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In deze Amandus:

Geachte lezer

Reeds vele jaren koesteren we het idee om 
innovaties en initiatieven die in ons cen-
trum plaatsvinden een grotere zichtbaar-
heid te geven. Wij willen hiermee betrok-
kenen stimuleren in dit innovatief denken 
én hen de kans geven om hun inzichten te 
delen met een ruimer publiek. Ik ben dan 
ook bijzonder verheugd dat de jarenlange 
koestering van dit idee vandaag een realiteit 
is geworden in de vorm van een nieuw ma-
gazine dat luistert naar de naam ‘Amandus’.

Wat u van dit halfjaarlijks magazine in de 
eerste plaats mag verwachten, zijn hoofd-
zakelijk eigen bijdrages over wetenschap-
pelijk onderzoek en innovatie binnen het 
centrum. Ook initiatieven die getuigen van 
creativiteit in de verbinding van evidence- 
based kennis met ervaringsgerichte kennis 
krijgen hierbij voldoende aandacht. Voor 
zover ze een impact hebben op onze zorg-
activiteiten kunnen ook innovaties in de 
zorg-ondersteunende dienstverlening een 
plaats krijgen in dit magazine. Denk aan 
infrastructuur, technisch-facilitaire dienst-
verlening, informaticatechnologie, human 
resources … Ook belangrijke beleidsont-
wikkelingen met impact op de GGZ-sector 
kunnen onderwerp van dit magazine zijn. 
Op deze manier wensen we een platform te 
bieden voor nieuwe en verbeterde inzich-
ten en praktijken op vlak van ondersteuning, 
behandeling en herstel van patiënten en be-
woners met een psychische kwetsbaarheid. 

Ten slotte is het onze ambitie om elke editie 
te verrassen met een interview van een per-
soon die én een autoriteit én een innovatief 

denker genoemd kan worden binnen een 
GGZ-gerelateerd thema. Het is dan ook 
met veel trots dat we in deze eerste editie 
een interview brengen met een autoriteit 
van wereldformaat, professor dr. Steven 
Laureys, neuroloog en pionier in het over-
bruggen van contemplatieve praktijken en 
wijsheid met geavanceerde neurotechno-
logie en hersenwetenschappen. Professor 
Laureys deelt in dit interview wetenschap-
pelijke inzichten die ongetwijfeld almaar 
meer hun toepassing zullen kennen in 
ondersteuningstrajecten voor mensen met 
een psychische kwetsbaarheid. Ook maken 
we meteen onze belofte waar om weten-
schappelijk onderzoek van eigen bodem in 
de kijker te zetten, dit met een artikel van 
psychiater dr. Peter Wostyn (i.s.m. P. God-
daer) rond de positieve effecten van me-
ditatie in het reinigend vermogen van het 
glymfatisch systeem.

Heeft u vragen, een opmerking of wenst u 
te reageren op de inhoud van het maga-
zine? Aarzel dan niet om contact op te ne-
men met de redactie. Veel leesplezier!

Met vriendelijke groeten 
Patrick Penders,

namens alle medewerkers, artsen en di-
rectieleden van het Psychiatrisch Centrum 
Sint-Amandus

Bijzondere dank aan onze communicatieverantwoorde-
lijke  Marie Friederichs die de kiem van het idee dat wij 
koesterden deed ontluiken!

Edito
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Voor de cover van onze eerste editie van dit maga-
zine en van ons jaarverslag ging PC Sint-Amandus 
in zee met illustratrice Flore Deman. Flore is een 
prijswinnende illustrator en tekende eerder al voor 
De Morgen, De Standaard en Knack. Haar frisse blik 
op de kracht en de fragiliteit van de mens en haar 
warm kleurengebruik zijn een unieke match met de 
insteek van ons centrum.

Flore licht toe hoe ze aan de slag ging met de illus-
tratie van dit magazine: “De illustratie visualiseert 
de kracht van meditatie en de invloed op onze 
mentale gezondheid. Zelf heb ik mogen ervaren wat 
mediteren voor mij kon betekenen en dus was het 
ook vanuit deze persoonlijke ervaring dat ik aan de 
slag ging. De illustratie toont een tweeluik waarbij 
we bovenaan de positieve kracht van mediteren 
zien en onderaan hetzelfde hoofdpersonage met 
mentale zorgen. De lichaamshouding is daarbij een 
belangrijk element. Bovenaan zien we een open 
houding, terwijl de weerspiegeling in het water een 
gesloten houding toont. Bovenal vond ik het belang-
rijk om met deze illustratie een soort van positiviteit 
te tonen en hoe meditatie hieraan kan bijdragen.”

13
FOCUS
Aandacht voor mentaal 
welzijn in PC Sint-Amandus
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ondersteuning voor 
individuele begeleiders

01

Wenst u in de toekomst enkel een digitale 
versie te ontvangen van ons magazine 
en/of jaaroverzicht, of wenst u onze 

publicaties niet langer te ontvangen? Of een 
adreswijziging doorgeven? Geef een seintje 
via tinyurl.com/amandusmagazine of scan 

bovenstaande QR-code.

2 - Amandus Inhoud
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MASTERPLAN
Met het Masterplan heeft de direc-
tie de krijtlijnen uitgezet voor de in-
frastructuur van de campus voor de 
komende 15 à 20 jaar. Een Masterplan 
is nodig om de nodige subsidies te 
verkrijgen maar is vooral - en in eerste 
instantie - een vertaling van de noden 
voor het psychiatrisch centrum om 
kwaliteitsvolle zorg te kunnen bieden. 
Het Masterplan bevat heel wat deel-
projecten en werd vanuit verschillen-
de invalshoeken opgesteld, waaronder 
het zorgstrategisch plan, de fi nanciële 
mogelijkheden, het streven naar een 
healing environment, duurzaamheid 
en erfgoed. In een eerste fase wordt 
een nieuwbouw voorzien voor de 
cluster crisiszorg en de cluster ver-
slavingszorg, artsenburelen, polywer-
king, apotheek, medisch technische 
diensten … Ook een gebouw voor 
het centraal therapie-aanbod en een 
facilitair gebouw met onder andere 
een centrale keuken, een magazijn en 
technische werkplaatsen staan op de 
planning.

WELKOM AAN ONZE NIEUWE 
BUREN, CGG PRISMA!

Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Prisma vzw 
opende in mei 2022 een gloednieuw gebouw in Beernem, 
rechtover het Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus (PCSA). 
Prisma vzw ontstond in 1999 na een fusie tussen het Cen-
trum Godfried Elsen vzw (dat ontstaan was uit het PCSA), 
het vrij gezondheidscentrum Oostkust vzw en de Vereniging 
voor Geestelijke Gezondheid en Welzijnszorg vzw.  

CGG Prisma concentreert zich op verschillende doelgroe-
pen. In de nieuwe locatie in Beernem worden mensen met 
een verstandelijke beperking en mensen met een forensisch 
statuut behandeld en begeleid. Goede begeleiding van deze 
doelgroepen blijft een grote nood in onze maatschappij. 
Deze nieuwbouw is daarom een belangrijk startpunt in het 
vernieuwingstraject binnen Prisma vzw, dat ook nog vesti-
gingen heeft in Torhout, Oostende (2) en Blankenberge. In 
Prisma vzw werken ongeveer 60 medewerkers, waarvan een 
twintigtal in Beernem.

