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EDITORIAAL

Scharniermoment
In deze Open Venster vindt u een dossier over het Forum voor persoonsvorming. Dit overkoepelende Forum
organiseert op verschillende domeinen activiteiten voor patiënten van
alle afdelingen. Het Forum bestaat
in zijn huidige vorm sinds 1997, maar
vindt zijn oorsprong in veranderingen in de vroege jaren negentig van
vorige eeuw.
Als je er even stil bij staat, dan blijkt
niet alleen hoe snel de tijd wel vliegt,
maar vooral ook hoe groot de evoluties zijn in de psychiatrie en bij uitbreiding in de hele gezondheidszorg.
De psychiatrie vandaag kan nauwelijks nog vergeleken worden met die
van 20 jaar geleden, laat staan met
die van 50 jaar geleden. Hetzelfde
geldt voor de huisartsen, voor de centra geestelijke gezondheidszorg, voor
de psychiatrische afdelingen van de
algemene ziekenhuizen,… Ook ‘de
patiënt’ van vandaag is niet meer ‘de
patiënt’ van 20 jaar geleden.

Die evoluties in de zorg hebben
uiteraard voor een deel te maken
met nieuwe medische inzichten,
therapieën en specialisaties. Maar
voor een deel zijn ze ook ingebed in
algemene, maatschappelijke evoluties. Mensen zijn mondiger geworden
en verlangen dialoog en openheid.
Dat heeft gevolgen voor de dagelijkse praktijk en organisatie, zowel
voor de huisarts als voor het psychiatrisch ziekenhuis.
Ook vandaag zitten we volop in een
scharniermoment naar nieuwe evoluties. De voorbije jaren is het multidisciplinair samenwerken binnen
organisaties overal uitgebouwd en
vanzelfsprekend geworden. De volgende stap is om die samenwerking
ook extern verder te zetten.
Elke zorgverlenende organisatie heeft
zijn eigen specialiteit, zijn eigen expertise. Als we al die expertise kunnen
bundelen en in een netwerk van zorg
aan de patiënt aanbieden, dan maken
we samen een grote stap voorwaarts.
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Elke vruchtbare samenwerking komt
tot stand in dialoog en overleg. Er is
altijd een beetje geven en een beetje
nemen. Maar als we met zijn allen de
patiënt centraal stellen en met dat
doel voor ogen onze krachten bundelen, dan wordt veel mogelijk.
In Kliniek Sint-Jozef zijn we alvast letterlijk en figuurlijk onze toegangsweg
aan het verbreden. Meer dan ooit kiezen wij voor openheid, toegankelijkheid en tweerichtingsverkeer.

Jobcoaching

Colofon

Open venster is het magazine van
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Psychiatrische
patiënten aan
het werk krijgen
Mensen met psychiatrische problemen aan een baan helpen is niet altijd eenvoudig. Kliniek Sint-Jozef wil
hier met het initiatief ‘Jobcoaching’
aan verhelpen.
Het project ‘Jobcoaching’ loopt in
samenwerking met de Arbeidszorgcentra Den Tatsevoet in Izegem en
De Bieweg in Roeselare. Samen proberen de drie partners mensen uit de
doelgroep binnen de negen maanden
terug op de arbeidsmarkt te brengen.
Hiervoor wordt ook samengewerkt
met bedrijven
Maatschappelijk assistent Liesbeth
Verstraete coördineert het project
vanuit Kliniek Sint-Jozef. Het initiatief wordt eind dit jaar geëvalueerd.
In een van de volgende nummers van
‘Open venster’ stellen we het project
uitgebreid voor.

Naar meer samenwerking in de gezondheidszorg

“We moeten focussen
op onze kerntaken”
De overheid stimuleert meer en meer samenwerking binnen
de gezondheidszorg. Kliniek Sint-Jozef staat hiervoor open.
“Uitwisseling van knowhow kan de basis vormen”, zegt
directeur patiëntenzorg Eddy Deproost. “Maar ook
uitwisseling van mensen en infrastructuur moet mogelijk
zijn. Ten slotte hebben we elk onze specifieke kernopdracht.”
Hoewel iedereen er de mond vol van
heeft, is externe samenwerking in de
zorg vandaag nog niet vanzelfsprekend. Er is een zekere koudwatervrees, wat territoriumbescherming
ook. En bovenal: hoewel de overheid
zegt samenwerking te stimuleren,
botsen initiatieven dikwijls op administratieve en financiële obstakels.
Dat lijkt te veranderen.
“Tot nu werd samenwerking financieel ontmoedigd”, verklaart Eddy
Deproost. “Met het befaamde artikel 107 in de ziekenhuiswet wil de
federale overheid hier een mouw
aan passen. Artikel 107 laat voor een
deel toe dat psychiatrische ziekenhuizen de krachten bundelen met
diverse partners zonder financiële
gevolgen. Dat opent perspectieven.
In de zorg van de toekomst winnen
thuisbehandeling en ambulante
zorg aan belang. Patiënten zullen
zo lang mogelijk in hun eigen omgeving verzorgd worden, in de gemeenschap. Het wordt tijd om ons
daar met zijn allen op voor te bereiden.”

In de reeks Psychoanalytisch Actueel
zijn twee nieuwe nummers voorgesteld. Het ene werk belicht de groep
in psychoanalyse, het andere het
fenomeen van de parentificatie. Redacteur van beide boeken is dr. Mark
Kinet, hoofdgeneesheer van Kliniek
Sint-Jozef.
In ‘De groep in psychoanalyse’
getuigen diverse nationaal en internationaal gerenommeerde psychotherapeuten, waaronder ook Frank
Van den Bulke van Kliniek Sint-Jozef.

