
Dr. Luc Renier en Dr. Wim De Troyer

We kijken vol

vertrouwen naar

de toekomst.

"WISSEL VAN DE WACHT"
Hoofdgeneesheer Dr. Luc Renier geeft 
de fakkel door aan Dr. Wim De  Troyer

Dr. Luc Renier is al ruim 30 jaar psychiater in het
Psychiatrisch Centrum Menen. Toen in 2002 de
toenmalige hoofdarts Dr. Van Essche het kalmer aan
wou doen, werd aan Dr. Renier gevraagd om de
fakkel als hoofdgeneesheer over te nemen. Dr. Renier
ging akkoord en hij loodste het PCM als een
zelfzekere en ervaren kapitein doorheen nieuwe
wateren. 

De psychiatrie veranderde namelijk razendsnel de
laatste decennia. De paternalistische visie moest
plaats maken voor een herstelgerichte visie, waar
de patiënt en zijn familie centraal staan, en waar
de zorgvrager mee richting geeft aan de
behandeling. Er was de beweging van de
‘vermaatschappelijking van de zorg’ (art. 107)
waarbij psychiatrische bedden werden afgebouwd,
en er gestreefd wordt om mensen met psychische
problemen zolang te laten functioneren in hun
eigen omgeving, gesteund door zowel hun
persoonlijk als professioneel netwerk. En dit terwijl
de druk in de maatschappij om te presteren steeds
hoger werd en de verwachtingen om zowel op
privé- als professioneel vlak succesvol te zijn,
torenhoog werden. Er was steeds minder ruimte 
 om ‘anders’ te zijn. En toen kwam Covid-19, een
klein virus, dat een grote impact zou hebben op de
geestelijke gezondheid van elk individu.
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Dr. Renier doorstond alle uitdagingen met glans.
Een man van weinig woorden, maar die op
beslissende momenten nagels met koppen slaat.
Zijn nuchtere kijk, pragmatische houding en zijn
no-nonsense aanpak typeren hem als psychiater,
maar ook als hoofdgeneesheer. 

Hij drukte mee zijn stempel op het nieuwe,
moderne en vooruitstrevende psychiatrische
ziekenhuis dat het PCM vandaag is. Maar eind
2021 besliste dokter Renier dat het tijd was om
op zijn beurt de fakkel als hoofdgeneesheer door
te geven. Hij denkt nog niet aan pensioen, wil
nog een paar jaartjes als psychiater aan de slag
blijven, maar hij wenst ook meer tijd te maken
voor zichzelf, zijn gezin en zijn kleinkinderen.
 

Dr. Wim De Troyer volgt Dr. Renier op als
hoofdgeneesheer. Hij werkt zelf sinds 2004 als
psychiater in het PCM. 

Hij is arts op de afdelingen Cura, Wierde, Vliet en
Pendel en ontvangt ook ambulant patiënten in
de polikliniek. Dr. De Troyer beseft dat hij ‘grote
schoenen moet vullen’, maar is er volledig klaar
voor. 

In een dubbelinterview laten we de twee artsen
aan het woord over het verleden en de toekomst. 

Serge Deboever
Algemeen Directeur



Een foto uit de oude doos: Dr. De Troyer (links) en  Dr. Renier (rechts) poseren
in 2007 voor het Psychiatrisch Centrum OLV van Vrede Menen.

Dr. Renier: Toen dokter Van Essche
het kalmer aan wou doen, werd
eigenlijk meteen in mijn richting
gekeken om hoofdgeneesheer te
worden. Er waren toen nog niet zo
veel psychiaters aan de slag in het
PCM. Ook de wettelijke vereisten
waren beperkt. Je hoefde geen
speciale opleidingen gevolgd te
hebben. Maar ik vond het wel een
eer om de fakkel te mogen
overnemen.  

Ik heb als hoofdarts alles 'on the job'
geleerd, bijgestaan door Dr. Van
Essche en Christ Provoost, de
toenmalige algemeen directeur.
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Eind jaren '90 groeide stilaan het idee
van het 'resocialiseren van patiënten'.
We probeerden er nu alles aan te
doen om ze terug te laten
functioneren in een eigen
thuissituatie, een gewoon rusthuis,
beschut wonen ... zelfs al zijn de
patiënten nog niet (helemaal)
'genezen'. 

Het is de bedoeling hen met
voldoende vaardigheden terug een
rol te laten opnemen in de
maatschappij, waarbij ze, indien
nodig, nog opgevolgd en
ondersteund worden door hun arts
en andere hulpverleners. Dit was
voorheen ongekend en botste
aanvankelijk bij tal van hulpverleners,
maar ook bij familieleden van
patiënten en zelfs buurtbewoners, op
heel wat weerstand. 

Het leidde tot een reorganisatie van
het ziekenhuis, waar je acute
diensten kreeg en de therapeutische
afdelingen voor de langere
behandelingen. 

Hebt u het ziekenhuis zien evolueren
in de laatste decennia?

