel
af, je bent het contact met je lichaam kwijt,
je emoties worden gevormd door angsten
en onzekerheden… Er ontstaan blokkades,
het voelt misschien wel aan als een last op je
schouders, het leven dat je leidt benauwt je…
kortom je bent de draad kwijt. Je lichaam,
je leven, alles zit in de knoop en het liefste wat
je wilt is deze knoop ontwarren en de draad weer
oppakken. Velen slagen erin zich een weg te
banen uit het labyrint. Wij willen zorgen voor de
mensen die er niet in slagen dit alleen te doen en
samen met hen proberen die knoop te ontwarren.
Je kan het labyrint ook als beeldspraak zien voor
de weg naar binnen of beter gezegd de weg
om weer contact te maken met je gevoel en je
lichaam, om je innerlijke zelf terug te vinden.
Op onze levensweg komen we vele hindernissen
tegen. In het verhaal van Ariadne worden deze
blokkades uitgebeeld door Minotaurus.
Ariadne geeft aan Theseus de draad mee, dit is
zijn houvast, zijn verbondenheid met de ander en
met zichzelf als een mogelijke weg naar herstel.
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OPEN INSTELLING

De cirkels zijn open; het benadrukt het open
karakter van de instelling. De centrale figuur
zit niet opgesloten.

DE MENS

Het middelpunt, het vertrekpunt.

KLEUR

Blauw symboliseert zakelijkheid, integriteit,
oprechtheid, professionalisme.

GEBORGENHEID

De cirkels omhelzen het centrum.
Dit symboliseert de evolutie naar
zorgunits en netwerken.

CHRISTELIJK

Subtiel merken we
een kruisteken op.

KWALITEIT

Het kleurgebruik, merkbeeld + typografie
stralen kwaliteit en vertrouwen uit.
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Een eerste indruk
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ONZE
MEDEWERKERS
AAN HET WOORD

INTERVIEW

Onze medewerkers aan het woord
Binnen de dienst Zinzorg & Pastoraal gebruiken
we frequent het beeld van het labyrint. Verwijzend
naar de labyrinten in de oude kerkvloeren en naar
het verhaal van Theseus en Ariadne, is het labyrint
voor ons symbool voor onze levensweg die we te
gaan hebben: een tocht vol zelfontdekking, naar
de bron van ons leven, een tocht ook met veel
kronkels, bochten en terugwegen (ons vertrouwen
wordt nogal eens op de proef gesteld!).
Het is ook symbool voor de knopen van ons hart
die te ontwarren zijn, van de spirituele groei die
we kunnen afleggen, van het besef steeds op weg
te zijn. Gelukkig hoeven we die weg niet alleen te
gaan: er zijn altijd beschermengelen om ons heen.
Theseus vond de weg uit het labyrint dankzij de
hulp van Ariadne. Moge de nieuwe zinvolle naam
van ons centrum bij velen de verbondenheid
aanwakkeren om samen met onze cliënten
de weg naar herstel te gaan!

Rik De Coninck/Sofie Timmermans
Dienst zinzorg en pastoraal

Op onze dienst informatica komen we
dagdagelijks in contact met het kluwen van kabels
en draadjes. Een prachtige verwijzing naar de
Draad van Ariadne. De vele IT-gerelateerde kabels
die zorgen voor de samenhang en uitbouw van
onze netwerkinfrastructuur. Ze zorgen voor de
verbondenheid van ieder van ons.
Informatica is niet meer weg te denken uit onze
huidige werking en maatschappij. Onze dienst
staat in voor het bieden en onderhouden van een
veilige, betrouwbare IT omgeving om zo maximaal
de werking, cliënten en het personeel van het
ziekenhuis, verzorgingstehuis, woonzorgcentrum,
mobiele teams en beschut wonen te onder
steunen. Een labyrint van verschillende locaties
en hiermee gepaard gaande vragen en
problemen. We zijn fier hiervoor elk dag in te
staan en op onze manier mee de weg te tonen
en te ondersteunen. Net zoals de hulp die
Ariadne bood aan Theseus.