Win-winsituaties

“Een concrete mogelijkheid tot samenwerking vormt alvast het Forum
voor persoonsvorming van Kliniek
Sint-Jozef”, zegt Eddy Deproost. “Het
Forum heeft een grote expertise die
ook voor mensen in de ambulante
hulpverlening, in psychiatrische zorg
aan huis, in beschut wonen, in activiteitencentra, e.d. interessant kan zijn.
We zouden bepaalde activiteiten van
het Forum open kunnen stellen voor
deze mensen of zelfs ontdubbelen.
Waarom zelfs niet op andere locaties? In overleg met partners zouden
we therapeuten, knowhow en infrastructuur kunnen uitwisselen. Wij
willen alle mogelijkheden open en
onbevangen bekijken.”
“Ik geloof dat we door samen te werken win-winsituaties kunnen creëren.
Onze eigen patiënten zouden eventueel sneller ontslagen kunnen worden
als activiteiten van het Forum gericht
op terugvalpreventie ook voor ambulanten georganiseerd zouden worden.
Aan GGZ-partners kunnen wij een
aanbod presenteren rond thema’s als
angst, depressie, middelenmisbruik,

Eddy Deproost: “In de zorg van de
toekomst winnen thuisbehandeling en
ambulante zorg aan belang. Het wordt
tijd om ons daar met zijn allen
op voor te bereiden.”
mindfulness, noem maar op. Maar we
staan zelf ook open voor voorstellen
van GGZ-partners om samen activiteiten te ontplooien. Het wordt een
kwestie van geven en nemen, waarbij
elke partner zich richt op zijn kernactiviteit. Ook het brede publiek zou wel
varen bij meer openheid en samenwerking. Ik weet wel, het hoort niet
meteen tot de opdracht van de derde
lijn, maar het zou een drempelverlagend initiatief kunnen zijn om bepaalde activiteiten ook voor het brede
publiek toegankelijk te maken.”
“Hoe dan ook evolueren we naar een
organisatie van de zorg waarbij niet
langer van belang is wie iets doet,
maar veeleer dat het in een ‘netwerk
van zorg’ gebeurt. Buitenlandse voorbeelden tonen dat het kan. Als elke
partner in de zorg zich op zijn kerntaken focust en voor de andere taken
samenwerking zoekt met andere instanties, dan heeft de patiënt daar
alleen maar bij te winnen.”
Meer over het Forum voor persoonsvorming leest u in het dossier op pagina 4 tot 7.

Twee nieuwe publicaties

Psychoanalytisch Actueel
Thema’s zijn onder meer groepsfenomenen, psychoanalyse en massa,
maatschappij en cultuur.
De tweede publicatie draagt als titel
‘Parentificatie. Als het kind te snel ouder wordt’. Over het fenomeen parentificatie verscheen een interview met
dr. Kinet in Open venster 1. Ook aan

deze publicatie hebben verschillende
auteurs meegewerkt, waaronder
Mieke Hoste van Kliniek Sint-Jozef.
U kunt Open venster altijd raadplegen op de website www.openvenster.
be of via www.sintjozefpittem.be.
Beide publicaties zijn uitgegeven bij
Garant, zie www.garant.be.
Magazine kliniek Sint-Jozef Pittem
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De patiënt sterker maken
Kliniek Sint-Jozef telt vijf afdelingen, telkens gericht op een
andere doelgroep. Daarnaast is er het Forum voor persoons
vorming. Het Forum organiseert therapeutische activiteiten
die de patiënt op meerdere manieren sterker maken. We openen
dit dossier over het Forum met een interview met coördinator
Hilde Vandenbogaerde en directeur patiëntenzorg Eddy
Deproost. We laten ook vier therapeuten aan het woord,
telkens over een aspect van het Forum.

Hilde Vandenbogaerde: Het Forum
voor persoonsvorming bestaat in zijn
huidige vorm sinds 1997. De activiteiten die we aanbieden zijn afdelingsoverstijgend. Ze staan dus open voor
alle patiënten, zowel van de depressiekliniek als van de ontwenningskliniek, de revakliniek, de seniorenkliniek
en de jeugdkliniek. Dat betekent dat
we een bijzonder heterogeen publiek
op de activiteiten krijgen. Maar ook
ons aanbod is heel ruim en divers. Er
zijn in totaal negentig verschillende
activiteiten.
Hoe verhoudt het Forum zich te
genover de afdelingsgebonden ac
tiviteiten?
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Hilde Vandenbogaerde: We werken
complementair. Op de afdelingen
zijn de activiteiten in eerste instantie
gericht op het ‘enge’ behandelproces,
op die ene pathologie. In het Forum
gaan we breder werken, met als doel
het ‘ik’ van de patiënt te versterken.
Los van zijn psychiatrisch probleem
willen we elke patiënt persoonlijk laten groeien. We willen het psychosociaal en het relationeel functioneren
van deze mensen versterken. Dat is
belangrijk, ook met het oog op de resocialisatie, op de terugkeer naar de
maatschappij.
Eddy Deproost: Het Forum is indertijd ontstaan als antwoord op een reële evolutie op verschillende afdelin-