Nieuws - 5
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De afdeling beschikt over een erken-
ning voor 28 plaatsen waarvan 2 in-
tensieve plaatsen voor de opschaling 
van de zorg tijdens crisissituaties. De 
verbouwingen waren onderdeel van 
het proces volgend op de offi ciële 
overheidserkenning sinds 1 juli 2019 
als ID-afdeling. Centraal in het opzet 
van deze intensifi ëring staan behande-
ling, begeleiding en crisishantering in 
kleine (leef)groepen of op individueel 
niveau binnen een herstel-ondersteu-
nend therapeutisch milieu. Dit alles 
gebeurt in een rustgevende en veili-
ge omgeving waarin het patiënten-en 
netwerkperspectief centraal staan. 

Afhankelijk van de zorgvraag laat de 
vernieuwde infrastructuur toe dat het 
behandelteam de verschillende sub-
units (open, semi-open en gesloten) 
groter (meer capaciteit) of kleiner 
(minder capaciteit) kan maken. Niet 
alleen de behandeling maar ook het 
gebouw kan zich zo aanpassen aan de 
wisselende ondersteuningsintensiteit 
die elke patiënt op een bepaald ogen-
blik nodig heeft.

De architecturale aanpassingen heb-
ben als doel onderbouwde klinische 
zorg en behandeling zowel individu-
eel als in groep te geven, maximaal 
familie- en ervaringsdeskundigheid in 
te brengen, herstelondersteunend en 
participatief samen te werken, alsook 
zorg op maat en een brede waaier van 
fl exibele ondersteuningsvormen te 
voorzien. De intensifi ëring van zorg 
kan dankzij diverse kamerconcepten: 
comfortabele individuele kamers, in-
dividuele kamers met mogelijkheid 
voor overnachting of aanwezigheid 
van familie of naastbetrokkenen, een 
retreat room en een comfortroom.

Er werd niet alleen ingezet op infra-
structuur maar ook op een verster-
king van het team met een hogere 
bezetting en aangepaste werkorgani-
satie. Daarnaast is er ook aandacht 
voor opleidingen en trainingen rond 
thema’s zoals Presentie, Verbindend 
Samenwerken met de patiënt en zijn 
netwerk en Open Dialogue. 

Nieuws
OPENING VERNIEUWDE 
ACCOMMODATIE VOOR 
INTENSIEVE BEHANDELING

Op dinsdag 22 februari werd onze afdeling De Bron offi cieel 
geopend, na ruim 16 maanden ingrijpende verbouwingswerken. 
De Bron is een opname- en behandelafdeling voor mensen met een 
psychotische kwetsbaarheid. De vernieuwde accommodatie biedt 
extra mogelijkheden voor het op- en afschalen van de ondersteu-
ningsintensiteit van de patiënten. Er werden onder meer nieuwe 
kamerconcepten gecreëerd, zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid 
voor rooming-in, waarbij een familielid intrekt bij de patiënt.

Afdelingshoofd Hilde Christiaens, 
Therapeutisch Coördinator 

Lieselotte Fiers en het ganse team 
van De Bron ontvangen de symbo-
lische sleutel van het directieteam. 

4 - Amandus Nieuws 
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2 verpleegkundigen getuigen anoniem:

“Het individueel begeleiden biedt de kans om 
een persoon van dichterbij te leren kennen 
en zo beter te kunnen inspelen op diens no-
den, sterktes en werkpunten. Voor mij is het 
ook een manier om een band op te bouwen 
en samen een weg naar herstel te banen. Het 
individueel begeleiden ervaar ik als een con-
tinue uitdaging, één waarin ik constant groei 
als mens én als professional. De intense con-
tacten zijn iets moois maar kunnen ook onder 
je huid kruipen. Ik leerde dat het belangrijk is 
om voldoende stil te staan bij mijn eigen han-
delen en mijn grenzen aan te geven. Voor mij 
is de IB-rol niet alleen een bouwsteen van de 
afdelingswerking maar ook een van de mooiste 
zaken aan verpleegkundige zijn in ons psychia-
trisch centrum.” 

“Als individuele begeleider speel je een belang-
rijke rol in het traject van de patiënt. Wij zijn 
er om hen te ondersteunen en te helpen waar 
nodig. Het is fi jn dat ik altijd kan rekenen op 
mijn collega’s, bijvoorbeeld doordat zij onder-
steuning bieden op dagen dat ik niet aanwezig 
ben. Als individuele begeleider ervaar ik dat 
ik mag deel uitmaken van het verhaal van pa-
tiënten en mijn steentje kan bijdragen in het 
proces dat zij doormaken. Als verpleegkundige 
er zijn voor hen kan al veel betekenen, hen het 
gevoel geven dat ze er niet alleen voor staan.”

Professionalisering 
en ondersteuning 
voor individuele 
begeleiders

Patiënten- en bewonerstoewijzing 
geeft richting aan de opdrachten van 
de IB, bijvoorbeeld bij het coördine-
ren van opnames, het voeren van indi-
viduele gesprekken, het voorbereiden 
van traject- of netwerkbesprekingen 
of het rapporteren in het zorgdossier. 
De betekenis van patiënten- en be-
wonerstoewijzing zit daarnaast vooral 
in de zorginhoudelijke processen die 
zich erin voltrekken. De IB bouwt met 
de patiënt/bewoner een zorgrelatie op 
die wordt gekenmerkt door intensieve 
contacten en begeleiding, continuïteit 
van zorg en integratie van geestelijke 
en lichamelijke zorgen. Bovendien 
biedt de IB-rol voor de zorgverlener 
zelf heel wat kansen om zich als pro-
fessional te ontwikkelen. 

Om die volle betekenis te kunnen 
waarmaken, hebben IB’s competenties 
nodig die ze verder ontwikkelen door 
opleiding, ervaring en samenwer-
king. Naast relationele competenties 
(denk aan presentie) en competenties 
op vlak van participatieve en veilige 
zorg, moeten IB’s ook inzicht kunnen 
verwerven in hun eigen functioneren. 
Verder hebben IB’s teamgerichte com-
petenties nodig die hen ondersteunen 
in het samenwerken, dialoog voeren, 
en het behartigen van de belangen van 
patiënten/bewoners. PC Sint-Aman-
dus ondersteunt deze noden door 
actief aandacht te besteden aan de 
professionalisering en ondersteuning 
van IB’s.

PC Sint-Amandus zet sterk in op integrale en 
persoonsgerichte zorg. De Stuurgroep Evidence-Based 
Behandeling ondersteunt organisatievormen rond dit thema, 
en engageert zich samen met de vakgroep verpleegkunde 
om patiënten- en bewonerstoewijzing op de afdelingen 
verder uit te bouwen. Bij deze toewijzing wordt de 
verantwoordelijkheid voor de zorg van enkele zorgvragers 
toegewezen aan één medewerker van het team. Vaak zijn 
dit verpleegkundigen die instaan voor de 24-uurszorg. Zij 
worden ook wel individuele begeleider (IB), individuele 
coach of verantwoordelijk verpleegkundige genoemd. 

TEKST JOERI VANDEWALLE (STAFMEDEWERKER ZORG)

De 100ste editie van Zorgwijzer, het 
magazine van Zorgnet Icuro, brengt 
tien intieme zorgverhalen recht uit 
het hart. Patiënten, cliënten, bewo-
ners en zorgverleners uit alle leeftijds-
groepen vertellen openhartig over 
hun gezamenlijk verhaal, met vallen 
en opstaan, met vreugde en verdriet. 
Eén van de 10 zorgverhalen is het 
verhaal van Natascha die in 2018 op-
genomen werd in PC Sint-Amandus, 
omdat ze kampte met een depressie 
en een alcoholverslaving. Dankzij 
haar individuele begeleidster Anja 
kreeg ze haar leven stilaan weer op de 
rails. Lees het verhaal van Natascha 
en individuele begeleidster Anja 
(De Oever) via onze website (Nieuws). 