Dr. Renier: Ja toch wel. De
psychiatrie is niet meer wat ze 30
jaar geleden was. Er was hier nog
geen A-dienst (acute dienst). Vroeger
bleven patiënten hier voor lange
periodes, sommigen brachten hier
hun 'hele leven' door. Patiënten
waren chronisch ziek en keerden
vaak niet meer terug naar de
maatschappij. Het ziekenhuis was
hun 'thuis'.

Men spreekt nu ook over de
'paternalistische visie' van vroeger. De
artsen en andere zorgverleners
bepaalden hoe de zorgvragers
werden behandeld, en de patiënt had
weinig inspraak.

Het was een positieve evolutie dat er
meer ruimte kwam voor acute zorg.
We merkten vanuit de maatschappij
dat daar grote nood aan was. De
gemiddelde opnameduur werd veel
korter.

Er werd ook meer samengewerkt
met sociale diensten en
zorgverleners van andere
organisaties en instellingen, met
verenigingen als Similes, met politie
en parket ...

Met de oprichting van het PVT
Valckeburg in Rumbeke vonden
veel van onze chronische patiënten
daar een nieuwe thuis. 

Later kwamen daar de mobiele
teams Impact en Amphora bij, die
aan huis komen. 



Dr. Renier (links) supportert samen
met collega's en patiënten voor de
Belgen tijdens het WK van 2018.

Ik heb al deze veranderingen in het
ziekenhuis niet alleen bewerkstelligd,
het is teamwork, maar ik ben wel
trots mijn steentje te hebben kunnen
bijdragen en dat ik het ziekenhuis
heb zien groeien en evolueren.
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U blijft nog aan het werk als
psychiater maar hebt beslist te
stoppen als hoofdgeneesheer. Wat
was de reden?

Dr. Renier: Er zijn verschillende
redenen. De taken van een
hoofdgeneesheer worden steeds
complexer en vragen veel energie. 

Er komen steeds meer wetten en
voorschriften die het praktiseren van
geneeskunde en het uitbaten van een
ziekenhuis er niet gemakkelijker op
maken. Officieel moeten ze de
kwaliteit ten goede komen, maar vaak
zijn er zoveel beperkingen en
administratieve verplichtingen dat ze
de goede, persoonlijke zorg voor de
patiënten, wat onze hoofdtaak is, in
het gedrang brengen. Het
zorglandschap is ook erg versnipperd.

Ook op het vlak van IT en computers
wordt alles ingewikkelder. Papieren
patiëntendossiers zijn iets uit het
verleden.  

Dr. Renier: Ik heb trouwens nog steeds
contact met één van de eerste
'chronische patiënten' die van het PCM
naar Eigen Woonst (Beschut Wonen) is
kunnen gaan. 'Een revolutionaire
gebeurtenis', want het team had grote
twijfels of resocialisatie bij een patiënt
met zo'n chronische problematiek zou
lukken. 

Elk jaar op de 'verjaardag' van die 'verhuis'
spreken we af voor koffie en taart.
Ondertussen woont hij zelfs volledig
zelfstandig. Hij wordt nog opgevolgd door
het mobiele team Amphora. Dat zijn van
die succesverhalen waar we trots op zijn. 

Wij zijn ook samen gaan werken met de
algemene ziekenhuizen in Izegem en
Menen. Dit zorgt voor een betere
zorgcontinuïteit, vooral voor de acute
patiënten. 

Eén van de andere grote veranderingen in
het beleid, was het betrekken van de
huisartsen bij de zorg. Dat was voordien
geen vanzelfsprekendheid. 

In het begin van de jaren 2000 begonnen
we bijscholingen in het ziekenhuis te
organiseren voor de huisartsen, zodat ze
meer inzicht zouden krijgen in de
psychiatrie in het algemeen en de
behandeling van de patiënten in het PCM
in het bijzonder. Dit konden klassieke
lezingen zijn, maar er was ook ruimte voor
creatieve initiatieven, zoals toneelstukken
of monologen over een psychiatriche
problematiek, bv. door acteur Ugo
Prinsen.

Dr. Renier: Wat ik ook gemerkt heb in
de laatste 20 jaar is dat de 'drempel'
van ons ziekenhuis sterk 'verlaagd' is.
Vroeger lieten inwoners van Menen
zich niet graag opnemen in het
'Psychiatrisch Centrum Onze-Lieve-
Vrouw van Vrede'. Dit was in de
perceptie van velen 'het zottekot', en
het was een schande om hier
behandeld te moeten worden.

Ik ben mijn job als psychiater nog
steeds niet beu, en zou mij graag
zeker nog een 6-tal jaar volledig willen
kunnen wijden aan mijn patiënten. 

Daarnaast wil ik echter ook meer tijd
doorbrengen met mijn gezin en de
kleinkinderen, en met onze honden. Ik
reis ook graag, en ik wil terug wat
meer fietsen en zwemmen.

Ik geef met een gerust hart mijn taak
als hoofdgeneesheer door aan Wim.

Zowel door de maatschappelijke
evolutie, maar ook zeker  door onze
eigen inspanningen heeft het PCM nu
een zeer goede reputatie. Het is ook
veel gemakkelijker om mensen uit de
buurt die psychische problemen
hebben, te overtuigen om hier
opgenomen te worden.  

