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EDITORIAAL

Koud en warm
Eerst en vooral wil ik u allen mijn
beste wensen aanbieden voor het
nieuwe jaar. Ik wens u en uw dierbaren vreugde, voorspoed en geluk en
natuurlijk een goede gezondheid.
De eerste weken van het nieuwe jaar
waren koud en wit, maar zelfs die
wintersfeer kan warmte en kleur aan
ons leven geven. Warmte en kleur zitten immers in onszelf en halen we
uit onze contacten met elkaar. Ons
sociaal en professioneel netwerk,
het maatschappelijk weefsel waar
we deel van uitmaken, zijn van cruciaal belang voor ons welbevinden,
zoals ook uit diverse artikels in dit
magazine blijkt. Vandaar dat we in
Kliniek Sint-Jozef zelfs tijdens deze
koude winterprik ons ‘venster open’
houden, zij het dan voorlopig alleen
figuurlijk.
In dit tweede nummer van ‘Open
venster’ richten we de schijnwerpers
vooral op de Seniorenkliniek. De Seni-

orenkliniek is één van de vijf gespecialiseerde afdelingen in ons huis,
naast de Depressiekliniek, de Ontwenningskliniek, de Jeugdkliniek en
de Revakliniek. Dat we voor de doelgroep senioren sinds vele jaren een
aparte, gespecialiseerde unit hebben,
heeft alles te maken met de zorg op
maat die we willen bieden.
Verder besteden we in dit nummer
ook aandacht aan het nazorgprogramma van de Ontwenningskliniek.
De zorg voor patiënten stopt immers
niet na het ontslag uit de kliniek. Met
eigen initiatieven en in samenwerking met diverse externe partners
wil Kliniek Sint-Jozef werken aan een
continuïteit van zorg. Die continuïteit
biedt de beste waarborg dat elke patiënt de zorgen krijgt waar hij nood
aan heeft. Binnen of buiten de muren
van het ziekenhuis.
Graag wil ik iedereen danken voor de
vele positieve reacties die wij moch-
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Filip Deboutte
ten ontvangen na het eerste nummer
van ‘Open venster’. Ik hoop dat ook dit
tweede nummer u kan bekoren.
Veel leesgenot!
Filip Deboutte
Algemeen directeur

Avondseminarie
voor huisartsen

Behandeling
van verslaving
Op donderdag 25 maart 2010 vindt
in de Kliniek Sint-Jozef een avond
seminarie plaats voor huisartsen. Het
thema is de behandeling van verslaving in de kliniek. Dr. Ilse Velghe en
dr. An Verbrugghe geven een heldere
en praktijkgerichte uiteenzetting.
Daarbij komen ook tal van nieuwe
evoluties aan bod: de verschillende
behandelmodules, de nazorg, de
familiewerking en zo meer.
Dr. Ilse Velghe is psychiater op de Ontwenningskliniek, dr. An Verbrugghe
op de Seniorenkliniek.

Kinderen van Ouders met Psychiatrische Problemen

Provinciale KOPP-folders nu beschikbaar
In samenwerking met de provincie geeft de KOPP-stuurgroep
West-Vlaanderen informatieve folders uit over de problematiek van
Kinderen van Ouders met Psychiatrische Problemen. Er zijn folders
bestemd voor kinderen, jongeren, ouders, hulpverleners en voor
iedereen die met kinderen is begaan.

Reeds een tiental jaar is er binnen
de provincie West-Vlaanderen extra
aandacht voor KOPP-kinderen. Dit
resulteerde in 2002 in een provinciale stuurgroep KOPP. Vroegdetectie bij kinderen en sensibilisering
en deskundigheidsbevordering bij

Met het Tenderproject wil de VDAB
mensen die moeite hebben om op de
arbeidsmarkt aan de bak te komen
extra ondersteuning geven. Die ondersteuning is tweeledig en bestaat
uit ‘zorg’ enerzijds en ‘empowerment’ anderzijds. Kliniek Sint-Jozef
biedt haar expertise aan.
Mensen met een arbeidshandicap
kunnen via de VDAB individuele begeleiding krijgen van de Gespecialiseerde Trajectbepalings- en Begeleidingsdienst (GTB). Een consulent
stippelt een intensief traject uit, op
maat van het individu.
De empowermentopdracht wordt
door ‘Mentor’ uit Kortrijk opgenomen. Dit luik voorziet in vaardigheidstrainingen en stages om zich

hulpverleners zijn de belangrijkste doelstellingen van deze stuurgroep.

problematiek van deze kinderen onder de aandacht te brengen en bespreekbaar te maken.

