
VIVES eerstejaars studenten Bachelor in de 
zorgtechnologie op bezoek bij PC Menen 

 

Op 15 november 2021 brachten wij 

een bezoek aan het Psychiatrisch 

Centrum Menen. Aan de hand van een 

fijne voorstelling door twee 

enthousiaste medewerkers kregen we 

inzicht over de werking, geestelijke 

gezondheidszorg in het algemeen en 

welke technologie er ingezet wordt. 

Het psychiatrisch centrum biedt 

ambulante zorg, crisis- en acute 

opvang en behandelingen op langere 

termijn aan. De doelgroep zijn 

volwassenen die een depressie, 

bipolaire stoornis, angststoornis of 

andere psychische aandoeningen 

hebben. Veel mensen hebben wel een 

ervaring met geestelijke 

gezondheidszorg, maar toch rust er 

nog vaak een taboe op. Om het thema 

bespreekbaar te maken, wordt er de 

laatste jaren sterk ingezet op 

informeren, sensibiliseren en 

preventie. 

Wat is zorgtechnologie? 

Zorgtechnologie is een relatief jonge 

opleiding. Een zorgtechnoloog maakt 

de brug tussen mens en technologie. 

We vertrekken vanuit de persoon met 

een ondersteuningsvraag en gaan op 

zoek naar een passend 

(technologisch) antwoord. Onze 

bedoeling is om de kwaliteit van leven 

van de persoon te verbeteren en de 

ondersteuning efficiënt en betaalbaar 

te houden. Om personen met 

psychische problemen beter te kunnen 

ondersteunen, geloven wij dat nieuwe 

technologieën en innovaties veel 

mogelijkheden bieden. Het is de 

bedoeling dat technologie aansluit bij 

de persoon of setting en een 

toevoeging is, maar niets overneemt. 

We zien binnen de geestelijke 

gezondheidzorg nog veel kansen om 

dit verder te exploreren en te 

verbeteren. Technologische 

ondersteuning is soms complex, maar 

kan vaak ook heel eenvoudig zijn. 

Technologie in de geestelijke 

gezondheidszorg 

Het psychiatrisch centrum gebruikt 

technologieën voor preventie, het 

stellen van een diagnose, monitoring 



   
 

en voor het ondersteunen van de 

patiënten. Er is ook aandacht om het 

werk efficiënter en eenvoudiger te 

maken voor de medewerkers. 

Het centrum heeft onder andere 

camera’s hangen in een aantal kamers 

en buiten op het domein om, indien 

nodig, de patiënten te monitoren. In de 

slaapkamers is er ook een 

oproepsysteem aanwezig dat gebruikt 

kan worden wanneer er ondersteuning 

of hulp nodig is. Voor de medewerkers 

zelf is er een oproepsysteem voorzien 

dat ze bij zich dragen in geval van 

nood. Om dossiers bij te houden, wordt 

er gebruik gemaakt van een 

elektronisch patiëntendossier (=EPD). 

Nog iets die gebruikt wordt, is een UV-

bril. Deze bril met lichttherapie wordt 

onder andere gebruikt voor patiënten 

met een seizoensdepressie.   

Online hulp en blended hulp is aan een 

sterke opmars bezig. Blended hulp is 

een combinatie van face-to-face 

gesprekken en onlinehulp. Er wordt 

bijvoorbeeld gebruik gemaakt van het 

online dagboek, gesprekken via 

beeldbellen en inzetten van apps rond 

onlinehulp. 

Onze voorstellen 

Het bezoek heeft ons aan het denken 

gezet over de mogelijkheden om 

zorgtechnologie in de geestelijke 

gezondheidszorg. We zouden hier 

enkele boeiende projecten kunnen 

rond uitwerken.  

Zo werd onder andere gedacht aan 

een sensor of app om parameters, 

zoals bloeddruk en hartslag te meten. 

Aan de hand van deze parameters zou 

het eventueel mogelijk zijn om onrust 

te voorspellen. Dit kan een rol spelen 

bij preventie. Als onrust kan voorspeld 

worden dan is er de mogelijkheid om 

dit te reduceren voor het escaleert. 

Hierdoor kan er een verlaging zijn van 

bijvoorbeeld agressievoorvallen. Zo 

wordt de werkdruk verminderd en de 

werkomstandigheden verbeterd. 

Een andere mogelijkheid is het 

installeren van een time-out ruimte, die 

inzet op ontspanning. Deze comfort 

room kan naargelang de situatie 

aangepast worden met lichteffecten, 

muziek, een massagekussen, 

rustgevende effecten… Wat ook 

gebruikt zou kunnen worden, ter 

ondersteuning van angst en 

paniekmomenten of ter ontspanning, is 

de VR-bril. Deze voorstellen zouden op 

maat kunnen bekeken en verder 

uitgewerkt worden. 

We hebben gemerkt dat er al relatief 

veel technologie ingezet wordt in het 

psychiatrisch centrum, maar dat niet 



   
 

alle medewerkers er even vertrouwd 

mee zijn. Sommigen aarzelen om 

technologie te gebruiken, terwijl 

anderen zeer enthousiast zijn. Vanuit 

onze opleiding hebben we enkele 

methodes gezien om de 

technologische vaardigheden bij 

medewerkers te vergroten. Een 

voorbeeld hiervan is de zelftest ‘Welk 

digitype ben jij?’. Wanneer 

medewerkers deze zelftest invullen, 

krijg je als organisatie een zicht op hoe 

medewerkers staan ten opzichte van 

technologie. Op de website 

https://www.digivaardigindezorg.nl/zelft

est-welk-digitype-ben-jij/  krijg je tips en 

tricks aangereikt over hoe je de 

verschillende types het best 

ondersteunt bij het uitbreiden van 

technologische vaardigheden.  

 

 

We kijken uit naar een boeiende, 

verdere uitwisseling met geestelijke 

gezondheidszorg. Wij als 

zorgtechnologen-in-spé zijn ervan 

overtuigd dat technologie een mooie 

aanvulling en meerwaarde kan zijn. 

Bedankt voor de fijne kennismaking!  

Emma, Axelle, Robbe, Seda, Ewout en 

Tim. 
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