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Voorwoord

Zorg op maat
Met enige trots mag ik dit eerste
jaarverslag van Kliniek Sint-Jozef
voorstellen. Het nieuwe initiatief
kadert – net als het magazine ‘Open
venster’ – in onze beleidsvisie van
openheid, toegankelijkheid, deskundigheid, samenwerking en maatschappelijke verantwoordelijkheid.
De geestelijke gezondheidszorg van
vandaag is een dynamische krachtenbundeling van actoren, die samen
instaan voor een kwaliteitsvolle zorg
voor de patiënt. Ons ziekenhuis is
geen eiland van zorg. Het is deel van
een netwerk van zorg.
Een correcte communicatie is in deze
veranderende context erg belangrijk. In dit jaarverslag 2009 leest u
wat Kliniek Sint-Jozef doet, wie onze
patiënten zijn, hoe we te werk gaan,
welke nieuwe wegen we inslaan,
welke resultaten we kunnen voorleggen. Als organisatie die met publieke
middelen werkt en op een verantwoorde manier met deze middelen
wil omgaan, dienen we hierover open
te communiceren.

Filip Deboutte

Zoals u zult merken is er in 2009 heel
wat gebeurd in Kliniek Sint-Jozef.
Enkele rode draden springen hierbij

in het oog. Vooreerst zijn er de vaak
terugkerende initiatieven om de
familie van patiënten nauwer te
betrekken bij het behandelproces.
Een andere constante zijn de inspanningen om de betrokkenheid van
de patiënten bij de zorgverlening te
verhogen. En een derde terugkerend
verhaal is het streven naar zorg op
maat en naar continuïteit van zorg in
samenwerking met andere actoren
uit de sector en partners uit andere
sectoren. Die klemtonen zijn geen
toeval. Ze maken fundamenteel deel
uit van onze visie op zorg.
Zorg is bij uitstek mensenwerk. De
medewerkers van de kliniek verdienen onze beste zorg. Vorming en
opleiding zijn belangrijk, maar ook
erkenning en waardering voor het
vele en zware werk dat de artsen
en de medewerkers in de verschillende disciplines verrichten. Ik wil
hen hiervoor uitdrukkelijk hartelijk
dank zeggen. Door de inspanning
van artsen en medewerkers kunnen we voor 2009 mooie resultaten
voorleggen en daar zijn we allemaal
fier op.
Filip Deboutte
Algemeen directeur

Magazine kliniek Sint-Jozef Pittem
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Medisch en therapeutisch aanbod
Gespecialiseerd en vernieuwend centrum
Kliniek Sint-Jozef vzw is een open, gespecialiseerd en vernieuwend
centrum voor psychiatrie en psychotherapie.

Centrale
behandelingspijlers

– Grondige biopsychosociale
diagnostiek
– Biologisch-psychiatrische aanpak
– Intensieve psychotherapie
– Kleine leef- en behandelgroepen
– Methodische hantering van
het afdelingsmilieu
– Therapeutische programma’s
op maat
– Individuele begeleiding
– Informatie en ondersteuning
van de familie
– Terugvalpreventie en
resocialisatie
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Depressiekliniek

De Depressiekliniek is een afdeling
voor (jong)volwassenen met depressie, stress- en angstproblemen,
persoonlijkheidsproblemen, traumatische ervaringen en relatieproblemen.

Ontwenningskliniek

De Ontwenningskliniek is een afdeling voor volwassenen met problemen rond misbruik en afhankelijkheid van alcohol, medicatie of tabak.

Medisch-psychiatrische verblijven
Kliniek Sint-Jozef telt 197 bedden. In
2009 werden 685 volwassenen en
157 jongeren opgenomen. Een patiënt
die verschillende keren werd opgenomen, al dan niet op dezelfde afdeling,
wordt maar één keer meegerekend in
deze cijfers. De turn-over ligt dan ook
vrij hoog. In totaal werden in 2009
797 beëindigde medisch-psychiatrische verblijven geteld.