Johan Boelaert/Jeroen Anseeuw
Dienst informatica

Bij het horen van de naam Ariadne dacht ik eerst:
“wat gaan ze van deze naam allemaal maken”
Maar na het horen van de mythologie achter
de naam was ik snel gewonnen. Ik vind het een
moderne, zinvolle naam en heel toepasselijk
binnen de geestelijke gezondheidszorg.
Laat de draad van Ariadne voor alle medewerkers
en cliënten een symbolische houvast en leidraad
zijn. Op deze manier kunnen we allen samen
werken aan het herstel van onze cliënten.

Anja De Ganck

Diensthoofd schoonmaak

De Naam deed me onmiddellijk denken aan het
liedje uit mijn tienerjaren ‘De draad van Ariadne’
van Elly en Rikkert. De zinnen: ’Verlies de draad
niet in het doolhof. Je bent op doorreis naar jezelf‘
doen me denken aan het herstelverhaal.
Dit kan het verhaal zijn van de kwetsbare mens
die met de hulp van de omgeving zichzelf opnieuw
vindt. Ariadne is een – hoofdzakelijk – verbondelijk
aanbod dat zich richt naar chronisch zieken die
interesse hebben voor specifieke activiteiten op
het vlak van cursussen, informatie, lotgenoten
contact en belangenbehartiging.
Magda Borms
Hoofdverpleegkundige PVT Leilinde
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INTERVIEW

Onze medewerkers aan het woord

Ik ben van kinds af aan al enorm geboeid door
de Griekse mythologie. Het spreekt dan ook
voor zich dat de naam Ariadne mij als muziek in
mijn oren klinkt. Op zich misschien niet zo een
eenvoudige naam om uit te spreken, maar wel een
naam bomvol betekenis en zeer gepast voor ons
centrum. Ariadne is in haar leven geconfronteerd
met haar eigen kwetsbaarheid en is getrouwd
met de god van de wijn. Op zich al boeiende
raakvlakken, maar het allerbelangrijkste is dat zij
net als wij hulp geeft aan iemand die de weg kwijt
is. Ze doet dit niet door over te nemen, maar wel
door tools aan te bieden waar de persoon zichzelf
mee kan behelpen. Een vrouw die duidelijk voor
is op haar tijd en die de herstelondersteunende
zorg al goed in de vingers heeft. Naar mijn mening
kunnen we ons geen meer gepaste naam wensen.

Een kluwen garen en een labyrint…
Mooie metaforen voor het leven in z’n
algemeenheid. Zoeken we niet allemaal een
beetje naar de weg? Zijn we niet allemaal het
spoor al eens bijster? Soms hebben we wat
meer hulp nodig om de weg naar het juiste pad
terug te vinden. Soms is er een’ samen’ nodig,
die ‘ene andere’ die ons een hulplijn toewerpt.
Hulpverleners werpen lijnen uit, steken handen
toe, helpen kluwens ontwarren en stappen waar
nodig mee door het labyrint om de weg te zoeken.
Het pad naar herstel is niet altijd even makkelijk.
Hulp vragen is dat ook niet. Ariadne wil een
partner zijn, verbonden in herstel.

An Staels

Directeur patiëntenzozrg

Erik Neirinckx

Zorgmanager Volwassenen

Een nieuwe naam kan een start betekenen
van iets nieuws. De betekenis die aan de naam
Ariadne kan gegeven worden, biedt in elk geval
de nodige kansen. Elke schakel (medewerker) in
onze organisatie is belangrijk om de patiënten
en bewoners met de juiste zorg en omkadering
te helpen om de uitgang te vinden en de draad
in hun leven op te nemen.

Ariadne….
Oei dacht ik, deze naam wordt een moeilijke
om te onthouden. Maar niets is minder waar,
de naam ligt vlotjes in de mond, klinkt mooi.
Bovendien heeft Ariadne een speciale betekenis,
een link met onze missie, nl. de zorg voor onze
cliënt. Ariadne helpt ons een weg te vinden in het
labyrint, in het doolhof. Veel van onze cliënten
weten soms niet meer waar ze staan of zijn,
hun hoofd is een doolhof. Zoals Ariadne zoeken
we, vanuit onze functie of we verpleegkundige,
verzorgende of ondersteunend personeel zijn,
elk op onze manier, een nieuwe weg voor hen
die het moeilijk hebben in onze maatschappij.
Zoals Ariadne gepassioneerd en gedreven is,
proberen we hen ook op die manier onze
warmte en ondersteuning te geven.