Ook Kliniek Sint-Jozef participeert
aan deze stuurgroep en maakt dankbaar gebruik van de folders om de

Voor meer inlichtingen kunt u terecht
bij janina.hoste@sintjozefpittem.be

Tenderproject helpt mensen
op arbeidsmarkt
daadwerkelijk weer te integreren in
de arbeidsmarkt.
Het zorgluik richt zich op eventuele
psychische elementen en persoonlijkheidsfactoren die een belemmering kunnen zijn om zich op de arbeidsmarkt waar te maken. Angsten
zijn hier een typisch voorbeeld van,
maar ook bijvoorbeeld moeite hebben in het omgaan met autoriteiten
of iets niet lang kunnen volhouden.
Samen met het activiteitencentrum de Bieweg uit Roeselare en de
Tatsevoet uit Izegem heeft Kliniek
Sint-Jozef zich geëngageerd om haar

expertise rond psychische zorg aan te
bieden voor de regio Midden-WestVlaanderen.
Het project loopt ondertussen een
paar maanden en lijkt beloftevol te
zijn qua aanbod en samenwerking.
Het ziet ernaar uit dat een eerder
wat verborgen segment uit de samenleving hier daadwerkelijk kansen
en ondersteuning krijgt.
In een later nummer van Open venster (en na wat meer ervaring) gaan
we uitgebreider in op dit unieke
samenwerkingsproject.
Magazine kliniek Sint-Jozef Pittem
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Dr. An Verbrugghe: “De eenzaamheid kunnen we
natuurlijk niet oplossen. We kunnen de mensen
wel helpen een sociaal netwerk uit te bouwen en
structuur in hun leven aan te brengen.”

Interview met dr. An Verbrugghe

“Patiënt inzicht geven
in onderliggende factoren”
Oudere mensen hebben zo hun eigen problemen en besognes.
De kinderen zijn het huis uit, de sociale contacten nemen af,
de eenzaamheid slaat toe. In de Seniorenkliniek vinden we dan
ook vooral patiënten met een depressie of een verslaving. De
behandeling gaat verder dan het louter medisch-psychiatrische.
Met psychotherapie worden ook de achterliggende oorzaken
aangepakt. Wij gingen praten met psychiater dr. An Verbrugghe
van de Seniorenkliniek.
In de Seniorenkliniek kan een dertigtal patiënten terecht. De duur van
een opname varieert van zes weken
tot drie à zes maanden, uitzonderlijk
zelfs nog langer. De leeftijd van de
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patiënten ligt vaak lager dan de naam
Seniorenkliniek laat vermoeden.
Dr. An Verbrugghe: Wij nemen patiënten op vanaf 55 jaar. Niet zozeer

de leeftijd is van tel, wel de specifieke levensfase waarin de mensen
verkeren. De meeste patiënten zijn
60-plussers en nog vrij mobiel. We
beperken het aantal 80-plussers tot
maximum vier op hetzelfde tijdstip.
Onze patiënten moeten nog een zekere mate van autonomie hebben. De
bedoeling is dat de patiënten na hun
opname terugkeren naar hun thuissituatie. In de meeste gevallen lukt
dat. Maar als een depressie het gevolg blijkt van beginnende dementie,
moet uiteraard wel een andere oplossing gezocht worden. We nemen
geen personen met dementie op.

Dossier SENIORENkliniek

Wat zijn de meest voorkomende pathologieën in de Seniorenkliniek?
Enerzijds zijn er de patiënten met
stemmingsstoornissen, anderzijds
de mensen met een verslaving, veelal
alcohol en/of medicatie. Binnen die
laatste populatie is er een subgroep
van senioren die al langer problemen
heeft met middelen, maar is er ook
een relevante groep senioren die pas
op latere leeftijd verslaafd zijn geworden. Levensfasespecifieke stressoren zoals rolverlies door pensionering, bemoeilijkte rouw na verlies
van de partner, slaapproblemen,…
kleuren het verslavingsprobleem bij
senioren anders in. Ook de lichamelijke ontwenningsfase vraagt meer
tijd door comorbiditeit op lichamelijk vlak. Onze aanpak richt zich dan
ook specifiek op de senioren, wat vrij
uniek is voor de regio.

Elektroshock

Bij stemmingsstoornissen gaat het
vooral om depressie?
Ja, unipolaire maar ook bipolaire depressie. In de Seniorenkliniek gaan
die stoornissen meestal gepaard
met typische levensfaseproblematiek: eenzaamheid, het rouwproces
bij het verlies van de partner, sociaal
isolement door verminderde mobiliteit, door het wegvallen van familieleden of door het uitdunnen van
de mantelzorg. Als eerste stap richten wij ons op de symptomen met
een medisch-psychiatrische aanpak.
In een tweede fase komt daar psycho-educatie en ondersteunende of
inzichtgevende psychotherapie bij.
We willen de patiënt inzicht geven
in de onderliggende factoren. Dat is
belangrijk voor de terugvalpreventie:
het leren herkennen van tekenen die
wijzen op een aankomende terugval.
Die psychotherapie wordt vaak ook
voortgezet na de eigenlijke opname,
bijvoorbeeld via een dagopname of
via het nazorgprogramma dat wij
elke woensdagnamiddag aanbieden.
Er is een apart nazorgprogramma
voor mensen met stemmingsstoornissen en patiënten die kampen met
een verslaving.