Eddy Deproost en Hilde Vanden
bogaerde: “We staan vandaag
met het Forum veel sterker dan
we ooit hadden durven dromen.”

gen. In de jaren tachtig en negentig
was er een sterke emancipatorische
dynamiek binnen de psychiatrie.
Het geloof in de mogelijkheden van
de mens groeide. De ‘psychiatrische
patiënten’ werden meer gezien als
volwaardige personen met psychiatrische en psychische problemen die
een actieve rol in hun behandeling
en hun herstel kunnen opnemen. Die
vernieuwende visie sloot nauw aan
bij de psychotherapeutische aanpak
van Kliniek Sint-Jozef, die altijd al gericht was op het verbeteren van een
duurzame levenskwaliteit. Onder die
impuls ontstonden op verschillende
afdelingen geïsoleerde initiatieven
om de autonomie en de competenties van de patiënten te ontwikkelen.
Op een bepaald moment hebben
we die initiatieven gebundeld en
er structureel mensen en middelen
voor vrijgemaakt. Zo is het Forum
ontstaan.

Zorg op maat

Alle activiteiten vinden in groep
plaats. Dat is een bewuste keuze?
Hilde Vandenbogaerde: Dat is inderdaad een bewuste keuze. In het Forum
ontmoeten patiënten mensen die ze

Dossier Forum voor persoonsvorming
niet op hun afdeling tegenkomen.
Mensen van verschillende leeftijden
en met diverse achtergronden. Dat
sociaal contact is belangrijk, vooral
omdat deze ontmoetingen buiten de
context van hun ‘ziekte’ plaatsvinden.
Eddy Deproost: Tegelijk ligt de klemtoon heel erg op het individu. De doelstellingen zijn gericht op elke individuele patiënt. Patiënten kiezen zelf,
na overleg, aan welke activiteiten ze
willen deelnemen. Waar nodig helpen
we hen daarbij, vertrekkend vanuit de
behoeften van de patiënt. Het Forum
biedt in die zin zorg op maat.
Het aanbod van het Forum maakt
wezenlijk deel uit van de zorg. De
activiteiten zijn dus niet vrijblij
vend?
Hilde Vandenbogaerde: Dat klopt.
Elke weekdag zijn er naast de behandelsessies op de afdelingen ook
twee sessies in het Forum, behalve
op woensdag. Per week betekent dat
dus acht activiteiten in het Forum. De
meeste patiënten kiezen activiteiten
uit een drietal domeinen. Maar zoals
gezegd: de keuze is ontzettend ruim.
We stimuleren de patiënten om een
gekozen programma minstens drie
weken te volgen. Het gaat immers
wel degelijk om een therapeutisch
programma. Groei en ontwikkeling

zijn maar mogelijk met een zeker engagement.
Alle patiënten worden verondersteld
om deel te nemen, behalve de pas
opgenomen patiënten en de patiënten onder verhoogd toezicht. De in-

“

Het Forum bestaat ondertussen
meer dan twaalf jaar. Jullie blikken
tevreden terug?
Eddy Deproost: We staan vandaag
met het Forum veel sterker dan we
ooit hadden durven dromen. Vroeger

Het sociaal contact is belangrijk, maar
tegelijk ligt de klemtoon heel erg op het
individu. Het Forum biedt zorg op maat.

schrijvingen en de aanwezigheden
worden van heel nabij opgevolgd.
Begin maart bijvoorbeeld, telde de
kliniek 232 ingeschreven patiënten,
waarvan 194 effectief deelnamen
aan het Forum.
Die opvolging maakt deel uit van ons
kwaliteitsbeleid. We doen ook tevredenheidsmetingen en voeren exitinterviews uit bij patiënten op het
eind van de opname. We halen hoge
scores. Patiënten vinden het aanbod
verrijkend, plezierig, deskundig en bovendien nuttig voor het dagelijkse leven na de opname. We laten dan ook
niets aan het toeval over. Voortdurend
wordt het aanbod bijgestuurd en aangevuld, inspelend op nieuwe wensen,
verwachtingen en tendensen.

overheerste dikwijls de neiging om
de patiënt te beschermen. Vandaag
werken we vanuit een andere dynamiek, vanuit een sterker geloof in de
patiënt. We leggen meer openheid
aan de dag. We zijn meer gericht op
het begeleiden van de patiënt om
zelf de touwtjes van zijn leven weer
in handen te nemen. Aanvankelijk
botste het Forum nog op heel wat
weerstand en goedbedoelde scepsis bij de teamleden. Maar vandaag
wordt deze aanpak door niemand
meer in vraag gesteld, integendeel
van het complementaire aanbod
wordt actief gebruik gemaakt.
Op pagina 5, 6 en 7 vindt u enkele
voorbeelden van Forum-activiteiten
in de vorm van korte getuigenissen.