Patiënten kunnen volledig opgenomen worden en een tijdlang dag en
nacht in de kliniek verblijven. Daarnaast is ook dagopname mogelijk.
In dat geval komt de patiënt overdag naar de kliniek – elke weekdag
of maar enkele dagen per week – en
kan hij ‘s avonds naar huis terug. Vaak
vindt eerst een volledige opname
plaats, om daarna over te schakelen

op dagopname. Ook nachtopname
is mogelijk. Dat laat patiënten toe
om overdag naar school te gaan of
te gaan werken. Dat bevordert de
resocialisatie, de terugkeer naar de
samenleving.
Na een opname biedt Kliniek SintJozef nazorg aan op maat. Er zijn ook
poliklinische consultaties.

Forum voor persoonsvorming
Naast de vijf afdelingen of ‘klinieken’, telkens gericht op een andere
doelgroep, is er ook het Forum voor
persoonsvorming. Het Forum organiseert therapeutische activiteiten
die de patiënt op meerdere manieren
sterker maken.
De activiteiten in het Forum voor
persoonsvorming 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 er
een bijzonder heterogeen publiek op
de activiteiten komt. Maar het aanbod is heel ruim en divers. Er zijn in
totaal negentig verschillende activi-

Revakliniek

De Revakliniek is een afdeling voor
volwassenen met persoonlijkheidsproblemen, stemmingsstoornissen
en psychotische problemen. Deze
personen hebben dikwijls ook nood
aan ondersteuning van hun psychosociaal functioneren.

teiten, onderverdeeld in elf domeinen (zie kader).
Het Forum voor persoonsvorming
werkt complementair. Op de afdelingen zijn de activiteiten in eerste
instantie gericht op de behandeling van de problemen. In het Forum
werken we breder, met als doel het
‘ik’ van de patiënt te versterken. Los
van zijn psychiatrisch probleem willen we elke patiënt persoonlijk laten
groeien.
Ook willen we het psychosociaal en
het relationeel functioneren van de
patiënten versterken. Dat is belangrijk met het oog op de terugkeer naar
de maatschappij.

Jeugdkliniek

De Jeugdkliniek is een afdeling voor
jongeren met psychiatrische, emotionele en relationele problemen en
bestaat uit twee units:
– de unit Observatie en kortdurende interventie richt zich tot
jongeren van 15 tot 21 jaar in een
ernstige psychiatrische crisis.
– de unit Observatie en behandeling richt zich tot jongeren van
14 tot 19 jaar met psychiatrische
en psychologische problemen
die thuis en op school of op het
werk sociaal niet meer kunnen
functioneren en bij wie ambulante hulp ontoereikend is.

De 11 domeinen
van het Forum
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

arbeid en activatie
cultuur en spiritualiteit
familie en gezin
hobby en vrije tijd
kennis en informatie
lichamelijk welzijn en expressie
omgaan met anderen
psychische gezondheid
relaxatie
sport en beweging
voeding en wonen

Seniorenkliniek

De Seniorenkliniek is een afdeling
voor valide 60-plussers met angst-,
stemmings-, persoonlijkheids- of verslavingsproblemen, veelal verweven
met de levensfaseproblematiek.

Magazine kliniek Sint-Jozef Pittem
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De patiënten in Kliniek Sint-Jozef,
mensen als u en ik
Eén op vier personen in België krijgt met ernstige psychische problemen
te maken. Het zijn mensen als u en ik.

Mannen en vrouwen vinden hulp
in Kliniek Sint-Jozef
Populatie: medisch-psychiatrische
opnames in 2009
Geslacht

mannen

vrouwen

totaal

N

%

376

47,2%

421

52,8%

797

100,0%

Er werden in 2009 iets meer vrouwen
dan mannen behandeld in Kliniek
Sint-Jozef. Deze cijfers zijn vergelijkbaar met de voorgaande jaren.