Medewerkers - 7
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Op 4 april 2022 pakte PC Sint- 
Amandus uit met een nieuwe huisstijl 
en website. Omdat we met ons cen-
trum niet stilstaan en steeds de blik 
vooruit werpen, werd het tijd om ook 
onze huisstijl en website nieuw leven 
in te blazen. Het centrum ging hier-
voor in zee met het communicatiebu-
reau Karakters. 

We kozen voor een huisstijl die fris, 
sereen en authentiek oogt; een on-
misbare hulp om onze centrale waar-
den (open geest, mensgerichtheid, 
begeestering, engagement, deskun-
digheid) over te brengen in een zo 
geloofwaardig en tijdloos mogelijke 
vorm. Onze beeldvorming naar de 
buitenwereld toe kunnen we op deze 
manier nog meer versterken. 

Ook de website werd volledig ver-
nieuwd. In nauwe samenwerking 
tussen onze dienst Informatica, de 
communicatieverantwoordelijke van 
het centrum en het communicatiebu-
reau werd lange tijd gewerkt aan dit 
nieuw uithangbord. We besteedden 
specifi ek aandacht aan een gebruiks-
vriendelijke interface, de vormgeving 
en heldere content. De informatie 
werd gebundeld op basis van verschil-
lende doelgroepen, én we namen de 
website-inhoud onder de loep om 
nog beter aan te sluiten bij de behoef-
tes van de bezoeker. Zo maakten we 
onder meer werk van een duidelijke 
en éénvormige beschrijving van ons 
zorgaanbod en van onze troeven als 
werkgever. Ook geven we ruimte aan 
echte verhalen van medewerkers, 
vrijwilligers, cliënten … en introdu-
ceerden we een nieuwssectie waar 
we geregeld nieuws brengen over 
ontwikkelingen binnen het centrum. 
De website is toegankelijk vanop elk 
device (computer/tablet/smartphone). 

NIEUWE HUISSTIJL – WEBSITE

Nieuwsgierig?
Neem een kijkje op 
www.amandus.be

6 - Amandus Nieuws
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Misschien hoorde u wel al eens het gezegde, 
“We zouden 20 minuten moeten mediteren per 
dag, tenzij we het te druk hebben. Dan moeten 
we een uur mediteren.” De één krijgt spontaan 
jeuk van de gedachte 20 minuten niets te doen 
en al die kostbare tijd kwijt te zijn. Voor de ander 
werkt het dan weer bijzonder heilzaam en biedt het 
innerlijke rust en nieuwe perspectieven. Wat houdt 
meditatie nu precies in, waarom botst het nog op 
zoveel weerstand? Welke rol kan het krijgen in de 
Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)? We gaan in 
gesprek met Prof. dr. Steven Laureys. 

TEKST MARIE FRIEDERICHS FOTO MICHEL HOUET

Meditatie en bewustzijn
Meditatie vindt haar oorsprong in de boed-
dhistische  traditie. Steven  Laureys merkt 
op dat de link tussen religie en meditatie 
er nog steeds is, voornamelijk in een con-
templatieve insteek: “Intussen zitten onze 
kerken niet meer vol, maar het was wel één 
van de momenten waar we even tot stilte 
kwamen, en waar we gingen nadenken over 
de ethische waarden. Nu zitten we met een 
koude oorlog die zich lijkt te ontrollen, we 
hebben de coronapandemie, de stijgende 
prijzen ... en dit zet mensen wel tot naden-
ken.” Laureys ziet meditatie als een univer-
sele praktijk, iets van alle tijden, waarbij 
iedereen baat kan hebben. De wetenschap-
pelijk bewezen voordelen van meditatie zijn 
dan ook legio: verminderen van angst en 
stress, versterken van het immuunsysteem 
en emotioneel evenwicht. Aan de hand 
van de fMRI-scans die Laureys en zijn team 
maakten van  Mathieu  Ricard, een boed-
dhistische monnik, werd de fenomenale im-
pact van meditatie op de hersenen duide-
lijk (lees meer hierover in Het no-nonsense 
meditatieboek (2019)). Het transformatieve 
potentieel van onze geest valt niet te on-
derschatten: “Dankzij de neuroplasticiteit 
van onze hersenen kunnen we evolueren: 
op basis van onze ervaringen worden gedu-
rende het ganse leven nieuwe verbindingen 
en neuronen gemaakt.” Een duidelijkere 
perceptie van wat we ervaren in ons leven, 

sele praktijk, iets van alle tijden, waarbij 
iedereen baat kan hebben. De wetenschap-
pelijk bewezen voordelen van meditatie zijn 
dan ook legio: verminderen van angst en 
stress, versterken van het immuunsysteem 
en emotioneel evenwicht. Aan de hand 
van de fMRI-scans die Laureys en zijn team 

Interview - 9
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Meditatie, 
een essentiële 
bouwsteen van 
onze levenshygiëne 

Steven Laureys is een Belgisch neuroloog, 
onderzoeksdirecteur bij het Belgisch Fonds voor 
Wetenschappelijk Onderzoek (FNRS), directeur van 
het ‘Centre du Cerveau’ en GIGA Consciousness 
onderzoekseenheid (UZ Luik) en professor aan het 
Centre de Recherche CERVO (Université Laval) in 
Quebec (Canada), waar hij momenteel woonachtig 
is. Hij is een gerenommeerd spreker, geboeid door 
meditatie, mindfulness en neurowetenschap. Daarnaast 
is hij de auteur van meer dan 600 wetenschappelijke 
artikelen over de studie van de menselijke geest met 
behulp van hersenscans bij coma, bijna-doodervaringen, 
hersenschudding, anesthesie, hypnose en meditatie. 
In 2019 schreef hij de internationale bestseller Het 
no-nonsense meditatieboek (met bijhorend oefenboek), 
inmiddels vertaald in 10 talen.

8 - Amandus Interview
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HET NO-NONSENSE MEDITATIEBOEK (2019)
Steven Laureys, zijn team en internationale 
collega’s bestuderen de effecten van meditatie 
op de hersenen. Hiervoor wordt onder meer het 
brein van meditatie-expert en boeddhistische 
monnik Matthieu Ricard onder de scanner 
geplaatst, met spectaculaire resultaten. De lezer 
krijgt in dit boek inkijk en inzicht in de werking van 
meditatie en de effecten op lichaam en geest. Ook 
vertellen een reeks meditatie-beoefenaars waarom 
en hoe ze mediteren. Je hoeft geen monnik of 
neuroloog te zijn, het boek van Steven legt je zo 
uit hoe meditatie je leven kan veranderen. 

ZACHT (2021)
Na het internationale succes van zowel Het 
No-Nonsense Meditatieboek als van het daaraan 
gelinkte Oefenboek, schreef Steven Laureys 
samen met zijn Canadese vrouw Vanessa Charland 
negen verhalen om ouders en kinderen op weg te 
helpen naar verzachting. 