Communicatietraining

“De oplossing bij onszelf
zoeken”
Cinthy Verlinde: “De mensen die naar
de communicatietraining komen zijn
heel divers. Maar één ding hebben
de meesten gemeen: ze hebben gevoel voor introspectie, ze denken na
over zichzelf. En daar gaat het om:
we laten de mensen stilstaan bij wie
ze zijn, specifiek in hun relaties met
anderen. Dat omgaan met anderen
verloopt dikwijls niet zo vlot en we
proberen de mensen hiervoor oplossingen te laten zoeken bij zichzelf.
Dat klinkt misschien wat theoretisch,
maar ik werk heel veel met oefeningen. Het gaat er vaak zelfs hilarisch
aan toe. Door die losse sfeer wordt
de drempel lager voor de patiënten
om in groep zichzelf te zijn. Het tra-

ject dat we afleggen is een soort van
ontdekkingstocht met als centrale
vraag: ‘hoe kom ik over bij de anderen’? Deze vraag nodigt uit tot zelfreflectie en tot feedback van de anderen. We doen dus geen rollenspel,
we geven geen assertiviteitstraining,
maar we proberen mensen inzicht te
laten krijgen in zichzelf. En dankzij
dat inzicht kunnen ze bewust werken
aan hun relaties met de anderen.

Cinthy Verlinde: “Het traject is
een soort van ontdekkingstocht
met als centrale vraag: ‘hoe kom
ik over bij de anderen’.”

Het mooiste is dan ook als je merkt
dat mensen na enkele weken beginnen te veranderen. Zo was er iemand
die thuis vaak conflicten had. Hij
kwam onlangs naar me toe en zei:
‘Vroeger reageerde ik altijd defensief,

waardoor de ruzie nog erger werd.
Maar deze keer heb ik heel bewust
op mijn tanden gebeten. Ik ben niet
in de verdediging gegaan. En het conflict is niet geëscaleerd.’ Mooi, toch?”
Magazine kliniek Sint-Jozef Pittem
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Lichamelijk welzijn en expressie

“Hoe je beweegt, leidt
tot nieuwe inzichten”
Melanie Foulon: “De inspiratie
komt van de deelnemers zelf.
Mijn rol is die van begeleider.”

Melanie Foulon: “Ik geef dans
expressie en theatersport, twee
non-verbale activiteiten waarbij de
klemtoon op het ‘doen’ ligt. Via dans
en theater krijgen patiënten de kans
om zich te uiten. Expressie is heel belangrijk. In het ‘Forum’ leren mensen
om dingen los te laten; de spanning
valt van hen af, de rationele beslommeringen verdwijnen op de achtergrond, ze vergeten even hun problemen. We maken veel plezier in dans
en drama. Er is een voortdurende
interactie en er wordt erg veel gelachen. Lachen is een goede manier om
dingen te relativeren.
Ik ken de patiënten als danser en als
speler. Ik ken hun levensverhaal niet

en ik benader ze niet vanuit hun problematiek. Ik praat met hen over de
bewegingen die ze maken. Sommige
mensen maken heel grote en losse
bewegingen, anderen houden zich
in en maken zich klein, nog anderen
komen behoorlijk krachtig uit de
hoek. Hoe je beweegt, kan tot nieuwe inzichten leiden over jezelf. Maar
ik ga daar zelf verbaal niet dieper op
in. Daar bestaan andere momenten
voor. Ik hou het licht en open.
De patiënten kiezen uit een groot
gamma aan activiteiten, in overleg
met het therapeutisch team. Er zijn
er die voor mijn activiteiten kiezen
omdat ze graag dansen en zich in
dans helemaal kunnen uitleven. Voor
anderen is het een nieuw medium.
Hetzelfde geldt voor drama. De ene
persoon houdt ervan omdat hij even
in een rol kan kruipen en zichzelf los
kan laten, terwijl een andere het net
leuk vindt om iets van zichzelf in een
personage te leggen.
We spreken eigenlijk van ‘theatersport’, een term die is overgewaaid
uit Canada en Amerika. We volgen

de methodiek van het improvisatietheater, met spelletjes, afspraken,
een wedstrijd tussen twee ploegen
en een grote interactie met het publiek. Je herinnert je misschien het
tv-programma ‘Onvoorziene omstandigheden’? Je kunt het daarmee
vergelijken. Veel mensen denken
aanvankelijk dat dat heel moeilijk is,
maar eenmaal in het spel, loopt dat
meestal vlot.
Ook in dansexpressie is het element
improvisatie belangrijk. We vertrekken niet vanuit bestaande danspasjes. Integendeel, we beginnen elke
keer met een blanco blad. Tijdens
een startoefening pik ik op wat de
groep aanbrengt en daarop werken
we verder. De inspiratie komt dus van
de deelnemers zelf. Mijn rol is die van
begeleider.
Ik krijg veel appreciatie van de patiënten. ‘Het heeft deugd gedaan’,
zeggen ze me vaak. ‘We zijn er even
uit geweest.’ Veel mensen staan ook
te kijken van hun eigen kunnen. ‘Dit
had ik van mezelf niet verwacht’, zeggen ze dan.”

Sport en beweging

“Ervaring opdoen is belangrijk”
Daniël Van Hessche: “Op het gebied
van sport en beweging hebben we
een vrij groot aanbod. Patiënten maken een keuze op basis van hun vaardigheden en interesses, maar ook in
lijn met het afdelingsprogramma.
We bieden teamsport en individuele
sport aan, technisch eenvoudige en
complexe sporten, laag intensieve en
hoog intensieve activiteiten.
Er zijn drie begeleiders. Zelf begeleid
ik badminton, balsporten, running en
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conditietraining. We werken producten resultaatgericht. Elke activiteit
heeft een duidelijk begin en einde en
we werken naar bepaalde resultaten
toe. Dat kan een programma ‘start to
run’ zijn of het leren badminton spelen volgens de spelregels. Het mag
natuurlijk plezant zijn, maar er moet
‘iets meer’ zijn. We stellen een objectief, we vragen een engagement
van de deelnemers. Dat maakt het
ook voor hen leuker. Ze zijn minder
vrijblijvend bezig, ze worden uitge-

daagd. Je kunt als patiënt dus niet de
ene dag voor running kiezen en dan
de volgende keer voor badminton.
We bouwen voort op iets.
Sport is goed voor lichaam en geest.
Maar dat is niet het belangrijkste
punt voor ons. Wat primeert is het
idee van iets te doen, iets te proberen, iets te bereiken, iets te ontdekken. Veel mensen onderschatten hun eigen kunnen. Wij bieden
hen een veilig kader om dingen te