Bij bepaalde vormen van depressie
wordt ook elektroshockbehandeling toegepast?
Alleen bij heel specifieke vormen, zoals bij psychotische depressie. In die
gevallen is het zelfs de eerste keuze
van behandeling. Een kuur bestaat
uit een tiental elektroshocks (ECT’s).
We doen dat drie keer per week in
Kliniek Sint-Jozef. Het is een effectieve en wetenschappelijk goed onderbouwde behandelmethode bij
mensen met dergelijke vorm van
depressie. Zeker bij senioren is ECT
veiliger, sneller en efficiënter dan
louter medicatie. Mensen schrikken
wel als je elektroshocks voorstelt,
maar als je hen uitlegt wat het precies inhoudt, vermindert de angst.

“

patiënten en met huisarts dr. Leliaert
die aan Kliniek Sint-Jozef verbonden
is. Zeker voor de opvolging van de
verslaafde patiënten is dat noodzakelijk. Schade aan de lever, de toxische werking op de zenuwcellen en
de hersencellen in het bijzonder, de
cognitieve achteruitgang,… Het zijn
allemaal elementen die van nabij opgevolgd worden.
Kan de Seniorenkliniek ook de achterliggende problemen van de senioren oplossen? Hoe los je bijvoorbeeld de eenzaamheid op?
De eenzaamheid kunnen we natuurlijk niet oplossen. We kunnen de mensen wel helpen een sociaal netwerk uit
te bouwen en structuur in hun leven

Senioren komen vaak pas in een
ver gevorderd stadium van hun
problematiek bij ons terecht.

De patiënten worden vooraf medisch gescreend en de behandeling
zelf vindt plaats onder een totale
verdoving, die overigens maar enkele minuten duurt.
Hoe komt het dat veel mensen op
latere leeftijd nog verslaafd geraken aan alcohol of medicatie?
Er zijn een aantal risicofactoren, zowel voor depressie als voor verslaving.
De eenzaamheid, de leegte nadat het
werk wegvalt,… Daarnaast speelt
mee dat de senioren nog behoren
tot een generatie die niet vertrouwd
is met het zoeken naar psychische
hulpverlening en dat ook hulpverleners niet altijd de symptomen herkennen. Senioren komen vaak pas in
een ver gevorderd stadium van hun
problematiek bij ons terecht.

Samenwerking

Oudere mensen hebben naast hun
psychisch probleem dikwijls ook
fysieke klachten?
Ja, en daarom werken wij heel nauw
samen met de eigen huisarts van de

aan te brengen. Wij werken hiervoor
nauw samen met de dienstencentra.
Als een senior elke dinsdagmiddag
naar het dienstencentrum gaat en
elke donderdagmiddag naar een andere vereniging, dan leert hij nieuwe
mensen kennen. Hij heeft structuur in
zijn leven, iets om naar uit te kijken op
een minder goede dag. Wij organiseren de eerste contacten met de dienstencentra. Met de belbus trekken
onze patiënten ernaar toe. Ook met
de dagcentra en met thuishulporganisaties werken we samen. Ook de
psychiatrische zorg in thuissituaties
groeit aan belang.
Wat is de rol van de huisarts in dat
verhaal?
De rol van de huisarts kan niet genoeg onderlijnd worden. Vaak is de
huisarts de verwijzer, maar als dat
niet het geval is, nemen wij zelf contact. De huisarts kent zijn patiënt
immers het beste, hij is de centrale
figuur en vervult ook na het ontslag
een belangrijke rol bij de opvolging
van de patiënt.
Magazine kliniek Sint-Jozef Pittem
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Psychotherapeut Johan Vancoillie
en bewegingstherapeute Karen
Baart: “Door je leven actief te
overdenken en er een ‘verhaal’
van te maken, bouw je aan
je identiteit. Je kunt in het reine
komen met bepaalde gebeurtenissen.”

Johan Vancoillie en Karen Baart

“Elk mens wil een luisterend oor”
Naast het medisch-psychiatrische luik gaat in de Seniorenkliniek veel aandacht naar psychotherapie. Zowel verbale
als non-verbale therapieën vormen als complementaire
elementen een vast onderdeel van het behandelprogramma.
Johan Vancoillie en Karen Baart vertellen er meer over.

Johan Vancoillie werkt vooral met
verbale therapie. “Therapie is voor
veel ouderen niet evident. Vooral 70plussers zijn sterk medisch gericht;
zij willen een arts die hen geneest.
Soms is het dus even wennen. Meer
en meer werken we ook contextueel.
Patiënten hebben dikwijls een partner of kinderen die graag betrokken
worden via familiegesprekken.”
Maar er wordt niet alleen gepraat in
de Seniorenkliniek. Karen Baart focust
op dans en beweging. “Bewegingstherapie is zinvol als ontspanning,
als ontlading en als moment van genieten voor de patiënt”, aldus Karen.
“De oudere generatie heeft vaak niet
geleerd om te genieten. Hun leven
lang was het werken, werken en wer-
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ken. Hoeveel ouderen hebben thuis
niet een relaxzetel staan, gekregen
van de kinderen, maar nauwelijks
gebruikt? Hier ontdekken ze dat bewegen ook genieten kan zijn. Elke
patiënt heeft andere mogelijkheden
en interesses. We maken programma’s op maat. Voor de ene patiënt is
wandelen een zinvolle activiteit, voor
iemand anders zijn klassieke relaxatie-oefeningen of ademhalingsoefeningen aangewezen en nog een
andere patiënt is geholpen met een
warm kersenpitkussentje. Het is een
persoonlijke uitdaging om te zoeken
hoe je iedere patiënt afzonderlijk het
beste kunt helpen, de zogenaamde
zorg op maat. Want dan is de kans het
grootst dat patiënten er in de thuissituatie daadwerkelijk iets mee doen.”