HET NO-NONSENSE SLAAPBOEK (2022)
De slaap is wellicht de spannendste fase waarin 
ons brein zich kan bevinden. Maar waarom slapen 
we? En wellicht nog belangrijker: waarom slagen 
we er soms níét in te slapen? Steven Laureys duikt 
in het slapende brein en toont aan waarom een 
goede nachtrust zo belangrijk is. En ook: hoe we 
aan een betere, diepere slaap kunnen werken. 

moet je ook voorzichtig zijn.” De opmars van aandacht 
voor mentaal welzijn kan alleen maar toegejuicht worden, 
mits een duidelijke omkadering. Iemand die in een spon-
tane bui beslist om op een 10- daagse vipassana retraite 
(een vorm van inzichtsmeditatie) te gaan in Sri Lanka kan 
daar wel eens behoorlijk geconfronteerd worden met 
zichzelf, met alle nadelige gevolgen van dien. Toch pleit 
Laureys ervoor om die neveneffecten van meditatie ook 
te relativeren. “In mijn praktijk zie ik vaak patiënten die 
verslaafd zijn aan medicijnen, en al hun ellende om dit af 
te bouwen. Mensen die grote problemen hebben omdat 
ze een mindfulness cursus zijn gaan doen zie ik echter 
veel minder. Begeleiding is altijd het beste scenario, je 
moet kunnen aftoetsen met een vertrouwenspersoon 
wat je ervaart. Dat is net ook de meerwaarde van de 
mindfulness based cognitive therapy programma’s.” 

Medic/tatie in de GGZ?
Terwijl medicatie belangrijk is, kan een vervanging van 
de ‘c’ in dat woord door een ‘t’ net zozeer haar vruch-
ten afwerpen. Laureys ijvert vooral voor een nauwgezette 
begeleiding van patiënten door een team experts. De 
patiënt wordt nog al te vaak “paternalistisch” aangepakt. 

“Dan heb je patiënten die pillen slikken zonder echt be-
wust te zijn waarom. Ik zie dit zowel in de psychiatrie, als 
in de neurologie en in de geneeskunde in het algemeen. 
De focus ligt soms te veel op enkel de klassieke farma-
ceutische aanpak. Zelfs op psychotherapie zie ik nog een 
zekere weerstand, sommige mensen zijn bang van de 
psycholoog. En dat is jammer.” 

Laureys ziet het ook als de taak van de GGZ zelf om 
het taboe rond mentale problemen weg te halen. “Als 
je ziek thuis zit omdat je een longontsteking hebt, dan 
is dat een gans ander verhaal dan als je een depressie 
of andere psychiatrische aandoening hebt. Het is eigen-
lijk totaal onaanvaardbaar dat dit nog steeds zo moei-
lijk ligt.” Eén op drie Vlamingen wordt namelijk vroeg of 
laat geconfronteerd met mentale moeilijkheden, praten 
hierover is dus belangrijk. “We moeten aanvaarden dat 
we emotionele dieren zijn met onze behoeftes, en het is 
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dankzij meditatie, draagt alleen maar bij 
aan onze mentale weerbaarheid. Onder-
zoek toont aan dat elke dag twintig minu-
ten mediteren al na acht weken meetbare 
veranderingen kan teweegbrengen.

Eigenlijk zijn we vaker bezig met meditatie 
dan we denken. Sporten, tuinieren, fi etsen, 
muziek spelen, breien ... allemaal activi-
teiten waarbij we ons even onttrekken uit 
de dagelijkse sleur en dichter bij onszelf 
en onze passies komen. Volgens Laureys 
moeten deze activiteiten, waaronder medi-
tatie, tot onze levenshygiëne behoren. Stil 
kunnen en durven staan is belangrijk. Maar, 
stilstaan bij wat? Als we mediteren, zijn we 
dan even van de wereld weg, of zijn we net 
heel erg aanwezig? Dit kan afhangen van de 
meditatietechniek die je kiest, zegt Laureys. 
Bij mindfulness is het de uitdaging om je 
heel erg bewust te zijn van het hier en nu. 
Met Loving-Kindness meditatie genereer je 
eerder empathie voor de ganse mensheid. 
Afgezien van de soort die je kiest, komt er 
dankzij “het complexe brein, met die per-
manente interactie tussen bewuste en on-
bewuste processen” ruimte voor creativiteit 
en nieuwe ideeën. Ook kan het behoorlijk 
uitdagend zijn, de eerste keren dat je me-
ditatie uitprobeert. “Ik denk dat we ons dan 
bewust worden van hoe druk het daar is 
tussen onze oren. In het begin kan dit wel 
een fase zijn waarvan je denkt ‘dit is niet evi-
dent!’. Je moet eerst aandacht hebben voor 
die gedachtestroom en emoties. Via medita-
tie kan je dit leren ruimte geven, wat de kans 
biedt om de werkelijkheid te zien zoals ze 
echt is, en niet zoals je zou willen dat ze is.”

Scepticisme tegen meditatie 
Toch heerst er nog heel wat wantrouwen 

en weerstand tegenover meditatie. Zo is 
er groeiend onderzoek naar de schaduw-
kant van meditatie. Zogenaamde ‘nyams’ 
of meditatie-ervaringen kunnen niet al-
leen positieve effecten maar bijvoorbeeld 
ook paniekaanvallen, psychoses, intens 
verdriet of fysieke klachten inhouden met 
andere woorden, een confrontatie met het 
innerlijk lijden waar niet iedereen tegen is 
opgewassen*. Als arts en wetenschapper 
herkent Steven Laureys dit. “Die mystie-
ke of spirituele ervaringen gekoppeld aan 
meditatie zijn helemaal niet evident om 
te kaderen binnen een wetenschappelijke 
context. We leven nu eenmaal in een zeer 
kennis- en wetenschapsgerichte maat-
schappij.” Enerzijds heeft dat zijn voorde-
len. “Hier in Noord-Amerika zien sommi-
gen de aidsepidemie nog steeds als een 
straf van God voor homoseksuelen. Ik ben 
dan blij als wetenschapper dat we dit virus 
kunnen begrijpen en niet meer bepaalde 
gemeenschappen gaan stigmatiseren. Ook 
de coronapandemie heeft wel duidelijk ge-
maakt dat we moeten inzetten op die ken-
niscultuur en vaccinatietechnologie.” 

Tegelijk zijn niet enkel kennis en techno-
logie van tel, maar ook onze beleving als 
mens. Onze computers en artifi ciële intel-
ligentie steken ons ver voorbij in snelheid 
en analytisch vermogen. Het is dan net 
de uitdaging om te investeren in wat ons 
onderscheidt, “en dat is onze emotionele 
soms irrationele, intuïtieve, creatieve zijn. 
Een computer heeft geen gevoelens, geen 
ethische waarden”. Er moet dus ruimte zijn 
voor beleving, van het Cartesiaans ‘je pen-
se, donc je suis’ naar ‘je ressens, donc je 
suis’. “Ik heb hier vaak het geluk van een 
zonsondergang te zien, en dan voel je je 

wel klein. Dat zet je op je plaats en dat no-
digt je uit om bepaalde zaken in z’n grotere 
context te zien. Je kan die zonsondergang 
gaan bekijken vanuit een natuurkundige 
realiteit, of je kan zeggen, ‘dit is toch een 
wonderbaarlijk iets’. Ik denk dat dat tweede, 
tenminste voor mij als wetenschapper, ook 
een soort proces is.”

Volgens sommigen is de slinger dan weer 
doorgeslagen naar een hype. Zo merkt 
Edel Maex, bekend Belgisch psychiater, op 
dat mindfulness een industrie geworden 
is, waarbij de intrinsieke waarde van de 
meditatieve praktijk verwaterd is. Volgens 
Laureys klopt dat ook wel in zekere zin, we 
leven nu eenmaal in een kapitalistische 
maatschappij. Toch hoeft dit niet per se 
negatief te zijn. “Er worden aan de lopen-
de band sportschoenen, kledij, allerhande 
snufjes en technologie verkocht, maar in-
tussen beweegt de Vlaming wel wat meer 
dankzij deze initiatieven. Ik ben misschien 
naïef-optimistischer, ik denk dat er vooral 
veel goeds gebeurt. Sommige meditatie- 
apps zijn zeer goed, zoals Headspace of 
Petit Bambou. Ik merk ook dat patiënten 
daar soms hun ding in vinden. En dat je 
hiervoor moet betalen, ja oké, we betalen 
toch ook voor de kapper?” 

