Verhuis van de Wierde en de Waag
Een verhuis is een ingrijpende gebeurtenis. Je staat even stil bij alles wat je beleefd hebt op de plek die
je achterlaat. De ruimtes die zo vertrouwd aanvoelen, dat je dat schilderij aan de muur niet meer ziet,
of die barst in die tegel links van de keuken, … Maar op het moment dat je verhuist, kijk je niet alleen
meer naar de dingen, even ‘zie’ je ze terug, de intense kleuren van het schilderij, die hoop moeten
uitdrukken, de herfstzon die binnen schijnt en alles een warme gloed geeft. Je neemt alles nog eens
vast voor je het in een kartonnen doos steekt, …
En ondanks de gebreken die die oude stek misschien heeft, toch overspoelt je even een golf van weemoed, je hebt er plezier gehad, je hebt er een traan weggepinkt, je hebt er voldoening gevonden, je
hebt er moeten vechten om je doelen te bereiken, je hebt er je sterktes ontwikkelt, je bent er jezelf
tegengekomen, je hebt er vriendschappen voor het leven gemaakt, …
Maar er is een plaats waar je naar toe gaat, een nieuwe locatie die ongetwijfeld nieuwe uitdagingen
met zich mee zal brengen, inclusief prachtige verhalen, verhalen van patiënten die vaak zelf nog hun
eigen plek zoeken, en die op jou rekenen om hen daarbij te ondersteunen. Jij kan beroep doen op je
vertrouwde collega’s om de nieuwe stek te verkennen, te leren aanvoelen, … Het is eerst nog wat
onwennig, zoals een nieuwe schoen die nog wat knelt en die je moet inlopen, en ’s avonds zijn je voeten opgelucht dat je ze uit kan doen, … Een vriend zei ooit ‘gelukkig kunnen muren zo soepel zijn als
leer’. Stilaan zal de nieuwe locatie zich aanpassen aan jouw voeten. De ruimtes zullen zich binnenkort
vullen met vertrouwde geluiden, de foto’s van de eerste activiteiten op de nieuwe afdelingen zullen
op intranet verschijnen, er worden nieuwe herinneringen gecreëerd, die je zal koesteren, omdat je
deel uitmaakt van een fantastisch team dat elke locatie overstijgt.

Op woensdag 10 oktober 2018 wisselden
de behandelafdeling Wierde en de
opnameafdeling Waag van locatie. De
verhuis was noodzakelijk om zo goed
mogelijk aan de behoeften en specifieke
noden van onze patiënten tegemoet te
komen. De weken voor de verhuis werd er
druk gewerkt aan een draaiboek om alles
op de dag zelf zo rimpelloos mogelijk te
laten verlopen.
Een verhuis heeft een grote impact op
patiënten, gezien elke verandering ook
bepaalde emoties kan triggeren. Je weet
altijd wat je hebt, maar zelfs al ben je nog
zo goed voorbereid, je kan nooit inschatten
hoe je je gaat voelen op je nieuwe locatie.
De medewerkers hebben er alles aan
gedaan om vragen te beantwoorden en de
nodige steun te bieden. Ook de familie kon
zowel op de afdelingen als in de cafetaria
terecht, waar we op de dag van de verhuis
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De verhuis startte al vroeg. Om 6u was er al
een deel van de medewerkers aanwezig om
alles in goede banen te leiden. Kamers en
leefruimtes poetsen, de catering in orde
brengen,
ICT-aanpassingen,
nieuwe
signalisatie, de telefoonlijnen aanpassen,
sleutels herprogrammeren, … aan alles was
gedacht. Gedurende de ochtend groeide de
groep van medewerkers aan, zodat tegen
de middag iedereen al kon eten op hun
nieuwe afdeling. Alles was verhuisd, het
was dan enkel nog voor alle spullen het
juiste plaatsje vinden. Iedereen verdient
dan ook een dikke pluim voor zijn inzet.
We mogen niet vergeten dat een dergelijke
verhuis ook voor de medewerkers, die
vaak al jaren op hun ‘oude’ afdeling
werkten, heel wat met zich mee brengt. De

praktische voorbereidingen, het harde werk
en de hectische toestanden op de dag van
de verhuis, doen ons soms vergeten dat
medewerkers ‘die nieuwe schoen moeten
inlopen’.
De teams van de Wierde en de Waag
hebben ondertussen de eerste dagen van
de verhuis achter zich. Iedereen lijkt zich
wonderwel aan te passen aan hun nieuwe
afdeling. Zowel patiënten als medewerkers
staan open voor de voordelen die de
nieuwe locatie met zich mee kan brengen.
Ze kijken vol vertrouwen vooruit, klaar voor
verhalen die patiënten en collega’s met
elkaar zullen delen.
Tina Goosen