Dossier Forum voor persoonsvorming

Psychische gezondheid

“Beheers je eigen gedachten”
Klinisch psycholoog Jan Callens: “Binnen het domein psychische gezondheid is het aanbod mindfulness een
vrij nieuw initiatief. Mindfulness is

Jan Callens: “Mindfulness
vermindert de kans op herval na een
derde depressie van 65% tot 35%.”

proberen. We stellen een bepaald
resultaat voorop, maar er is weinig
druk van ‘moeten’. We kiezen bewust voor sporten die mensen al
wat kennen. Die vertrouwdheid, de
bestaande regels en afspraken bieden een goed kader. Veiligheid, haalbaarheid en laagdrempeligheid zijn
belangrijk.
Er is een grote verscheidenheid in
deelnemers. Zowel mensen van de
jeugdkliniek als van de seniorenkliniek komen langs. We bieden voor elk
wat wils. We werken zoveel mogelijk
op maat van de patiënt.
Wanneer een programma geslaagd
is? Als iemand zich voor iets engageert, ervaring opdoet, het plezant

tegenwoordig zowat overal een hype,
maar in de psychiatrie zijn de inzichten erg waardevol. Patiënten worden
er sterker van en zijn beter bestand
tegen een herval.
De essentie is dat je je niet laat overspoelen door negatieve gedachten.
Wie al een depressie achter de rug
heeft, loopt het risico om bij een
nieuwe tegenslag of op een mindere
dag terug in die spiraal van negatieve gevoelens terecht te komen. Dat
gaat als vanzelf, op automatische
piloot, zonder dat je het echt beseft.
Mindfulness wapent je daartegen.
Mindfulness leert je om de dingen te
aanvaarden, zonder je te laten meeslepen. We moeten kunnen accepteren dat er een donkere wolk boven
ons hoofd kan hangen, zonder dat
die wolk ons hoeft op te slokken.
Een belangrijke techniek is het beheersen van je aandacht. Doe de
dingen die je doet met volle aandacht, gefocust op het hier en het
nu. Neem bewust een douche, eet
bewust je ontbijt, rij bewust met de
auto. Laat je niet afleiden door ande-

re gedachten of gepieker, maar keer
steeds weer terug naar waar je voor
kiest. Als je erin slaagt je gedachten
te beheersen, ben je er niet langer de
speelbal van. We kunnen ons op die
manier bevrijden van de slavernij van
onze gedachten.
Door afstand te creëren tussen onszelf en onze gedachten, nemen we
ook wat afstand van onze problemen
of ons negatief gepieker. We beslissen zelf wanneer en hoe we iets aanpakken, we laten ons niet langer op
sleeptouw nemen. Dat zelf kunnen
kiezen, zelf de controle houden, is
ontzettend belangrijk.
Het is ondertussen wetenschappelijk
bewezen dat mindfulness de kans op
herval na een derde depressie vermindert van 65% tot 35%. Ook bij Borderline-persoonlijkheidsstoornissen
is mindfulness effectief. Patiënten
leren de storm in hun hoofd te accepteren, zonder zich erdoor te laten
overrompelen. Maar ook voor andere
doelgroepen in de psychiatrie kan
mindfulness het verschil maken.”

vindt en eventueel ook op langere
termijn verder wil met die sport, dan
zijn we zeker geslaagd. Maar ook als
iemand zegt: ‘ik heb het geprobeerd,
maar dit is niets voor mij’, kan dat
positief zijn. Mijn doel is niet om iedereen aan het sporten te krijgen.
We leggen samen een bepaalde weg
af en ook als ze er achteraf mee stoppen, kan die weg een mooie ervaring
betekenen.
Ik werk ondertussen bijna dertig
jaar als bewegingstherapeut in Kliniek Sint-Jozef. Het is een voorrecht
om zo intens met mensen te kunnen werken en met sport en beweging een wezenlijk deel uit te kunnen maken van het therapeutisch
proces.”

Daniël Van Hessche: “Sport is goed
voor lichaam en geest. Maar dat is
niet het belangrijkste punt voor ons.”
Magazine kliniek Sint-Jozef Pittem
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Zorgteam voor priesters, diakens en religieuzen

Wegwijs en
ondersteuning bieden
In alle Vlaamse bisdommen zijn er priesters, diakens en
religieuzen die worstelen met psychische en/of verslavingsproblemen. Daarom is er nood aan een contactpersoon in
elk bisdom. Op 8 maart 2010 kwamen in Kliniek Sint-Jozef
in Pittem de vijf vicarissen-contactpersonen en de verantwoordelijken van het Zorgteam voor het eerst samen om
de zorg voor deze doelgroep met elkaar te delen.