Wel nuanceert Laureys dat terwijl de be-
hoefte aan meditatie universeel is, de invul-
ling ervan een individueel en persoonlijk ge-
geven is. Ten eerste is meditatie geen reeks 
ontspanningsoefeningen: “we moeten waak-
zaam zijn dat meditatie niet gereduceerd 
wordt tot een stressreductie-techniek, haar 
reikwijdte is zoveel breder dan dat”. Ook 
balans is belangrijk: “Als je de marathon 
begint te lopen, dan kan je je blesseren en 

*We verwijzen hierbij naar Prof. Dr. Filip Raes, verbonden aan het Leuven Mindfulness Centre van de KUL, die onderzoek doet naar de positieve en nega-
tieve effecten van mindfulness.

 “Meditatie een hype? Ik ben misschien naïef-
optimistischer, maar ik denk dat er vooral 
veel goede initiatieven zijn. Voor sommige 
meditatie-apps moet je betalen, maar dat 
doen we toch ook bij de kapper?”
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Voor cliënten  
Mediteren: een therapeutische katalysator  
Meditatie binnen een therapeutische context kan 
behoorlijk wat voordelen bieden, zo leren we uit 
het interview met Prof. dr. Steven Laureys. We 
laten Johan Van de Putte aan het woord die bin-
nen PC Sint-Amandus instaat voor de vormingen 
Krachtgerichte gespreksvaardigheden en Presen-
tie. Johan is van opleiding psycholoog en psy-
chotherapeut. Hij heeft opleiding gevolgd in ver-
schillende psychotherapeutische benaderingen 
(cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte 
therapie, hypnotherapie, systeemtherapie, mind-
fulness, EMDR, narratieve therapie). 

Mentaal welzijn en 
levenshygiëne binnen 
PC Sint-Amandus

Johan Van de Putte
Vormingsen beleidsondersteuner 

binnen PC SintAmandus

PC Sint-Amandus prioriteert diversifi catie in het 
behandel- en activiteitenaanbod vanuit het individuele 
traject van de cliënt. Dit gaat van deskundig 
somatisch advies, kinesitherapie, vakspecialistische 
behandeling en begeleiding tot support bij existentiële 
vragen, begeleiding in tijdsbesteding en ontmoeting. 
Begeleiding in de levenshygiëne van cliënten staat 
hierin centraal. Ook voor haar medewerkers werkt 
het centrum continu aan een ondersteuningsaanbod 
rond mentaal welzijn.

Interesse in deze 
opleidingen?

Neem een kijkje via 
www.amandus.be/vormingen
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 “Meditatie is een uitnodiging om bewust te 
zijn, en te aanvaarden dat het leven soms geen 
zonnetje is. De vaardigheid van te beseffen dat 
je persoonlijke ‘emotionele météo’ constant 
fl uctueert, en weten hoe je ermee kan omgaan: 
dát is voor elke mens de essentiële kracht.”

heel jammer dat we wachten tot het echt 
niet meer gaat.” Het is daarom ook essen-
tieel dat de patiënt de ruimte krijgt om zijn 
levens hygiëne aan te pakken. Professionele 
zorgverleners hebben hierin de taak om sa-
men met de patiënt te kijken wat kan wer-
ken. “Mindfulness-based stress reduction 
als therapie is bijvoorbeeld wel evidence- 
based. Ik denk dat dat de meditatievorm is 
die nu wel het meest bestudeerd is, en die 
ik ook het meest voorschrijf.”

Voor zorgverleners is die levenshygiëne 
net zo belangrijk. “In mijn artsenopleiding 
heb ik niet geleerd hoe ik voor mezelf kan 
zorgen. We zien dan dat mensen cynisch 
worden, of patiënten als een nummer gaan 
beschouwen. Ze gaan minder goed functi-
oneren als zorgverlener, ofwel branden ze 
op omdat ze alles mee naar huis nemen.” 
Nog steeds wordt in zorgopleidingen on-
voldoende aandacht besteed aan mentaal 
welzijn. “Dit gaat over artsen, psychologen, 
verpleegkundigen, op alle niveaus … In de 
psychiatrie is dit dan nog eens uitvergroot, 
het is niet evident om permanent te wer-
ken met mensen die het mentaal moeilijk 
hebben.”

Meditatie op school
Aandacht voor mentaal welzijn is niet al-
leen belangrijk in zorgopleidingen, maar 
ook op school, benadrukt Laureys. “Het 
is bijzonder dat we lessen LO hebben in 
het vaste urenpakket, maar dat we niet 
hetzelfde doen voor ons mentaal welzijn.” 
In zijn praktijk ziet Laureys veel burn-outs 
en zelfmoordpogingen bij jongeren. “Dit is 
al zo lang een realiteit waar we te weinig 
preventief aan werken. Zeker nu, we weten 
allemaal dat jongeren het extreem moeilijk 

hebben met de coronapandemie. Het gaat 
hier om meer dan een zelfmoordlijn aanleg-
gen.” Hoe zetten we daar dan op in? “We 
moeten kinderen leren luisteren naar de 
eerste signalen van emotioneel welzijn: hoe 
voel ik me? En hoe voel jij je? Als we op 
school ruzie hebben met andere vriendjes, 
of later met onze partner of op het werk 

… hoe gaan we daarmee om? Het is vaak 
zo dat we te veel aanvaarden, dat we onze 
grenzen niet voldoende te kennen geven. 
Het is pas wanneer we tegen de muur knal-
len dat we gaan nadenken.” Volgens Lau-
reys moeten we een andere cultuur kunnen 
creëren, waardoor ook het taboe rond psy-
chische kwetsbaarheid haar uittrede kan 
doen. De school is hierin een belangrijke 
partner.  

Verder wetenschappelijk onderzoek
Laureys vindt het cruciaal dat er nog meer 
klinische studies komen. Toch is dit hele-
maal niet evident: een placebo voor medi-
tatie is niet vanzelfsprekend en er is een 
grote fi nanciële inspanning nodig voor 
dergelijk onderzoek. “Wanneer ik naar 
congressen voor neurologie en psychiatrie 
ga, betreur ik het altijd dat er bitter weinig 
aandacht gaat naar methoden die buiten 
de scope van de Big Pharma liggen. Het is 
enkel wanneer we hier actief op gaan in-
zetten dat we progressief kunnen verder 
evolueren.” De coronapandemie kan hier 
een belangrijke leermeester in zijn. “We 
hebben naast kennis en technologie vooral 
meer zachtheid nodig, naar onszelf en naar 
de ander toe. Het is schandalig hoe moei-
lijk de Vlaming het vandaag nog heeft om 
een consult bij een psycholoog te hebben. 
Dit is een realiteit waar we echt iets mee 
moeten doen.” 