“De verschillen tussen mensen nemen toe met het ouder worden”, vult
Johan aan. “De ene 80-plusser kan
nauwelijks rechtop staan, terwijl een
leeftijdsgenoot nog een marathon
loopt. Je hebt zeventigers met geheugenstoornissen en anderen die
Italiaans studeren. Ook sociaal zijn
er grote verschillen. Naarmate de
leeftijd stijgt, is er een grotere verstrengeling van het biologische, het
psychische en het sociale. Zo zien we
dat een oudere patiënt met een longontsteking vaak ook verward geraakt
en door de omstandigheden vereenzaamt. Het is daarom belangrijk dat
de diverse disciplines nauw samenwerken om die drie elementen in optimale conditie te houden.”
Naast de therapie in de Seniorenkliniek zijn er ook activiteiten van het
‘Forum’. Het gaat om activiteiten
waarop de verschillende doelgroepen van Kliniek Sint-Jozef welkom
zijn. Zo zijn er discussiegroepen
waar zowel senioren als jongeren
aan deelnemen. “Vaak werken we
trapsgewijs”, zegt Karen. “In de Se-

Dossier SENIORENkliniek
niorenkliniek laten we de mensen
kennismaken met dansexpressie.
Soms geeft dat de senioren het zelfvertrouwen om ook in de gemengde
groep van het Forum een dansje te
wagen. En voor sommige senioren
kan dat de opstap betekenen naar
activiteiten in een dienstencentrum.
Op die manier slagen we erin de
wereld van de senioren wat open te
breken en zinvolle tijdsbestedingen
aan te reiken. Maar dat hoeft niet
per se. Als ouderen er plezier in hebben, is bewegingstherapie op zich
al zinvol. Als je ouder wordt, verliest
het lichaam zijn statuut van vanzelfsprekende bondgenoot, las ik ergens.
Bewegingstherapie kan die goede
band met het eigen lichaam soms
herstellen.”

Levensverhalen

Eind november 2009 organiseerde
de Seniorenkliniek een studienamiddag onder de titel ‘Het leven in terugblik’. Het verhaal van de patiënt
stond centraal. Johan Vancoillie: “Elk

mens wil beluisterd worden, ook
de senioren. Te vaak bieden we een
oplossing in de vorm van een slaappilletje in plaats van een luisterend
oor. Niet elke arts heeft tijd voor het
verhaal achter de depressie van een
oudere. De symptomen worden wel
behandeld, maar het achterliggende
verhaal wordt niet gehoord. Wist je
dat 45% van de ouderen chronisch
kalmerende middelen neemt. Het
is belangrijk dat we tijd nemen om
te luisteren. In de Seniorenkliniek
werken we daar actief aan. In de reminiscentiesessies ‘de tijd van toen’
laten we de patiënten herinneringen
ophalen door bepaalde thema’s of
materialen aan te reiken: fotomateriaal over kledij van vroeger of oude
gebruiksvoorwerpen. Op die manier
komen de verhalen boven en worden
ze gedeeld.
Een stap verder gaat de ‘life review’,
waarin de patiënt voor zichzelf de
dingen op een rijtje zet. Op die manier kunnen mensen een plaats ge-

ven aan de gebeurtenissen in hun
leven. Door er een ‘verhaal’ van te
maken, krijgt hun leven dikwijls meer
zin en betekenis.”
“Zeker aan het eind van het leven is
dit belangrijk”, merkt Karen op. “Net
dan zijn de vragen rond zingeving
zo pertinent. Door je leven actief te
overdenken en er een ‘verhaal’ van te
maken, bouw je aan je identiteit. Je
kunt in het reine komen met bepaalde gebeurtenissen. Soms komen die
levensverhalen spontaan. Dan is het
kwestie om de patiënt alle ruimte
te geven. Soms ook gaan we actief
met die levensverhalen aan de slag,
bijvoorbeeld door een levenslijn met
de belangrijke keerpunten uit te tekenen of door een wapenschild van
de familie te maken. Voor de patiënt
kan zijn levensverhaal zowel integrerend als verbindend werken. Integrerend omdat het eenheid geeft aan je
leven, verbindend omdat je levensverhaal je weer verbindt met andere
mensen.”