Patiënten vooral uit West-Vlaanderen
maar ook Oost-Vlaanderen
Populatie: medisch-psychiatrische opnames in 2009
Herkomst		

Herkomst volgens Vlaamse zorgregio’s		

West Vlaanderen: arrondissementen
West -Vlaanderen		

West-Vlaamse
zorgregio’s

Brugge

98

12,3%

Ieper

25

3,1%

Diksmuide
Kortrijk

Oostende
Roeselare
Tielt

Veurne

Totaal W.VL

Andere

Totaal

20

165
43

113
89
31

584

213

797

2,5%

20,7%
5,4%

14,2%
11,2%
3,9%

73,3%

26,7%

100,0%

589

73,9%

Oost-Vlaamse
zorgregio’s

174

21,8%

Andere

17

Andere zorgregio’s 17

2,1%

Totaal

100,0%

797

2,1%

De herkomst van onze patiënten situeert zich vooral in
West-Vlaanderen. Het hele West-Vlaamse grondgebied is
vertegenwoordigd, met als uitschieters de centrumsteden
Brugge, Roeselare en Kortrijk.
Eén op vijf patiënten (21,8%) komt uit Oost-Vlaanderen.
Kliniek Sint-Jozef biedt dan ook een aantal hooggespecialiseerde behandelingen aan.
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Wie neemt de beslissing voor een opname?
Op het einde van de behandeling
wordt met elke patiënt een exitinterview gedaan. Eén van de vragen
van dat interview is: wie was volgens
u de belangrijkste beslissingsnemer

om naar Kliniek Sint-Jozef te komen.
Het grootste deel van de patiënten
(38%) zegt zelf voor de opname in
Kliniek Sint-Jozef gekozen te hebben.
Dat heeft zeker te maken met patiën-

Wie stelde uiteindelijk een opname in Kliniek Sint-Jozef voor?
Wie was de uiteindelijke beslisser?

Niemand, ik heb er zelf voor gekozen

38%

Mijn ouders

7%

Mijn partner

Andere familieleden

Een kennis of een vriend
Mijn huisarts

Een dokter van dit ziekenhuis

Een dokter van een ander ziekenhuis
Anderen

7%

9%
1%

10%
12%
7%

10%

ten die hervallen en bewust kiezen
voor een heropname in Kliniek SintJozef.
24% van de patiënten zegt dat de beslissing door een arts genomen is; ofwel door de huisarts, ofwel door een
arts van Kliniek Sint-Jozef.
Uiteraard moeten deze gegevens
gerelativeerd worden. In de meeste
gevallen is een beslissing tot opname een ‘gedeelde beslissing’, waarbij
veel betrokkenen een rol spelen. De
beslissing wordt meestal ook niet
in één keer genomen, maar na een
proces dat vaak maandenlang duurt.
Toch bieden deze cijfers interessante
gegevens, omdat ze weergeven wie
de patiënt zelf op het einde van zijn
opname als belangrijkste beslissingsnemer ziet.

Populatie: medisch-psychiatrische ontslagen 2009

Stoornissen door middelengebruik
belangrijkste hoofddiagnose
Een kleine helft van de opgenomen
patiënten in Kliniek Sint-Jozef in
2009 heeft stoornissen door middelengebruik als hoofddiagnose. Andere veel voorkomende diagnosen
zijn stemmingsstoornissen (16,6%),
persoonlijkheidsstoornissen (16,1%)
en stoornissen ontwikkeld in de kindertijd of de adolescentie (12,7%).

Populatie: medisch-psychiatrische ontslagen 2009

Vaak is er sprake van dubbele of
meervoudige diagnosen. De hoofd
diagnose is de diagnose die na onderzoek de grootste rol heeft gespeeld
bij de opname.

Stoornis impulsbeheersing

Stoornissen door middelengebruik

347

43,8%

Schizofrene en andere psychotische stoornissen

23

2,9%

Stemmingsstoornissen

Persoonlijkheidsstoornissen
Angststoornissen

Aanpassingsstoornissen
Eetstoornissen

Stoornissen ontwikkeld in kindertijd/adolescentie
Dementiële e.a. cognitieve stoornissen
Zwakzinnigheid

Andere problemen

Somatoforme stoornis
Bijkomende codes
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132

128
12

18
3

0

101
4

9

12
1

3

793

16,6%
16,1%
1,5%

2,3%

0,4%

0,0%

12,7%
0,5%
1,1%

1,5%

0,1%

0,4%

100,0%

Meeste patiënten komen uit
gezinsmilieu
Ongeveer twee op drie patiënten in
Kliniek Sint-Jozef komen uit een gezinsmilieu op het moment van opname en keren daar ook naar terug. Eén
op drie patiënten is alleenwonend.
Een minderheid komt uit een collectieve woonvorm (RVT, MPI, bijzondere
jeugdzorg,…) of een therapeutisch
milieu (psychiatrisch ziekenhuis,
PAAZ, PVT, beschut wonen). Bijna alle
patiënten keren na opname terug
naar het milieu vanwaar ze komen.
Let wel: bij interpretatie van de cijfers
uit de tabel moet er rekening mee