Terug naar de essentie

We zijn als mens heel erg bezig 
met de zoektocht naar geluk. Toch 
is het belangrijk bewust te zijn dat 
geluk in de kleine dingen zit. Als 
arts op intensieve zorgen en reva-
lidatie merkt Laureys dit ook op: 

“Ik ben constant geconfronteerd 
met mensen die hun geliefde 
verliezen door een hersentrauma, 
bloeding, hartstilstand … Ook 
op palliatieve zorgen ontmoet ik 
mensen aan hun levenseinde, die 
beseffen dat het te laat is om te 
ervaren wat het leven écht is. Dat 
is niet wat op de bankrekening 
staat, de laatste iPhone, maar de 
kwaliteit van onze relaties, onze 
vrienden en familie. Meditatie is 
net een uitnodiging om bewust 
te zijn, en te aanvaarden dat het 
leven soms geen zonnetje is. De 
vaardigheid van te beseffen dat je 
persoonlijke ‘emotionele météo’ 
constant fl uctueert, en weten hoe 
je ermee kan omgaan: dát is voor 
elke mens de essentiële kracht.”
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Voor medewerkers
Ook het mentaal welzijn van haar eigen medewerkers is een priori-
teit voor PC Sint-Amandus. Stress en burn-out zijn een belangrijk 
maatschappelijk en welzijnsthema, en helaas ook geen onbekende 
fenomenen op de werkvloer. De complexe werkomgeving van het 
psychiatrisch centrum, waaronder het mentaal belastend werk in 
combinatie met een overvloed aan regels en procedures, vormt 
een risico voor medewerkers dat niet genegeerd kan worden. 
Mede werkerswelzijn en preventie zijn daarom twee essentiële pij-
lers binnen het centrum. 

De Werkgroep Stress en Burn-out, voorgezeten door adjunct-di-
recteur Zorg Lien Decorte, bewaakt het welzijn en stressniveau bij 
medewerkers: “Vanuit deze werkgroep brengen we initiatieven en 
nieuwe mogelijkheden rond mentale gezondheid. Zo organiseer-
den we eerder al workshops rond het thema Leren en Ontwikkelen: 
basismedewerkers kregen een training ‘Verhoog je veerkracht en 
leer omgaan met stress’, waarvoor we samenwerkten met Attendo, 
een bedrijf gespecialiseerd in persoonlijke coaching. Leidingge-
venden werden ondersteund met een aanbod rond burn-out en 
energieverlies, vanuit een talentgericht perspectief. In 2021 werd 
een ondersteuningsaanbod op maat gelanceerd, POBOS. Dit ex-
tern hulpverleningsprogramma voorziet drie gratis gesprekken bij 
erkende psychologen voor medewerkers die hier nood aan hebben. 
Eind 2021 volgde de jaarlijkse 10-daagse van de mentale gezond-
heid in oktober. ” 

Het huidig aanbod is nog volop in ontwikkeling. Zo wordt er later 
in 2022 een vervolgtraject Leren en Ontwikkelen georganiseerd en 
wordt het aanbod van POBOS verder uitgebreid. Ook komt er een 
nieuwe sensibiliseringscampagne rond mentale gezondheid. De 
campagne van de medewerkersbevraging begin 2022 vormt hierin 
een belangrijke bron van inspiratie en laat ons toe onze aanpak en 
initiatieven te evalueren en bij te sturen waar nodig. 

Lien Decorte
AdjunctDirecteur Zorg

De therapeut identificeert steeds met de 
cliënt wat de hulpvraag precies inhoudt, 
en wat in de mogelijkheden van de cliënt 
ligt. “Wat de ‘beste techniek’ dan precies 
kan zijn voor een cliënt, dat is een beetje 
vragen naar wat het beste medicijn is.”, nu-
anceert Joeri Vermeersch. Binnen het cen-
trum gaan therapeuten met verschillende 
technieken aan de slag: Jacobson, Schultz, 
imaginatie technieken, aandachtsoefenin-
gen, ademhalingstechnieken, … en de be-
staande varianten hierop. De ademhaling 
staat centraal in deze technieken omdat 
dit de barometer is van hoe we ons voe-
len. Op een moment dat we stress ervaren, 
gaat de ademhaling verhogen en slaan we 
algauw in een ‘fight or flight’-modus. Het 
is daarom belangrijk dat samen met de 
cliënt geoefend wordt op diepe en bewuste 
adem haling.

Therapeute Ann Lefebvre is verantwoor-
delijk voor ontspanningsoefeningen in 
het centraal aanbod die geënt zijn op de 
Jacobson-techniek. Hierbij wordt de aan-
dacht gericht op de spiergroepen. In een 
eerste stap wordt de spierspanning gericht 
verhoogd zodat de cliënt zich bewust kan 
worden van deze spanning, om deze dan te 
kunnen loslaten.
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“Ons brein voorspelt – zo kijken neurowe-
tenschappers er tegenwoordig naar – de 
hele tijd wat er gaat gebeuren. Het mobili-
seert ons lichaam voortdurend om klaar te 
zijn voor die gebeurtenissen, een soort van 
continue alertheid voor ‘onaffe zaken’. Het 

‘default mode network’ noemen ze dit. De 
hele tijd staat de on-knop aan. Daarom is 
innerlijke rust zo zeldzaam. 

Wanneer je je aandacht opzettelijk pro-
beert te verbinden met een aspect van je 
ervaring (zoals de ervaring van je voet, of 
het contact tussen je lichaam en de stoel, 
of je handen, of je ademen, of geluiden, of 
een combinatie), dan activeer je het ‘task 
mode network’. Deze focus wekt rust op in 
je brein. Dat is (een soort van) mediteren. 
Het vraagt niet enkel aandacht. Het vraagt 
ook begrip. Begrip dat je brein niet anders 
kan dan je aandacht steeds weg te kapen in 
de richting van die ‘onaffe zaken’. 

Door te mediteren kan je jezelf trainen in 
aandacht houden voor een zelfgekozen fo-
cus, opmerken wanneer je aandacht gegij-
zeld geraakt is (en waardoor), rustig terugke-
ren naar je gekozen focus. Telkens opnieuw. 
Zo ontwikkelt er zich een zekere rust, náást 
de onrust. Net dát is therapeutisch goud 
waard. Mensen die worstelen met psycho-
sociale moeilijkheden hebben vaak te ma-
ken met intense arousal en intense vormen 
van emotionaliteit, die moeilijk te beheer-

sen zijn. Hun brein voorspelt – op basis van 
vroegere (soms traumatische) (leer)ervarin-
gen – nare dingen en mobiliseert hen om 
hierop voorbereid te zijn. Resultaat: angst, 
moedeloosheid, boosheid, en uiteindelijk 
gedragingen die hierdoor aangestuurd wor-
den. Meditatie vlakt dit niet uit en creëert 
geen magische ‘zen’- ervaring, maar maakt 
het mogelijk om grond onder de voeten te 
krijgen. Dat is een groot verschil met steeds 
in vrije val gaan. Dit geeft mensen meer 
keuzemogelijkheden in hun handelen en 
meer kansen om te leren, binnen en buiten 
een therapeutisch proces.”

Een kleine inspanning om te ont
spannen: relaxatietechnieken en yoga 
Vanuit het Motorisch Centrum binnen 
PC  Sint-Amandus zetten we vanuit diver-
se invalshoeken in op ontspanning en de 
verbinding met lichaam en geest. Dienst-
hoofd van het Motorisch Centrum, Joeri 
Vermeersch, verduidelijkt op welke manier 
het centrum dit aanbod vormgeeft: “Tij-
dens de psychomotorische therapie en 
bewegingstherapie is er specifiek aandacht 
voor wat de cliënt precies ervaart en voelt.” 
Yoga-therapeute Karolina Nowicka vult aan, 

“Mensen met een psychische kwetsbaarheid 
zitten heel erg vast in hun hoofd. Ze pieke-
ren vaak, waardoor ze de neiging hebben 
om de zorg voor hun lichaam te vergeten. 
Ze vergeten te voelen.”. 

  Yoga
Omdat er meer en meer evidentie ver-
schijnt omtrent lichaamsgericht werken 
bij mensen met psychische moeilijkheden 
heeft het centrum nu 2 yoga-therapeuten 
in het centraal aanbod, Karolina Nowicka 
en Charlotte De Keyser. 