Dienstencentrum Ten Elsberge

Samen sociaal
netwerk aanbieden
Een sterk sociaal netwerk en een zinvolle vrijetijdsbesteding
zijn cruciaal voor de geestelijke gezondheid van senioren.
Daarom werkt de Seniorenkliniek graag samen met diverse
externe organisaties die hierin gespecialiseerd zijn. Een van
die organisaties is Dienstencentrum Ten Elsberge uit Roeselare. Centrumleider Laurens Deboeuf getuigt.
“Enkele keren per jaar komt een
groep senioren van Kliniek Sint-Jozef op bezoek. De bedoeling is dat
we die mensen ons aanbod kunnen
tonen. Dat aanbod is heel breed.
Enerzijds zijn er de activiteiten,
waaronder biljart, fitness, wandelen
en bloemschikken. Anderzijds zijn
er ook tal van cursussen, zoals computercursussen of taalopleidingen.
Ook via de Minder Mobielen Centrale, waarvan de dispatching gebeurt
in Ten Elsberge, komen we wel eens

Laurens Deboeuf: “Het recente woonzorgdecreet
beklemtoont de preventieve sociale functie
van de dienstencentra.”

in contact met patiënten van Kliniek
Sint-Jozef.
In Roeselare zijn er momenteel twee
dienstencentra actief, Ten Elsberge
en Schiervelde. De dienstencentra
hebben twee kerndoelstellingen:
enerzijds oudere mensen actief houden, zodat ze langer thuis kunnen
blijven wonen, anderzijds die mensen een sociaal netwerk aanbieden.
Die doelstellingen liggen in het verlengde van wat Kliniek Sint-Jozef betracht voor haar oudere patiënten na

ontslag uit de Seniorenkliniek. Toch
is de instroom van patiënten na een
opname niet evident. Relatief weinig
mensen zetten effectief de stap. Hier
is dus nog wat werk aan de winkel.
Het recente woonzorgdecreet beklemtoont trouwens de preventieve
sociale functie van de dienstencentra. Hoe nauwer de samenwerking
tussen Ten Elsberge en de zorgsector,
hoe beter we samen die preventie
kunnen realiseren”, aldus Laurens
Deboeuf.
Magazine kliniek Sint-Jozef Pittem
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Afdelingshoofd Paul Seynaeve van de
Ontwenningskliniek: “We vinden het
belangrijk dat de patiënt het belang van
de nazorg onderkent, dat hij verwittigt als
hij niet aanwezig kan zijn en dat hij open
communiceert over een eventuele terugval.”

Twee jaar geleden werd het nazorgprogramma van de
Ontwenningskliniek grondig hertekend. Het programma
werd beter gestructureerd en minder vrijblijvend. Van de
patiënt wordt een actief engagement gevraagd.
Afdelingshoofd Paul Seynaeve stelt het nazorgprogramma
graag nog even voor en maakt een eerste evaluatie.
“Van bij het ontstaan van de Ontwenningskliniek in 1981 was de nazorg een belangrijk aandachtspunt”,
vertelt Paul Seynaeve. “Het verhoogt
aanzienlijk de slaagkansen voor volledige abstinentie en faciliteert de
persoonlijke groei. Nazorg laat toe
om de verblijfsduur in de kliniek te
beperken tot twee à drie maanden
en toch contact te houden met de
patiënt. De kans op hervallen is immers reëel. Vroeger namen patiënten
op louter vrijwillige basis deel aan de
nazorg. Maar omdat ze zo belangrijk
is, beschouwen we nazorg sinds twee
jaar als een wezenlijk onderdeel van
de behandeling. De nazorg is minder
vrijblijvend dan voorheen.
Nazorg garandeert de continuïteit
van zorg na de opname. De drie residentiële behandelgroepen hebben
immers een eigen nazorggroep en
patiënt en therapeut kennen elkaar
reeds. De nazorg kent ook een duidelijk eindpunt. Na twee jaar is het
programma rond. We willen niet dat
de mensen ‘verslaafd’ worden aan
de zorg. In een eerste fase vinden de
bijeenkomsten wekelijks plaats, na
zes maanden om de twee weken
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en na een jaar nog maandelijks.
Vanaf de eerste dag van de opname
lichten we de patiënt in over het totale behandeltraject. Dat schept duidelijkheid, ook voor de familie. We
willen niemand de illusie geven dat
het probleem binnen de drie maanden helemaal opgelost kan worden.
Natuurlijk gebeurt het dat patiënten te ver van de kliniek wonen om
elke week naar Pittem te komen. Dan
zoeken wij alternatieve oplossingen
op maat. Dat kan via een ambulante
begeleiding in de regio van de patiënt zijn of via een samenwerking
met de AA. De nazorg moet haalbaar
zijn voor de patiënt. Want we vragen
een actief engagement. We vinden
het belangrijk dat hij het belang van
de nazorg onderkent, dat hij verwittigt als hij niet aanwezig kan zijn en
dat hij open communiceert over een
eventuele terugval.”