Dr. Renier was ook altijd bereid om
mee te werken aan onze informatieve
of ludieke filmpjes, zoals hierboven
voor het filmpje ter gelegenheid van
de lancering van onze sociale media
in 2020.



Serge Deboever: Dr. Renier is geen
'groot lawaai', maar kwam wel tussen
als hij het nodig vond en dan meestal
wel gevat en correct. Wat ik vooral
merkte is dat hij durfde berekende
risico's nemen, iets wat zeer
belangrijk is als lid van het
management. Ook voor afdelingen
als Cura en Impact (mobiel team),
waar veiligheidsrisico's dagelijkse
items zijn, is hij de geknipte
psychiater. 

Hij heeft veel respect voor het
personeel en is een echte
teamspeler. Bij zijn beslissingen
houdt hij heel veel rekening met wat
de teamleden aanbrengen.

Hij was in het directie-comité niet de
persoon die met grootse plannen op
de proppen kwam, maar
ondersteunde de gebrachte ideeën
wel als de zaken goed doordacht en
beargumenteerd waren. 

Luc is iemand met veel droge (goede)
humor. Hij zorgde mee voor de
goede sfeer in het directie-comité. 

Dr. De Troyer is bij dit schrijven
ondertussen al gestart als
hoofdgeneesheer en participeerde
actief aan enkele directiecomités. 

Het valt meteen op dat hij zeer
geïnteresseerd en gretig is m.b.t. de
beleidsmaterie en de werking van
het PCM in het bijzonder. 

Wij wensen hem alvast veel succes
toe in zijn nieuwe (bijkomende)
functie!

T.G.
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Dr. De Troyer: Ik denk het niet.
Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen
stijl, maar Luc en ikzelf zitten wel op
dezelfde golflengte qua beleid.

Als hoofdgeneesheer moet je met
veel partijen rekening houden. Je
hebt de patiënten, hun familie en
hun netwerk, maar er zijn ook de
collega-artsen, de andere
zorgverleners op de werkvloer, de
medewerkers van de niet-
patiëntenzorg, de directie en de raad
van bestuur, en natuurlijk ook de
overheid en de maatschappij ...

Je kan nooit iedereen tevreden
stellen, en er spelen vaak
tegenstrijdige belangen. Je moet als
hoofdgeneesheer veel bemiddelen
en op basis van objectieve criteria en
argumenten beslissingen nemen.
Dat is niet altijd gemakkelijk. Ik ben
wel iemand die geen discussies of
gesprekken uit de weg ga. Ik ben
niet bang mijn mening te zeggen.
Maar een goede samenwerking
primeert voor mij. 

Zal u een andere koers varen dan uw
voorganger?

Ziet u nog uitdagingen voor de
toekomst?

Dr. De Troyer: Ik denk dat er nog
enorm veel op ons afkomt. Er wordt
momenteel veel gedebatteerd over
een andere financiering van zowel
geneesheren als van ziekenhuizen, er
staan hervormingen van erkenning en
visa van geneesheren op het
programma, er is sprake van
netwerken en fusies van
ziekenhuizen. 

Er is nog veel werk op het vlak van de
geestelijke gezondheidszorg. De
wachtlijsten bij ons in het ziekenhuis
vallen goed mee, maar de zorg voor
kinderen en jongeren met psychische
problemen, blijft een heet hangijzer.
Ook de toegankelijkheid, de
eerstelijns- en de ambulante
zorgverlening in de GGZ zijn nog
ontoereikend. Zorgcontinuïteit is in
ons land nog steeds geen evidentie.

Ik heb enorm veel zin om erin te
vliegen. 

Het slotwoord is voor onze algemene
directeur Serge Deboever.

Dr. Wim De Troyer, u kent het
ziekenhuis natuurlijk door en door.
Hebt u lang moeten twijfelen toen u
gevraagd werd Dr. Renier op te
volgen? 

Dr. De Troyer: Professioneel voelde ik
me er wel klaar voor. Ik werk al sinds
2004 in het PCM als psychiater.
Daarnaast heb ik verschillende
opleidingen gevolgd, zoals
'Ziekenhuismanagement' via het VBS
(het Verbond der Belgische
Beroepsverenigingen van Arsten-
Specialiseten) en 'Medisch Recht' aan
het UZA. Ik was ook al voorzitter van
de Medische Raad. 

Het kwam wel een beetje onverwacht
dat dr. Renier nu een stapje wou
terug zetten, en dan ga je toch nog
wel eens stil staan bij de concrete
gevolgen: minder tijd voor direct
contact met jouw patiënten, een
grotere workload, meer
vergaderingen en meer
verantwoordelijkheid, en natuurlijk
ook de impact op je work-life-
balance. Mijn kinderen zijn nu wel al
wat ouder, dus dat valt wel mee. 

Uiteindelijk heb ik beslist met plezier
de functie van hoofdarts te
aanvaarden. Het is een hele uitdaging.