“We willen nagaan hoe de werking
over de grenzen van het bisdom
Brugge heen kan uitgebouwd worden. Overleg is belangrijk. We willen
contact houden met elkaar en eventueel in de andere bisdommen een
werking opstarten”, verklaarde de
Brugse vicaris Kris Depoortere.
Zuster Maria Vandeputte, algemeen
overste van de Zusters van Maria van
Pittem en lid van de raad van bestuur
van Kliniek Sint-Jozef, beklemtoonde
het historische karakter van de bijeenkomst: “Tot nu toe waren de contacten met verantwoordelijken eerder specifiek en persoonlijk van aard,
bijvoorbeeld met een vicaris of een
provinciale overste in het licht van
een priester of religieuze die hier in
behandeling was.”
Tine Van Belle was pastoraal werkster van het Centrum voor Psychiatrie en Psychotherapie Sint-Jozef in
Pittem toen ze in februari 2001 werd
aangesteld als opvolgster van de
kort daarvoor overleden zuster Regine Catteeuw voor de werking voor
priesters, diakens en religieuzen met
psychische en/of afhankelijkheidsproblemen. Zuster Regine, regionaal
overste van de Zusters van Maria van
Pittem, werkte als maatschappelijk
assistente in de ontwenningsafdeling van Kliniek Sint-Jozef. Tijdens
haar loopbaan ontwikkelde zij een
speciale zorg voor priesters en reli-
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gieuzen met afhankelijkheidsproblemen.
Sinds april 2004 is diaken Christiaan
Plaisier vrijgesteld om mee te werken
in deze bijzondere zorgverlening. Zijn
specifieke opdracht is dat hij priesters,
diakens en religieuzen bij hen thuis
opzoekt en hen de nodige ondersteuning biedt of doorverwijst naar de
juiste hulpverlening. “De geloofsbeleving komt uitdrukkelijk ter sprake in
de begeleiding”, zegt Tine Van Belle.
Tot op vandaag vinden een vijftigtal
priesters, diakens, religieuzen en gelovige leken een viertal keer per jaar
steun en kracht bij elkaar en in het
evangelie. Omdat de werking deze
Contactgroep en Kliniek Sint-Jozef
overstijgt, is een Zorgteam opgestart
dat zich tot heel Vlaanderen richt.
Het wil een wegwijzer zijn voor al
wie tot de doelgroep behoort, maar
ook voor de directe omgeving en de
oversten van die mensen. Het Zorgteam zoekt naar geschikte begeleiding
of opvang.
Doenja Van Belleghem,
adjunct-perschef bisdom Brugge
Meer informatie krijgt u bij diaken
Christiaan Plaisier (0475 93 90 60),
bij Tine Van Belle (0494 15 21 86) of
Veronique Van Hixe (Kliniek Sint-Jozef:
051 46 70 41).

Annelies Verkest: “De
gecombineerde aanpak is nuttig.
Wie stopt met roken zal ook
minder zin hebben in alcohol,
en omgekeerd.”

Rookstop
regisseur
bevordert
samenwerking

Rookstopprogramma in Ontwenningskliniek

Alcohol en roken tegelijk aanpakken
Sinds september 2009 biedt de Ontwenningskliniek een
rookstopprogramma aan. De eerste resultaten zijn hoopgevend.
Verpleegkundige en tabakologe Annelies Verkest geeft toelichting.
“Alle rokers op de ontwenningskliniek
kunnen deelnemen aan het rookstopprogramma”, vertelt tabakologe
Annelies Verkest. “De mensen moeten het natuurlijk zelf willen. We bieden een groepsprogramma aan, met
één sessie per week. Tijdens die sessies gaan we in op de functie van een
sigaret voor de roker, op de positieve
gevolgen van het stoppen, zowel op
korte als op lange termijn, op de valkuilen waar mensen moeten voor opletten. We geven ook informatie over
medicamenteuze ondersteuning en
bieden ook effectief die hulpmiddelen aan: de pleisters, de tabletjes,
Champix,… Die medicatie zit in de
forfaitprijs en brengt dus geen extra
kosten met zich mee.”
“De dubbele verslaving zorgt voor
een specifieke situatie”, weet An-

Diverse organisaties bieden een
rookstopprogramma aan. Om de initiatieven op elkaar af te stemmen,
heeft de Vlaamse overheid per provincie een rookstopregisseur aangesteld. Voor de Logo’s (Lokaal Gezondheids Overleg) van West-Vlaanderen
is dat Charlotte Lanneau.
“Een rookstopregisseur heeft twee
opdrachten”, vertelt Charlotte Lanneau. “Ten eerste willen we het
aanbod aan rookstopprogramma’s
coördineren en eventuele hiaten
signaleren. Daarnaast willen we dat

nelies Verkest. “De meesten zijn verslaafd aan alcohol en sigaretten. De
gecombineerde aanpak is nuttig. Wie
stopt met roken zal ook minder zin
hebben in alcohol, en omgekeerd.”
“Voor iemand tot de groepsessies
toegelaten wordt, vindt een individueel gesprek plaats. Daarin peil ik
naar de motivatie en bespreek ik de
individuele valkuilen. Een partner
die blijft roken kan zo’n valkuil zijn.
Maar ook bepaalde gewoontes kunnen moeilijk liggen. Wie bijvoorbeeld
altijd een sigaret rookt bij een kop
koffie, kan beter ook eventjes stoppen met koffie drinken, omdat de link
tussen beide gewoontes heel sterk is.
Ook lege momenten zijn vaak een
valkuil. We leren de patiënten om die
dode momenten bewust op te vullen
met een andere activiteit. Ook tus-