Veel cliënten dragen trauma mee in hun li-
chaam, van lang geleden of kortbij. Om die 
reden is het belangrijk om trauma sensi tieve 
yoga aan te bieden. De cliënt wordt op 
weg geholpen in poses die zorgen voor een 
grotere lichaamsbewustwording, voelen is 
hierbij primair. Er worden geen verwach-
tingen gesteld, in het hier en nu bewegen 
staat centraal. Deze focus op het hier en 
nu is belangrijk omdat zorgen over het ver-
leden en de toekomst dan minder kracht 
krijgen. “Dankzij yoga leert men verbinding 
te maken met zichzelf, en ook wat milder 
en zachter te zijn voor zichzelf en de an-
der”, voegt Karolina toe. Via mindfulness, 
waarbij bewust aandacht geschonken wordt 
aan het huidige moment, zonder hierover 
te oordelen, kan een grotere ‘sense of self’ 
bereikt worden.

  Relaxatie en ontspanningsoefeningen 
Cliënten ervaren soms een zodanige span-
ning dat ze fysische en psychische hinder 
ondervinden. Ontspanning is daarom es-
sentieel om dit te verlichten. 

Karolina Nowicka 
Verpleegkundige afdeling 

De CAAI en yoga
therapeute

Joeri Vermeersch
Diensthoofd 
Motorisch Centrum
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Het glymfatisch systeem, voor het eerst be-
schreven in 2012, is een perivasculaire path-
way in de hersenen die via uitwisseling van 
cerebrospinale vloeistof (CSF) en intersti-
tiële vloeistof (ISF) een sleutelrol speelt bij 
de eliminatie van potentieel neurotoxische 
eiwitten, waaronder amyloïd-ß (Aß) (Iliff et 
al., 2012). Ophoping van Aß in seniele pla-
ques is één van de histopathologische ken-
merken van de ziekte van Alzheimer. Binnen 
het glymfatisch systeem treedt CSF vanuit 
de subarachnoïdale ruimte de hersenen bin-
nen langs perivasculaire ruimtes rond pene-
trerende slagaders (periarteriële instroom), 
om zich vervolgens te vermengen met ISF 
in het hersenparenchym (figuur p. 18) (Iliff 
et al., 2012; Jessen et al., 2015). Uiteindelijk 
wordt dit vocht via perivasculaire ruimtes 
rond afvoerende aders (periveneuze uit-
stroom) gedraineerd naar het lymfestelsel 

Dr. Peter Wostyn is als psychiater al 
meer dan 25 jaar verbonden aan PC Sint- 
Amandus. Binnen het Instituut Born-Bunge 
in Antwerpen doet dr. Wostyn onderzoek 
naar de link tussen de ziekte van Alzheimer 
en glaucoom, een oogziekte die de oog-
zenuw aantast, een onderwerp dat hij reeds 
sinds zijn eerste publicatie in 1994 bestu-
deert. Daarnaast is hij co-founder en Chief 
Scientific Officer (CSO) van de Medtech 
bedrijven P&X Medical en CFS Medical die 
aan innovatieve behandelingen werken voor 
respectievelijk glaucoom en de ziekte van 
Alzheimer en het chronisch vermoeidheids-
syndroom.

Binnen CFS Medical loopt momenteel ook 
onderzoek rond het post-COVID-19 ver-
moeidheidssyndroom met het oog op de 
ontwikkeling van een behandeling. Daar-
naast formuleerde dr. Wostyn de ‘oculair 
glymfatische theorie’ ter verklaring van de 
visuele problemen bij astronauten en maakt 
hij sinds kort deel uit van het NASA-team 
dat de oogproblemen bij astronauten be-
studeert. Recent publiceerde hij samen 
met Prof. Maiken Nedergaard (University of 
Rochester, New York, USA) een opiniestuk1 
dat een mogelijke verklaring biedt voor de 
glymfatische afwijkingen die gevonden wor-
den in de hersenen van astronauten. Prof. 
Nedergaard is een wereldautoriteit die 
bekend staat om haar ontdekking van het 
glymfatisch systeem.

1 Wostyn P, Mader TH, Gibson CR, Nedergaard 
M. Does long-duration exposure to microgravity 
lead to dysregulation of the brain and ocular 
glymphatic systems? Eye Brain 2022;14:49-58.

(figuur p. 18). Aquaporine- 4-waterkanalen 
die aanwezig zijn in de astro cyten (stervor-
mige gliacellen) spelen een cruciale rol bij 
het glymfatisch transport. De werking van 
het glymfatisch systeem neemt af met de 
leeftijd (Kress et al., 2014). Bovendien wordt 
een disfunctie van dit systeem in verband 
gebracht met tal van neurodegeneratieve 
aandoeningen, waaronder de ziekte van 
Alzheimer (Peng et al., 2016; Taoka et al., 
2017). Om deze redenen zouden strate-
gieën die het glymfatisch transport verbe-
teren mogelijks hersenveroudering kunnen 
vertragen en het risico op neurodegene-
ratieve aandoeningen zoals de ziekte van 
Alzheimer kunnen verminderen. Op basis 
van onderstaande overwegingen specule-
ren Wostyn & Goddaer dat op meditatie- 
gebaseerde interventies, zoals immersive 
sound meditatie, mogelijks preventieve en 
therapeutische implicaties hebben voor de 
gezondheid van de hersenen via efficiënte-
re glymfatische klaring van afvalstoffen en 
metabolieten.  

Een intrigerende bevinding is dat het 
glymfatisch systeem onderdrukt wordt tij-
dens waaktoestand, terwijl het zeer actief 
is tijdens onze slaap, in het bijzonder tij-
dens de diepe slaap (non-REM), ook wel 
slow-wave sleep genoemd (Hauglund et 
al., 2020). Slow-wave sleep vertoont ken-
merkende, trage delta-golven (0,5-4 Hz) op 
het elektro-encefalogram (EEG) (Hauglund 
et al., 2020). Bij muizen is aangetoond dat 
slow-wave sleep gepaard gaat met een ver-
hoogde glymfatische CSF influx en een ver-
dubbeling van de glymfatische Aß klaring 
(Xie et al., 2013). Tijdens slaap noteerde 
men een 60% toename van de interstitiële 
ruimte in vergelijking met wakkere muizen 
(Xie et al., 2013). Vermoedelijk verlaagt dit 
de weerstand tegen de ISF flux die op zijn 
beurt de glymfatische Aß klaring faciliteert 
(Xie et al., 2013). Verdere analyse toonde 
aan dat toegenomen adrenerge signalering 
door noradrenaline verantwoordelijk is 
voor de onderdrukking van het glymfatisch 
systeem tijdens waakzaamheid, dit als ge-
volg van een verkleining van de interstitiële 
ruimte waardoor het glymfatisch transport 
beperkt wordt (Xie et al., 2013). 

Terwijl slow-wave activiteit de glymfatische 
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In dit wetenschappelijk artikel formuleren pyschiater dr. Peter 
Wostyn en Piet Goddaer (ook bekend onder zijn artiestennaam 
Ozark Henry) de hypothese dat op meditatiegebaseerde 
interventies, zoals immersive sound meditatie, mogelijks gezonde 
hersenveroudering kunnen bevorderen en neurodegeneratieve 
aandoeningen zoals de ziekte van Alzheimer kunnen afremmen via 
een verbeterde functie van het glymfatisch systeem*. Al jaren werkt 
Piet Goddaer binnen zijn eigen immersive-studio aan immersive 
sound of 3D-geluid, waarbij de luisteraar ondergedompeld wordt 
in een sensationele, muzikale ervaring. Interessant hierbij is dat 
immersive sound mogelijks ook in het medisch vakgebied kan 
toegepast worden. 