Alleenwonend

Gezinsmilieu

Collectieve woonvorm

Therapeutisch milieu

Andere

Totaal

Leefmilieu bij opname

28,1%

64,3%

3,3%

3,8%

0,5%

100,0%

gehouden worden dat de groep patiënten bij opname en de groep patiënten bij ontslag niet strikt identiek

Bestemming na ontslag

27,4%

62,2%

4,9%

4,8%

0,6%

100,0%
zijn. Het gaat over het totaal aantal
opnamen en ontslagen in de loop
van 2009.
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Depressiekliniek
Kennis en inzicht verhogen
draagkracht medewerkers
De depressiekliniek behandelt mensen met complexe problemen. Dat
weegt onvermijdelijk ook op de medewerkers. Hun dragend vermogen
moet dan ook voortdurend bewaakt
en versterkt worden. Goede vorming
is daar een element in.
Hoe groter de kennis en het inzicht
bij de medewerkers, hoe beter ze de
dingen in een context kunnen plaatsen en hoe groter hun dragend vermogen wordt. De medewerkers van
de depressiekliniek volgen daarom
de maandelijkse seminaries in Kliniek Sint-Jozef, die ook voor externen
openstaan. Daarnaast organiseert
de depressiekliniek ook interne vormingen, waarbij een actieve inbreng
van elke medewerker vereist is. In
2009 vormde het boek ‘Freud & Co
in de psychiatrie’ (dr. Kinet, 2006) de
leidraad voor tekstbesprekingen en
vorming. Tijdens deze interactieve
vormingen gaat veel aandacht naar
de specifieke visie van Kliniek Sint-Jo-
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zef op het psychodynamisch werken.
Het is belangrijk dat alle medewerkers deze visie delen en begrijpen,
voor de patiënt in de eerste plaats,
maar zeker ook voor de eigen draagkracht van de medewerkers.

Werkmap
bevordert
betrokkenheid
patiënt

Patiëntendossier als efficiënt en
multidisciplinair werkinstrument
Het elektronisch patiëntendossier is
een belangrijk instrument voor een
goede opvolging van de patiënt. Het
dossier is multidisciplinair samengesteld en biedt input voor teambesprekingen. In 2009 werd het werken met het patiëntendossier verder
verfijnd.
Zorgverleners van verschillende disciplines maken gebruik van het patiëntendossier: psychiaters, verpleegkundigen, paramedici, therapeuten,…

Die veelzijdigheid maakt het dossier
interessant als basis en ondersteuning voor een multidisciplinaire patiëntenopvolging.
Om het patiëntendossier als werkinstrument efficiënt te houden, is echter een grote mate van uniformiteit
noodzakelijk. Welke gegevens het
dossier moet bevatten, hoe uitgebreid de gegevens beschreven worden, welke stijl gehanteerd wordt,
wie wat wanneer noteert,… daar
moet een consensus over bestaan.

Bovendien is een patiëntendossier
een dynamisch gegeven; het evolueert voortdurend.
In 2009 is met alle betrokken partijen
een stand van zaken gemaakt. De wederzijdse verwachtingen zijn geformuleerd en op basis daarvan zijn de
afspraken verfijnd. Dankzij deze hernieuwde afspraken is het elektronisch
patiëntendossier meer dan ooit een
efficiënt, multidisciplinair, betrouwbaar en update instrument voor een
veilige en optimale patiëntenzorg.