Nazorg voor koppels

“Omdat de betrokkenheid en de ondersteuning van de familie zo belangrijk is, organiseren we ook nazorg
voor koppels”, vervolgt Paul Seynaeve.
“Patiënten kunnen het traject samen

met hun partner doorlopen. Die partner verhoogt de sociale controle, wat
de kans op een terugval vermindert.
Het leerproces verloopt sneller bij
koppels, zodat de frequentie van bijeenkomsten van meet af aan lager
kan: we komen om de twee weken
samen in plaats van wekelijks.
Het
nieuwe
nazorgprogramma
draait nu twee jaar. Jaarlijks stappen
ongeveer honderd nieuwe patiënten
individueel in het programma, en
nog eens vijftien met hun partner erbij. Op een totaal van iets meer dan
driehonderd opnames per jaar is dat
goed een derde van de patiënten dat
de nazorg hier in Pittem volgt. De
drop-out na 45 dagen ligt op 10%.
Van de groep patiënten die de nazorg
niet bij ons volgt, vindt het grootste
deel hulp in de eigen regio.
Wij zijn tevreden met deze resultaten.
Vooral omdat het therapeutisch aanbod ondertussen ook verdiept is door
de multidisciplinaire linken tussen
behandelgroep en nazorggroep. De
nazorgbijeenkomsten zelf verlopen
meer gestructureerd. Eerst is er een
informeel onthaal met koffie en koekjes, waarbij het element ‘ontmoeting’
op de voorgrond staat. Daarna gaan
we naar een ander lokaal, waar echt
‘gewerkt’ wordt, zonder koffie en
koekjes. Zowel de ontmoeting als het
werken zijn belangrijk, maar worden
strikt gescheiden.
Het ‘ernstige gedeelte’ beginnen we
meestal met een rondvraag. Iedereen

Nazorgprogramma Ontwenningskliniek ook voor koppels

“Wij willen niet dat mensen
verslaafd worden aan de zorg”
krijgt de kans om zowel moeilijke als
positieve ervaringen te vertellen. Leren van elkaar en steun vinden bij
elkaar is erg belangrijk. Daarna behandelen we telkens een thema: hoe
ga ik om met mijn vrije tijd zonder
alcoholverslaving; hoe kom ik de eindejaarsperiode goed door; hoe kan ik
van een reis in Spanje genieten zonder de lokroep van de terrasjes… Uiteraard ligt veel nadruk op de terugvalpreventie. Wij verlangen volledige

onthouding van onze patiënten. Wij
geloven niet in ‘gecontroleerd drinken’.

digheden reiken we de patiënten
alternatieven aan voor een vlucht in
drank of medicatie.

Een ander aspect dat geregeld aan
bod komt, zijn de sociale vaardigheden. Het is belangrijk voor (ex-)verslaafden dat ze kunnen communiceren met hun partner, dat ze leren
spreken over hun gevoelens, dat ze
op een gezonde manier kunnen omgaan met conflicten. Met die vaar-

Positief is dat het nazorgprogramma
terugbetaald wordt door het ziekenfonds. Hiervoor is een doktersvoorschrift nodig en moet de patiënt
minstens twee weken opgenomen
zijn. De patiënt betaalt dan zelf maar
2,5 euro per sessie”, besluit Paul Seynaeve.

Patiënt getuigt over nazorgprogramma voor koppels

“Ik heb vertrouwen in de toekomst”
“Je moet als koppel sterk genoeg
zijn om hier samen aan te beginnen”, vertelt Piet Janssens. Piet
volgde samen met zijn vriendin
het nazorgprogramma voor koppels. Dankzij die specifieke aanpak voelt hij zich vandaag beter
voorbereid op het gevaar van een
impulsieve herval. Een getuigenis.
“Vijf jaar geleden ben ik voor
het eerst opgenomen in de Ontwenningskliniek. Na acht weken
mocht ik naar huis terug. Mijn
thuissituatie was stabiel en ik had
een goede werksituatie. Maar kort
daarna ben ik hervallen en werd ik
opnieuw drie weken opgenomen.
Ook daarna voelde ik me sterk genoeg om het verder alleen aan te
kunnen. Drie jaar lang lukte dat
ook. Ik bleef volledig nuchter. Tot
ik opnieuw herviel, heel plots, een
impulsieve herval. Gelukkig heb ik
me vrij snel terug laten opnemen
toen. Die herval heeft mij de ogen
geopend. Ik wist dat ik me deze

keer beter moest voorbereiden tegen
een herval.
Samen met mijn partner heb ik me
toen ingeschreven voor het nazorgprogramma voor koppels. In het
begin was dat niet gemakkelijk. Je
moet je echt blootgeven tijdens die
gesprekken. Je moet je alcoholverslaving delen met iemand die zelf
niet verslaafd is geweest. De partner
moet echt in je geloven. Dat is niet
evident. Maar snel ontdek je ook de
voordelen van de betrokkenheid van
je partner bij het nazorgprogramma.
Zij leert je nog beter kennen, ze weet
wat de valkuilen zijn voor een herval, ze weet hoe ze moet reageren in
moeilijke situaties. Mijn partner kent
nu ook de mensen van de kliniek. Zij
weet dat er iemand klaar staat om te
helpen als het nodig is. De drempel
naar de hulpverlening is een stuk lager geworden nu zij de nazorg samen
met mij doorlopen heeft.
Let wel, voor mijn vriendin was het
niet altijd gemakkelijk. Inzicht krijgen