Anja Van Der Snickt

Aleide Sterck

Financieel en administratief manager

Directiesecretariaat
TER SPRAKE MAGAZINE

19

20

NIEUWE BRANDING

Alles in een nieuw kleedje

“IN HERSTEL VERBONDEN”
Een nieuwe naam,
maar geen nieuw logo?
Inderdaad. We kozen er bewust voor het logo
te behouden omwille van de continuïteit en de
associatie met het bestaande beeld van het
ziekenhuis. Het bekrachtigt de link met onze
geschiedenis. We kozen echter wel voor frissere,
hedendaagse kleuren.

Samen met de nieuwe naam, is er nu ook
een nieuwe baseline ‘In herstel verbonden’.
Dat klopt. Deze baseline is de vertaling van onze
visie rond goede zorg. In onze zorg, ondersteuning
en begeleiding leggen we de klemtoon op de
gewenste levenskwaliteit van cliënten. Door in te
zetten op herstelondersteunende zorg, werken we

samen met de cliënt aan het leren leven voorbij de
kwetsbaarheid. We baseren ons hiervoor op drie
grote pijlers, namelijk presentie-, autonomie en
- en krachtgericht werken. We ondersteunen de
cliënt in het herwinnen van hoop en perspectief
op een goed en bevredigend leven binnen de
maatschappij. Elk herstelproces is uniek en vereist
ondersteuning op maat. We bieden de nodige
tijd en ruimte om wensen op de verschillende
levensdomeinen (wonen, werken, leren en
opleiding, vrije tijd, zelfzorg, gezondheid, veiligheid
en zingeving) te exploreren en gebruiken deze als
kompas voor het organiseren van de zorg.
Onze nieuwe baseline sluit hier perfect bij aan.
Anderzijds focussen we hierbij op de relatie
tussen hulpvrager en hulpverlener en op wat
hen bindt en samen brengt, namelijk herstel.
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NIEUWE BRANDING

Alles in een nieuw kleedje

Het is een verwijzing naar de actoren die mee
betrokken worden in het proces van herstel.
Het geeft aan dat we als ziekenhuis/psychiatrisch
centrum samen met de cliënt, mantelzorgers,
ervaringsdeskundigen, andere zorgverleners ons
verenigen in een netwerk rondom de cliënt op
de route naar herstel. ‘Verbondenheid’ is een
waarde en waarden zijn vaak terug te vinden
in een baseline.

De nieuwe naam werd naar medewerkers
en cliënten op een unieke manier
gecommuniceerd. Hoe worden alle
externe partners verwittigd?

Ik merk dat de website ook
helemaal is vernieuwd?
Om eerlijk te zijn, bracht de nood aan vernieuwing
van onze website, het proces rond een nieuwe
naam en huisstijl terug op de voorgrond. Ik ben
bijzonder tevreden met het resultaat. Samen met
de website, pakten we ook de signalisatie en een
groot deel van onze brochures aan. Het was voor
mij heel belangrijk dat vanaf het moment van
bekendmaking van onze nieuwe naam, de nieuwe
huisstijl ook onmiddellijk tastbaar was. Er is nog
wel wat werk aan de winkel, maar toch heb ik het
gevoel dat er als het ware nu al een frisse wind
doorheen onze voorziening waait.

We opteerden ervoor om nog voor het jaareinde
onze nieuwe naam bekend te maken naar
medewerkers en cliënten toe. Dit gebeurde op
14 december laatstleden. De pers was hierbij
aanwezig. Daarnaast werden alle betrokken
actoren via een brief op de hoogte gebracht.
Met de brief, deze Ter Sprake en onze
nieuwjaarswensen die eerstdaags de deur
uitgaan, bereiken we al een grote doelgroep.
Begin maart 2018 voorzien we een studiedag
waarop alle partners worden uitgenodigd.
We zullen die dag ook even stil zullen staan
bij onze herstelondersteunende visie,
de implementatie van trajectwerking binnen
het ziekenhuis en onze nieuwe naam.
Duidelijk nog veel werk aan de winkel.
Bedankt voor dit gesprek en tot ziens
in PC Ariadne.
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