Duur medisch-psychiatrisch verblijf en dagbehandeling
in de depressiekliniek (ontslagpopulatie 2009)
30%
25%
20%
15%
10%
5%
N=10

< 1 week

N=13

< 1-4 wek

N=30

N=25

< 1-3 mnd 3-6 mnd

De depressiekliniek voerde in 2009
een ‘patiëntenwerkmap’ in. Dankzij dit eenvoudige instrument is de
patiëntenparticipatie flink toegenomen.
Hoe groter de patiëntenparticipatie,
hoe sneller en hoe doeltreffender het
genezingsproces. Om de participatie
te verhogen voerde de depressiekliniek een werkmap in. Deze werkmap
wordt aan het begin van de opname
aan elke patiënt overhandigd en ze
blijft het bezit van de patiënt, ook

N=20

N=10

6-12 mnd 1-2 jaar

N=2

> 2 jaar

na ontslag. Grote voordelen van zo’n
werkmap zijn de grotere betrokkenheid, de mogelijkheid om op een
proces terug te kijken en het feit dat
een aantal afspraken zwart op wit op
papier staan.
Zo helpt de werkmap bij het bepalen
van de gezamenlijke doelstellingen.
Niet alleen de depressiekliniek heeft
een aantal duidelijke doelstellingen voor de patiënt, ook de patiënt
zelf heeft die. Het is goed om deze
doelstellingen te expliciteren en op
papier te zetten, zodat ze in de loop

van het verblijf duidelijk blijven.
Door zwart op wit een aantal doelstellingen en afspraken vast te leggen,
verhoogt ook de betrokkenheid en het
verantwoordelijkheidsgevoel bij de
patiënt. Het maakt ook evaluatie en
waar nodig bijsturing mogelijk.
De werkmap bevat formulieren en
opdrachten, maar laat ook ruimte
voor de creativiteit van elke patiënt.
Na verloop van tijd krijgt de patiënt
dankzij de werkmap een duidelijk
beeld van de weg die hij ondertussen
afgelegd heeft.

Magazine kliniek Sint-Jozef Pittem
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Modulair therapieprogramma
biedt meer zorg op maat
Zorg op maat is het meest effectief. Hoe dichter het therapieprogramma aansluit
bij de individuele nood van een patiënt, hoe groter de kans op succes. Daarom
ontwikkelde de ontwenningskliniek in 2009 een uitgebreid pakket aan modules
die flexibel inspelen op de individuele zorgbehoeften.
De ontwenningskliniek is een vrij
grote afdeling. Bovendien zit er een
sterke evolutie in de doelpopulatie.
De problematiek wordt almaar complexer. Naast hun verslaving kampen
patiënten immers vaak nog met andere problemen. Dubbeldiagnoses,
waarbij een verslaving gepaard gaat
met bijvoorbeeld een persoonlijkheidsproblematiek, komen meer en
meer voor. Ook sociale en relationele
problemen versterken dikwijls de
complexiteit.
Om zorg op maat te kunnen blijven
aanbieden, werd het therapeutisch
programma in 2009 bijgestuurd.
Naast het groepsprogramma zijn
een vijftiental modules ontwikkeld
die geïndividualiseerde zorg toelaten. Op die manier kunnen de kwaliteit van de therapie en de ‘outcome’
verbeterd worden. Voor de outcome
gaat het erom dat de patiënten
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nuchter blijven, dat hun kwaliteit van
leven verbetert en dat ze zich goed
in hun vel voelen. Het introduceren
van de nieuwe modules in het therapieprogramma vergde zowel een
inhoudelijke als een organisatorische
bijsturing.
Een module die alvast veel succes
kent, is het rookstopprogramma. Alcoholgebruik en roken gaan nauw
samen. Wie blijft roken, heeft een
grotere kans op herval na een alcoholverslaving. Het rookstopprogramma
wordt dan ook deskundig aangepakt
met een professionele tabakologe.
Ook de module ‘gezonder leven’ wil
patiënten sterker maken om herval
te voorkomen. Het gaat vooral om
bewustwording. Het begint vaak met
kleine stappen in de richting van een
gezonde voeding en voldoende beweging, maar gaandeweg versterkt

een gezond leven de hele mens.
Een derde voorbeeld is de module
‘cannabis en partydrugs’. Veel jonge
gebruikers van cannabis en partydrugs hebben er geen benul van
waarmee ze bezig zijn. Er doen immers veel mythes de ronde en er
is weinig kennis over de risico’s.
Informatie over alle aspecten van
dat soort druggebruik verhoogt de
bewustwording bij de patiënten en
maakt ze weerbaarder.
Daarnaast zijn er ook sessies rond
arbeid, vrije tijd en zelfredzaamheid.
Alle programma’s staan heel dicht bij
de realiteit en de praktijk. De bedoeling is immers dat patiënten er na de
behandeling thuis daadwerkelijk iets
aan hebben. Een goede arbeidsattitude en een bewuste tijdsbesteding
versterken de kans op een succesvolle resocialisatie.