in je drinkende partner, dat is niet niks.
Je moet als koppel sterk genoeg zijn
om hier samen aan te beginnen. En je
moet bereid zijn om te vechten voor
je relatie. Zij moet ook geloven in mijn
nuchterschap en mijn wil om te stoppen, anders krijg je die steun niet. Wij
zijn er samen sterker uitgekomen.
Ik ben tevreden over de begeleiding
in Kliniek Sint-Jozef. Het is goed dat er
een maximumtermijn van twee jaar
op staat. Op zeker ogenblik moet je
er een streep onder kunnen trekken.
Na de nazorg voelde ik me een stuk
beter gewapend tegen een mogelijke
herval. En ik weet dat mijn vriendin
er is om te helpen als ik het moeilijk
heb. Dat geeft me vertrouwen in de
toekomst. Ik ga zelfs af en toe spreken over mijn alcoholverslaving voor
verpleegkundigen in opleiding. Ik wil
mijn ervaringen delen om andere
mensen te helpen.”
Piet Janssens is niet de echte naam
van deze getuige. Met de schuilnaam
willen we de privacy garanderen.
Magazine kliniek Sint-Jozef Pittem
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Kliniek Sint-Jozef werkt meer
en meer samen met externe
partners. Niet alleen binnen
de zorg, maar bijvoorbeeld
ook met de gemeente Pittem.
Zo gaan patiënten sinds eind
november wekelijks naar het
sportcentrum van Pittem voor
een uurtje ‘indoor cycling’.
“En er volgen meer initiatieven”,
zegt Hilde Vandenbogaerde.

Nieuwe initiatieven in de pijplijn

Samenwerking met gemeente
Pittem positief
Hilde Vandenbogaerde is coördinator van het Forum voor Persoonsvorming in Kliniek Sint-Jozef. Het Forum
organiseert activiteiten voor alle patiënten, afdelingsoverschrijdend. De
meeste vinden intern plaats, maar
gaandeweg ook meer extern.
“De patiënten zijn vaak wat onwennig als ze voor de eerste keer deelnemen aan een externe activiteit”,
vertelt Hilde Vandenbogaerde. “Maar
die contacten met het ‘gewone leven’
zijn wel belangrijk. Niet alleen voor
de patiënten, trouwens. Het beeld
van de psychiatrie in de samenleving

is wat scheefgetrokken door incidenten die in de media uitvergroot worden. Wij willen dat imago wat bijstellen. Dat kan alleen als we zelf meer
naar buiten komen, figuurlijk maar
ook letterlijk. De samenwerking met
de gemeente is daar een mooi voorbeeld van.”
Ondertussen krijgt het programma
‘indoor cycling’ stilaan weerklank bij
de patiënten. “Het aanbod staat in
principe open voor iedereen, maar
door de aard van de activiteit bereiken we natuurlijk vooral jongere patiënten. De eerste reacties zijn heel

positief. Er gaat een begeleider van
het ziekenhuis mee naar het sportcentrum, maar het contact met de
buitenwereld is toch reëel.”
Het blijft trouwens niet bij dat ene
initiatief. “Zowel de gemeente als
Kliniek Sint-Jozef willen de samenwerking in de toekomst uitbreiden”,
vertelt Hilde Vandenbogaerde. “En er
zitten ook andere initiatieven in de
pijplijn, zoals een programma hippotherapie in samenwerking met
de richting Dierenzorg van de hogeschool Katho en de Koning Boudewijnstichting.”

“Iedereen vaart er wel bij”
Ook sportfunctionaris Tamara De
Pauw van de gemeente Pittem is
enthousiast over de samenwerking met Kliniek Sint-Jozef. Zij
volgt het project met bijzondere
interesse. Zij maakte namelijk
haar eindwerk over de toegankelijkheid van het sportaanbod voor
mensen met een beperking.
“Naar aanleiding van mijn eindwerk heb ik enkele maanden gele-
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den kennisgemaakt met de mensen
van Kliniek Sint-Jozef”, vertelt Tamara
De Pauw. “Ik ben heel blij dat ik nu in
mijn functie bij de gemeente die samenwerking verder kan uitdiepen.
Wij stellen de patiënten elke maandag van 15 uur tot 16 uur vijftien indoorfietsen ter beschikking. De toestellen zijn eenvoudig te bedienen
en zijn geschikt voor alle niveaus. De
patiënten die het eens komen pro-

beren, blijven doorgaans elke week
terugkomen. Dat toont hun enthousiasme over dit initiatief.
Wat mij betreft is dit maar een eerste stap in de samenwerking met de
kliniek. Dat is een win-winsituatie;
iedereen vaart er wel bij. Ook voor de
gemeente is het belangrijk om goed
samen te werken met plaatselijke organisaties.”