*Het glymfatisch systeem is een recent ontdekt drainagesysteem in de hersenen dat verantwoordelijk 
is voor de afvoer van afvalstoffen uit de hersenen.

Can meditation-based 
approaches improve 
the cleansing power of 
the glymphatic system*?
Kunnen interventies gebaseerd op 
meditatie het reinigend vermogen van 
het glymfatisch systeem* verbeteren?

Wostyn P, Goddaer P. Can meditation-based approaches improve the cleansing 
power of the glymphatic system? Explor Neuroprot Ther. 2022;2:110-117.

Gepubliceerd in Exploration of Neuroprotective Therapy en vrij te raadplegen via: 
https://www.explorationpub.com/Journals/ent/Article/100422

In deze rubriek zetten we 
onderzoek in de kijker 
dat opgezet werd door 
medewerkers verbonden 
aan PC  Sint-Amandus. 
Elke  editie belichten we 
een ander thema.  

UITGELICHT: 
ONDERZOEK 
VAN EIGEN 

BODEM
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Psychiatrisch Verzorgingstehuis (PVT) - campus Beernem en campus Torhout

Woonaanbod

Psychiatrisch Ziekenhuis - campus Beernem

Behandel- en
begeleidingsaanbod

VERSLAVINGSZORG
De Oever
Afdeling voor volwassenen met 
een alcohol-, medicatie- en/of 
illegale drugverslaving

GERONTOPSYCHIATRISCHE 
ZORG
Afdelingen voor ouderen met een 
psychiatrische problematiek
Oase 1 (korte behandeltermijn)
Oase 2 (langere behandeltermijn)

PSYCHO-MENTALE ZORG
De Palissant
Afdeling voor volwassenen 
met een mentale beperking en 
psychiatrische problematiek

PSYCHO-ORGANISCHE ZORG
Wegwijs 1: Afdeling voor 
volwassenen met een niet-
aangeboren hersenletsel
Wegwijs 2: Afdeling voor 
volwassenen met Korsakov

FORENSISCH PSYCHIATRISCHE 
ZORG
FIDES: Afdeling voor plegers van 
seksueel grensoverschrijdend 
gedrag

INTENSIEVE ZORG
Pariz: Afdeling voor volwassenen met een persoonlijkheidsproblematiek 
en middelenafhankelijkheid
pIZa: Afdeling voor volwassenen met een psychose en 
middelenafhankelijkheid

PSYCHOSEZORG
Afdelingen voor volwassenen met 
een psychotische kwetsbaarheid
De Bron (korte behandeltermijn)
De Stroom (langere 
behandeltermijn)

CRISISZORG
Afdelingen voor volwassenen met 
een acute psychiatrische crisis
Crisisinterventie 
(korte behandeltermijn)
De CAAI (langere 
behandeltermijn)

DE LOOT (BEERNEM)
Psychiatrisch Verzorgingstehuis 
voor volwassenen met een 
psychiatrische problematiek

DE ENT (TORHOUT)
Psychiatrisch Verzorgingstehuis 
voor volwassenen met een 
psychiatrische problematiek

DE KNOP (BEERNEM)
Psychiatrisch Verzorgingstehuis 
voor volwassenen met een 
mentale beperking en een 
psychiatrische problematiek 

Meer info?
www.amandus.be
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functie verbetert, heeft noradrenaline 
dus een remmend effect. Een interessan-
te vraag hierbij is of deze regulatoren van 
het glymfatisch systeem kunnen beïnvloed 
worden door op meditatiegebaseerde 
interventies. Studies die de neuromole-
culaire aspecten en EEG-patronen bij ver-
schillende meditatievormen onderzochten, 
lijken deze mogelijkheid te ondersteunen. 
Meditatiebeoefenaars vertonen lagere no-
radrenalinelevels (althans in het bloed) in 
vergelijking met controlepersonen (Curiati 
et al., 2005; Infante et al., 2001). Bovendien 
rapporteren diverse studies een verhoogde 
EEG delta-activiteit bij verschillende vor-
men van meditatie (vb. Loving Kindness, 
Zen en Qigong) (Faber, 2016; Faber et al., 
2008; Tei et al., 2009).

Zich baserend op wetenschappelijke inzich-
ten betreffende het glymfatisch systeem en 
meditatie formuleren Wostyn & Goddaer 
de hypothese dat op meditatie-gebaseerde 
interventies mogelijks neuroprotectief kun-
nen zijn via een verbeterde glymfatische 
klaring. Dit zou dan gebeuren via een verla-
ging van het noradrenalineniveau en induc-
tie van slow-wave delta golven. Meer speci-
fiek schuiven ze immersive sound therapie 
naar voor als een mogelijke interventie om 
de glymfatische functie te verbeteren. Im-
mersive sound is een multidimensionele 

geluidservaring waarbij 
de luisteraar volledig on-
dergedompeld wordt in 
geluid dat uit alle rich-
tingen komt. Interessant 
is dat immersive sound 
ook kan gebruikt wor-
den als hulpmiddel voor 
meditatie. Geluiden 
kunnen immers speciaal 
gecreëerd worden zodat 
ze meditatie-specifieke 
effecten (vb. diepe ont-
spanning) sorteren. Het 
voordeel van dergelijke 
immersive sound aan-
pak is dat het een veilige, 
niet-invasieve methode 
is die weinig discipline 
vergt van de persoon die mediteert. Zoals 
hierboven beschreven, werd een toename 
van EEG delta-golven gerapporteerd bij 
verschillende vormen van meditatie. Daar-
naast kunnen diverse soorten externe sti-
muli, waaronder auditieve stimuli en vooral 
muziek, de hersengolfactiviteit beïnvloeden 
(Kučikienė en Praninskienė, 2018). Vanuit 
dit oogpunt zou immersive sound meditatie 
kunnen toegepast worden om de elektri-
sche activiteit van de hersenen te beïnvloe-
den, en vooral om delta- activiteit te gene-
reren. Dit kan gepaard gaan met verlaagde 

noradrenalineniveaus zoals beschreven 
wordt in de context van meditatiegerela-
teerde stressreductie. 
Het is duidelijk dat verder onderzoek nood-
zakelijk is om te bepalen of op meditatie- 
gebaseerde interventies neuroprotectieve 
effecten kunnen hebben via een verbeterde 
functie van het glymfatisch systeem. Indien 
bevestigd, zouden dergelijke benaderingen 
belangrijke preventieve en therapeutische 
implicaties kunnen hebben voor de gezond-
heid van de hersenen en steeds belangrijker 
kunnen worden in de dagelijkse praktijk.  
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*ICP: intracranial 
pressure 

(intracraniële druk)

*

Figuur aangepast van Rangroo Thrane, V., Hynnekleiv, L., Wang, 
X., Thrane, A.S., Krohn, J., Nedergaard, M., 2021. Twists and 
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Het Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus is gespecialiseerd in 
crisiszorg en in de behandeling en ondersteuning van mensen met 
een psychische kwetsbaarheid. Het centrum heeft hiervoor een 
gediversifi eerd aanbod, bestaande uit een psychiatrisch ziekenhuis 
(volledige, dag- of nachthospitalisatie en polikliniek), drie psychiatrische 
verzorgingstehuizen en mobiele teams (crisisteams, behandelteams en 
teams voor aanklampende zorg). Dagelijks engageren zich ongeveer 
800 medewerkers om op een kwaliteitsvolle, veilige en geïnspireerde 
wijze samen op weg te gaan met elke cliënt en zijn/haar netwerk.

NEEM EEN KIJKJE OP ONZE WEBSITE    WWW.AMANDUS.BE 
VOOR MEER INFORMATIE. 
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