aanbod beter bekend maken bij de
brede bevolking. Zo willen we bijvoorbeeld materiaal ontwikkelen
waarmee de lokale besturen promotie kunnen voeren. Een eerste initiatief vindt alvast plaats op 31 mei, op
de Wereld Anti-tabakdag.”
“Door het samenbrengen van de diverse aanbieders van rookstopprogramma’s willen we de aanwezige kennis
delen en gezamenlijke knelpunten
aanpakken. Naar de overheid toe kunnen we voorstellen formuleren. Zo
leeft bij tal van ziekenhuizen de vraag

sendoor worden de mensen door het
hele team aangemoedigd.”
“Wie wil stoppen met roken, moet in
elk geval alle rookgerief weggooien”,
raadt Annelies Verkest aan. “Mensen
overschatten zich wel eens. Maar de
meeste herval komt net omdat rokers
nog een half pakje sigaretten binnen
bereik houden.”
“De belangstelling voor het programma is groot. Zowat 80% van de
patiënten in de ontwenningskliniek
rookt, één op vier van hen schrijft
zich in voor het rookstopprogramma.
Het groepsgevoel werkt stimulerend.
De patiënten zijn kritisch tegenover
elkaar. Ze sturen elkaar bij. De eerste dagen zijn het lastigst, omdat
dan ook de fysieke verslaving speelt.
Na drie dagen is de meeste nicotine
uit het lichaam verdwenen. Vanaf
dan moet op de ‘gewoonte’ gewerkt
worden. Veel patiënten hervallen na
enkele dagen, maar het is belangrijk
om dan niet op te geven. Alleen wie
volhoudt, overwint.”

om nicotinevervangende middelen
gratis te verstrekken aan patiënten.
In Kliniek Sint-Jozef is dat vandaag al
het geval, omdat die middelen er in
de medicatieforfait opgenomen zijn”,
aldus Charlotte Lanneau.
“Het uitwisselen van ervaringen kan
heel positief zijn, net als het overleg
met de diverse betrokkenen. Binnenkort starten we het overleg met de
huisartsenkringen. We willen luisteren naar de noden van de eerste lijn
en eventueel samenwerking bevorderen met de erkende tabakologen.”

Magazine kliniek Sint-Jozef Pittem
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Meer sport, meer park en een grotere toegankelijkheid

Werken aan een mensvriendelijke
omgeving
Wie af en toe in de buurt komt zal het ongetwijfeld al gemerkt hebben: er vinden ingrijpende
werken plaats op het terrein van Kliniek Sint-Jozef in Pittem. De toegankelijkheid wordt verbeterd,
het zicht op de kliniek wordt opener, er komen meer sportterreinen en het park wordt uitgebreid.
De toegankelijkheid van Kliniek SintJozef via de Boterstraat is niet optimaal. De weg is erg smal en wordt
intensief gebruikt door personeel,
dagpatiënten en bezoekers. Enkele
jaren geleden kreeg de kliniek de mogelijkheid om een stuk terrein aan
beide zijden van de Boterstraat aan
te kopen. Hierdoor zal tot halverwege de Boterstraat de toegangsweg
ontdubbeld kunnen worden in een
heen- en een terugweg. Voor het resterende stuk van de straat is bij de
gemeente Pittem een aanvraag ingediend om de weg te verbreden. De
gemeente onderzoekt de aanvraag.
Als je de Boterstraat oprijdt richting
kliniek, worden rechts van de weg
nieuwe sportterreinen aangelegd.
Er komen twee polyvalente verharde
terreinen waar onder meer basket,
volleybal , minivoetbal en tennis ge-
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speeld kan worden. Daarnaast komt
er nog een voetbalterrein. Het veld
zal aan de standaardafmetingen voldoen.
De uitbreiding van de sportinfrastructuur was dringend nodig. Vooral
de mogelijkheden voor buitensport
in de lente en de zomer waren te beperkt. Kliniek Sint-Jozef sluit voorts
niet uit dat de nieuwe terreinen ook
door externe partners gebruikt kunnen worden. De mogelijkheden hiertoe worden onderzocht.
Ook het park rond de kliniek wordt
uitgebreid. In de jaren negentig is
een deel van het oorspronkelijke
park opgeofferd moeten worden
aan de noodzakelijke nieuwbouw.
Dankzij de terreinuitbreiding is er
nu de mogelijkheid om het park in
ere te herstellen, inclusief aantrekkelijke wandelpaden.

betere toeg
ang
via de Boter
straat

uitbreiding
park

nieuwe
sportterrein

en

uitbreiding
park
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Opgemerkt – Het einde van de psychotherapie van Paul Verhaeghe