Opgemerkt – Seeking Safety van Lisa Najavits

Behandeling van dubbeldiagnose
De behandeling van de dubbeldiagnose trauma en middelenmisbruik is
dikwijls een hachelijke onderneming.
Werk je eerst rond het middelen
gebruik, dan jaag je je cliënt in de
jungle van de herbelevingen en de
ondragelijke onrust. Beslis je daarentegen om eerst aan het trauma
te werken, dan is de kans groot dat
het middelengebruik exponentieel
stijgt. Lisa Najavits stelt in haar boek
Seeking Safety een model voor om
beide problemen tegelijk aan te pakken.
In Seeking Safety (“Zoeken naar veiligheid”) stelt Lisa Najavits een presentfocused model en dito behandeling
(gericht op het functioneren nu)
voor, gericht op het thema veiligheid.
Ze maakt gebruik van 25 cognitieve,
gedragsmatige en interpersoonlijke
vaardigheden om beide problemen
gelijktijdig te kunnen aanpakken. De
vaardigheden betreffen o.a. ‘grounding’, eerlijkheid, medelijden, integratie van het gespleten zelf en het
stellen van grenzen binnen relaties.
De manier waarop de vaardigheden
in detail uitgewerkt worden en het
aantal werkbladen dat gekopieerd
kan worden, zijn indrukwekkend.
De nadruk ligt op flexibiliteit: je kiest
de vaardigheden die je nodig acht.
Ook de behandelduur en de dosering

zijn variabel. Najavits legt naast de
inhoudelijke topics ook de nadruk op
de therapeutische alliantie: technieken op zich zijn inert, ze komen tot
leven in de persoon van de therapeut.
Ze stoffeert bovendien omstandig
hoe het therapieproces kan opgebouwd worden.
Dit model is momenteel het meest
empirisch onderzochte voor deze
dubbele diagnose. In principe kan
na een present-focused behandeling
een past-focused behandeling volgen. Het lijkt intuïtief aantrekkelijk
om het beste van op het heden en op
het verleden gerichte interventies te
combineren, maar onderzoek geeft
voorlopig verrassend aan dat de
combinatie niet meer effect sorteert
dan een van de twee behandelingen
apart.
Deze benadering past in een concept
waar Marsha Linehan de aanzet toe
gaf en waar de termen ‘coherente
wetenschappelijk ondersteunde theorie, integratief behandelmodel, vernieuwend, gebruiksvriendelijk en degelijk empirisch onderzocht’ op van
toepassing zijn.
Bovendien weet Lisa Najavits waarover ze spreekt: haar moeder en
grootmoeder waren Hongaren die de
Holocaust overleefden en zijzelf was
in 1987 slachtoffer van een poging
tot verkrachting.

Een Nederlandse vertaling van dit
boek is in de maak. In afwachting
kunt u op de website www.seekingsafety.org verschillende artikels (ook
eentje in het Nederlands) downloaden en kennismaken met haar toch
wel indrukwekkende werk. Inspirerend!
Jan Callens, klinisch psycholoog
Lisa M. Najavits, Seeking Safety - a
Treatment Manual for PTSD and Substance Abuse, Guilford press, New York,
2002

Agenda >
Kliniekseminaries

Dinsdag 23 februari 2010
van 11u15-12u30
Dwangstoornissen – dr. Leen Van Compernolle
Dr. Leen Van Compernolle is psychiater op de
Jeugdkliniek
Dinsdag 20 april 2010
van 11u15-12u30
Positieve psychologie – Jan Callens
Jan Callens is klinisch psycholoog op de Revakliniek

Avondseminarie huisartsen

Donderdag 25 maart 2010
Behandeling van verslaving – dr. Ilse Velghe
en dr. An Verbrugghe
Dr. Ilse Velghe is psychiater op de Ontwenningskliniek,
dr. An Verbrugghe op de Seniorenkliniek.
Zie ook pagina 2.
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Kliniek Sint-Jozef vzw: Centrum voor psychiatrie en psychotherapie

Medisch en therapeutisch aanbod

Kliniek Sint-Jozef vzw is een open, gespecialiseerd en vernieuwend
centrum voor psychiatrie en psychotherapie.
Depressiekliniek
Dr. Mark Kinet
Dr. Geert Everaert
Ontwenningskliniek
Dr. Ilse Velghe
Dr. Lies Budiharto
(Geneesheerspecialist in opleiding)
Revakliniek
Dr. Ségolène Vandeputte
Dr. An Verbrugghe
Dr. Delphine Vanhamme
(Geneesheerspecialist in opleiding)

Jeugdkliniek
Unit Observatie en
kortdurende interventie
Dr. Geert Everaert
Dr. Delphine Vanhamme
(Geneesheerspecialist in opleiding)

Voor meer informatie en
contactgegevens:
www.sintjozefpittem.be.

Unit Observatie en behandeling
Dr. Leen Van Compernolle
Dr. Delphine Vanhamme
(Geneesheerspecialist in opleiding)
Seniorenkliniek
Dr. An Verbrugghe

Kliniek Sint-Jozef vzw

ie

therap
Centrum voor psychiatrie en psycho

46 70 41 | Fax 051 46 70 46
Boterstraat 6, 8740 Pittem | Tel. 051
ntjozefpittem.be
info@sintjozefpittem.be | www.si
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