Ontwenningskliniek
Familiewerking versterkt
De ontwenningskliniek heeft een
lange traditie in familiewerking. De
naaste familie wordt altijd van meet
af aan betrokken bij de therapie. Vaak
zitten deze mensen immers met

grote vragen. In 2009 is de familiewerking uitgebreid naar een cyclus
van drie bijeenkomsten, telkens op
een zaterdag. Voor kinderen van patiënten met een verslaving is er een

apart programma, dat ook aandacht
heeft voor voorlichting en detectie
van eventuele problemen.

Bouwen aan netwerk van zorg
Op 11 juni 2009 vond in Kliniek
Sint-Jozef een ervaringsuitwisselingsdag plaats in samenwerking
met de VAD – Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen.
Het centrale thema was de nazorg, een aspect waar de ontwen-

ningskliniek veel aandacht aan besteedt en een zekere expertise rond
heeft opgebouwd in de sector.
Meer dan 150 zorgverleners namen
deel aan het plenaire programma
en diverse workshops. Aan het einde
van de dag werden twee slotconclu-

sies getrokken: er is nood aan evidence based zorgverlening en er is nood
aan sterke netwerken die bruggen
slaan en de continuïteit van zorg garanderen. Op beide terreinen werkt
Kliniek Sint-Jozef actief met externe
partners samen.

Duur medisch-psychiatrisch verblijf en dagbehandeling
in de ontwenningskliniek (ontslagpopulatie 2009)
50%
40%
30%
20%
10%
N=20

< 1 week

N=90

< 1-4 wek

N=159

< 1-3 mnd

N=43

3-6 mnd

N=2

6-12 mnd

N=1

1-2 jaar

N=0

> 2 jaar
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Revakliniek
Gezonde levensstijl voorkomt
gewichtstoename
Patiënten krijgen in de eerste plaats psychische zorg in Kliniek Sint-Jozef, maar
uiteraard wordt ook de fysische gezondheid in het oog gehouden. Een mooi
voorbeeld hiervan is het project ‘metabool syndroom’ dat in 2009 werd opgestart.
Onder invloed van hun medicatie
hebben veel patiënten minder energie. Daardoor zijn ze vaak minder
geneigd om aan lichaamsbeweging
te doen. Komt daarbij dat de tweede generatie neuroleptica de drang
naar eten en zoetigheid stimuleert.
Als hier geen aandacht aan besteed
wordt, kunnen patiënten tien tot
vijftien kilogram aankomen. Die gewichtstoename moet vermeden worden, want ze houdt risico’s in voor een
hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten,
diabetes, enz.
Omdat op de revakliniek het grootst
aantal risicopatiënten verblijft, werd
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hier in 2009 het project ‘metabool
syndroom’ gestart. Van elke patiënt
worden bij opname de lichaamslengte, de buikomtrek, het gewicht,
de hartslag en de bloedwaarden
gemeten. Ook de levensstijl wordt
bevraagd. Aan de hand van deze gegevens wordt een risicoprofiel opgemaakt en worden de patiënten
tijdens hun verblijf voortdurend
opgevolgd. Waar nodig wordt een
behandelprogramma gestart.
Uiteraard is voorkomen altijd beter
dan genezen. Patiënten krijgen daarom voorlichting en informatie over

een gezonde levensstijl. In negen
sessies worden tal van praktische en
bruikbare tips gegeven.
Een eerste evaluatie leert dat deze
aanpak vruchten afwerpt. Wel is extra aandacht nodig voor de therapietrouw. Mensen zijn terecht begaan
met hun lichaamsgewicht, maar
stoppen met medicatie is uiteraard
geen goede oplossing. Informatie en
duiding blijven dan ook nodig.
Het project ‘metabool syndroom’ kadert in het ziekenhuisbrede project
voor een gezonde voeding en een gezonde levensstijl. Zie ook pagina 21.