Aanzet tot een maatschappelijk debat
Klinisch psycholoog Maarten Dheedene las het boek ‘Het einde van de
psychotherapie’ van Paul Verhaeghe
en vindt dat het boek tot nadenken
stemt. Een maatschappelijk debat is
op zijn plaats.
In “Het einde van de psychotherapie”
schetst Paul Verhaeghe de patiënten
van onze tijd. Men vindt ze hoofdzakelijk terug onder de noemer van
‘persoonlijkheidsstoornissen’,
wat
wijst op identiteitsmoeilijkheden,
affectieve problemen, gevoelens van
zinloosheid, leegte, en angst. Betekenisloze lichamelijkheid en driftmatigheid staan vaak centraal met
paniekstoornissen,
somatisering,
automutilatie, toxicomanie, impulsiviteit en eetstoornissen. Deze populatie is anders dan de patiënten waar
Freud en de eerste generatie psychotherapeuten mee werden geconfronteerd. Symptomen waren toen veeleer betekenisvolle en te interpreteren
mentale constructies. Met het blootleggen van de verbanden kwamen de
onderliggende conflicten tot uiting.
In plaats van zinloosheid leed men
onder schuld, schaamte en taboe. De
groep van de psychopathologie van
toen wordt geplaatst tegenover de
actuaalpathologie van nu.
Actuaalpathologie wordt uitdrukkelijk gelinkt aan het verdwijnen van
de traditionele, identiteitverlenende
groepen en de liberalisering van normen en waarden. ADHD is de norm
geworden, flexibiliteit een verplichting, burn-out het gevolg. De dienstverlenende sector (gezondheidszorg
en onderwijs) wordt tegenwoordig
uitgehold door de liberale economie.
Steeds meer psychotherapievormen
worden geweerd of verdacht gemaakt omdat hun effectiviteit niet
op strikt wetenschappelijke wijze te
verifiëren valt. Wetenschappelijke
objectiviteit vereist dat de behandeling volledig gestandaardiseerd is.
Dit leidt tot de protocollaire of handboekgestuurde behandeling. De enige écht wetenschappelijke psychotherapieën zijn dus de kortdurende,
identieke behandelingen, toegepast
door identiek te werk gaande therapeuten op identieke patiënten. Dit
maakt hun toepassingsgebied in de
klinische praktijk wel héél beperkt.

Een analoge kritiek geldt voor wat
Verhaeghe
de
“DSMbilisering”
noemt. In een poging atheoretisch en
objectief te zijn is het Diagnostisch
Handboek voor Mentale Stoornissen
(DSM) onderhevig aan machtsaspecten en sociaal conformisme. Het
is niet onbekend dat de samenstellers financiële banden onderhouden
met de farmaceutische industrie. De
validiteit van de DSM blijkt nihil. De
diagnostische categorieën zijn niets
meer dan de groepering van een aantal beschrijvende gedragskenmerken. Iedereen weet dat en toch blijft
men in de praktijk op slaafse wijze
van de DSM gebruik maken. In het
gebruik ervan verglijdt bovendien
het gedragsbeschrijvende label naar
de oorzaak van het probleem: “Dat
kind kan moeilijk stilzitten omdat het
ADHD heeft”. In een laatste beweging
wordt verondersteld dat de behandeling van deze oorzaak van medischfarmacologische aard moet zijn.
Het isoleren van ‘disorders’ gaat gepaard met een proces van decontextualisering. Men tracht het probleem
te bestrijden met wat precies aan
het probleem ten grondslag ligt: het
gebrek aan een betekenisverlenende
of identiteitsverlenende context. De
bevindingen van de Wereldgezondheidsorganisatie liegen er niet om: de
belangrijkste risicofactor voor mentale gezondheid is sociale ontwrichting, en de belangrijkste risicofactor
voor zelfdoding is sociale isolatie. Dit
boek pleit voor een diagnostiek die
zich richt op de onderliggende psychische structuur van de patiënt, de mogelijke therapeutische verhouding, en
de mate waarin de patiënt zelf actief
zal kunnen deelnemen aan het psychotherapeutisch proces. Psychotherapie is maar werkbaar als de patiënt
actief meewerkt aan verandering. De
kritiek op bepaalde maatschappelijke
veranderingen wordt dus niet aangewend om een veralgemeend slachtofferschap te promoten. Dit is trouwens
een van de effecten van de pseudomedicalisering: zowel omgeving als
patiënt worden vrijgepleit.
Dit werk staat diametraal tegenover
de talloze publicaties die hoopvol
uitkijken naar de neurobiologische
toekomst. De auteur kent de geschie-

denis van zijn vakgebied. Hoe men
tegenwoordig over psychopathologie
denkt, is voor hem niet veel meer dan
oude wijn in nieuwe zakken. Verder
getuigt het boek van een duidelijke
betrokkenheid en bekommernis ten
aanzien van de huidige psychotherapeutische praxis. “Het einde van de
psychotherapie” uit een noodkreet
en een oproep om het maatschappelijk debat rond de organisatie van de
gezondheidszorg te voeren. De aanzet hiertoe is alvast geleverd in de
diverse reacties die de publicatie teweegbrengt. De freudo-lacaniaanse
(psychoanalytische) inspiratie van de
auteur samen met de radicale stellingnames en de cynische stijl doen
sommige hulpverleners de wenkbrauwen fronsen. Anderen zijn aangenaam verrast hoe de knelpunten
van de dagdagelijkse praktijk op zeer
herkenbare, heldere en doordachte
wijze worden weergegeven. Daarbij
gaat het vooral over de pseudowetenschappelijke status van klinisch
onderzoek en de excessieve invloed
van economische motieven en managementstrategieën die zich tot in
de consultatiekamer laat voelen. Dit
is een thematiek die zowel artsen,
psychiaters, therapeuten, beleidvoerders en politici op zijn minst tot nadenken zou moeten stemmen.
Maarten Dheedene,
klinisch psycholoog
Paul Verhaeghe, Het einde van de
psychotherapie, uitgeverij De Bezige Bij
Magazine kliniek Sint-Jozef Pittem
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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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