Krachtgerichte programma’s
en positieve hefbomen
Behandelprogramma’s
evolueren
voortdurend, zodat ze optimaal blijven aansluiten bij de evoluerende noden van de patiënt. Bovendien gaat
vandaag meer en meer aandacht
naar ‘krachtgerichte’ programma’s,
terwijl vroeger vooral ‘klachtgericht’
gewerkt werd. Met deze verschuiving van klemtoon krijgen de patiënten positieve emoties en hefbomen
aangereikt, zodat ze weerbaarder en
zelfredzamer worden.
In 2009 werden de programma’s voor

de vier behandelgroepen in de revakliniek kritisch doorgelicht. Op maat
van de verschillende patiëntengroepen – psychosociaal revaliderenden;
patiënten met angst-, stemmings- of
persoonlijkheidsstoornissen; psychotici – werden nieuwe modules uitgetekend. Deze modules besteden
onder meer aandacht aan psychische
weerbaarheid, arbeid en familie, positieve psychologie en zelfredzaamheid.
Tegelijk gaat ook meer aandacht

naar het systematisch betrekken van
de familie van de patiënt. De familie
is immers een belangrijke motor in
de behandeling van de patiënt. Hoe
groter de betrokkenheid, hoe sterker
het bondgenootschap. Uiteindelijk
moet de patiënt immers terug naar
zijn thuisomgeving en moet daar
goed kunnen functioneren. Naast
het systematiseren van het overleg
met de familie is er ook een psychoeducatief aanbod voor de familieleden uitgewerkt.

Duur medisch-psychiatrisch verblijf en dagbehandeling
in de revakliniek (ontslagpopulatie 2009)
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Correcte analyse als basis
voor adequate zorg
Voor een goede en adequate zorg
zijn sterke medewerkers nodig. Ook
in 2009 werd daarom ruim aandacht
besteed aan vorming. De revakliniek
concentreerde zich vooral op twee
topics over probleemanalyse.
Een eerste topic was het omgaan
met zelfverwondend gedrag. Zelfverwondend gedrag komt heel
vaak voor, maar is qua functie niet

eenduidig te vatten. De ene patiënt
doet het om zichzelf te straffen, de
ander als een appel om hulp, nog
een ander om een negatief gevoel te
overstemmen met een ander, meer
draaglijk negatief gevoel. Het is belangrijk om als hulpverlener een onderscheid te kunnen maken tussen
die verschillende ‘boodschappen’
van de patiënt, zodat gepast gereageerd kan worden.

De tweede topic sluit hier methodisch nauw bij aan. ‘Case conceptualisation’ gaat namelijk om het analyseren van een problematiek, zowel
op het niveau van probleemsamenhangen, betekenisanalyses als van
functieanalyses. Het doel is om een
geïndividualiseerd en gediversifieerd
beeld van een problematiek te bekomen, dat als basis kan dienen om verantwoorde beslissingen te nemen.
Magazine kliniek Sint-Jozef Pittem

15

Outreaching en samenwerking
nemen toe
De unit kortverblijf van de jeugdkliniek wil ‘ontspoorde’ jongeren zo
snel mogelijk terug op de rails brengen. Hiervoor focust de behandeling
op een aantal gerichte topics. Daarbij
wordt externe samenwerking steeds
belangrijker.
In 2009 werden enkele initiatieven genomen die het ‘outreachend’ werken

bevorderen. Zo werd een aantal keer
een observatiegesprek bij de patiënt
thuis gevoerd. Dat biedt uiteraard
heel wat contextgebonden voordelen,
maar het vergt een grote investering
in tijd en middelen. Het recente art.
107 dat de samenwerking binnen de
geestelijke gezondheidszorg stimuleert, kan hier op termijn misschien
nieuwe mogelijkheden bieden.

Betere zorg door betere
interne communicatie
Een goede communicatie is een
noodzakelijke voorwaarde voor een
goede zorg. In 2009 besteedde de
jeugdkliniek extra aandacht aan een
optimale interne communicatie.
Communicatie is altijd een kwestie
van evenwichten. Te weinig communicatie leidt onvermijdelijk tot
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problemen, maar ook te veel of te
snelle communicatie kan knelpunten
veroorzaken. Het is dan ook goed om
op tijd en stond de interne communicatie te evalueren en waar nodig
bij te sturen. Zo zijn binnen de jeugdkliniek de afspraken verfijnd over de
communicatie en feedback tussen de
stuurgroep en de stafvergaderingen.

Omgekeerd gebeuren er ook inspanningen om externe hulpverleners
naar de jeugdkliniek te halen voor
patiëntenoverleg. Vooral met de bijzondere jeugdzorg is een goede samenwerking gegroeid, maar ook met
scholen en andere instanties zijn er
nauwe contacten.

Jongeren keren
best zo snel als
mogelijk terug
naar thuisomgeving

Jeugdkliniek
Duur medisch-psychiatrisch verblijf en dagbehandeling
in de jeugdkliniek (ontslagpopulatie 2009)
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Op de behandelunit van de jeugdkliniek verblijven de patiënten dikwijls
langere tijd. Ze voelen zich er veilig
en geborgen – vaak veiliger dan in
de ‘buitenwereld’. Hierdoor ontstaat
het gevaar op ‘regressie’, waarbij de
patiënt zich goed voelt in de kliniek
en niet gehaast is naar ontslag toe te
werken. Het doel blijft uiteraard echter om elke patiënt zo snel mogelijk
terug te laten keren naar de eigen
leefomgeving.
De mogelijkheid van regressie bestaat overigens ook voor de hulpverleners, die de aanwezigheid van de
patiënt ‘gewoon’ worden. Het verblijf
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op de jeugdkliniek mag echter nooit
een vanzelfsprekendheid worden; ‘er
zijn’ op zich werkt niet vanzelf. Daarom moet bewust ingegaan worden
tegen de regressie.

de jeugdkliniek ook extra inspanningen om ze deel te laten nemen aan
het Forum voor persoonsvorming.
Elke jongere krijgt een programma
op maat en individuele coaching.

In 2009 werkte de behandelunit van
de jeugdkliniek expliciet rond regressie. Hier en daar werd de interne
organisatie bijgestuurd om regressie tegen te gaan. Zo werd de vergaderstructuur veranderd en werd het
vergaderritme opgevoerd. Daardoor
wordt elke patiënt nauwer en sneller opgevolgd. Ook de communicatie op teamniveau vaart er wel bij.
Om de jongeren te activeren doet

Tegelijk werkt de jeugdkliniek aan
een vlottere overgang van voltijdse
behandeling (in de behandelunit)
naar dagbehandeling. De bedoeling
is ook hier om patiënten zo snel mogelijk terug in hun dagelijkse context te integreren. Eens de kern van
de problematiek doorgewerkt, kan
de vertaling ervan best zo snel als
mogelijk in de thuisomgeving in de
praktijk worden gebracht.

Magazine kliniek Sint-Jozef Pittem
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Seniorenkliniek
Samen met familie en partner
nieuw evenwicht vinden
De familie van de patiënt is altijd al een betrokken partner in de seniorenkliniek.
In 2009 is die band in het kader van de contextuele psychotherapie nog versterkt.
Ook de directe partner van de patiënt krijgt een belangrijker plaats in de zorg.
Dat de naaste familie betrokken
wordt bij de opname van een senior
spreekt vanzelf. Sinds jaar en dag
biedt de seniorenkliniek een reeks
van vijf infoavonden voor familie
aan. Deze avonden zijn psycho-educatief opgevat. Er is een reeks over
depressie als centraal thema en
een reeks die meer focust op verslavingsproblematiek bij ouderen.
Familieleden krijgen zo meer inzicht
in de problematiek, ze leren de werking van de seniorenkliniek kennen
en ze krijgen tal van waardevolle
tips over hoe je het best kunt om-
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gaan met depressie of verslaving bij
een ouder familielid. De patiënten
kunnen trouwens zelf ook deze infoavonden bijwonen als ze dat wensen. Dan wordt meteen een stukje
‘multi family therapy’ in de praktijk
gebracht. Een bijkomend voordeel
is dat patiënten en familieleden op
deze avonden lotgenoten leren kennen, wat vaak leidt tot een positieve
dynamiek en interactie.
Meer en meer aandacht gaat ook
naar begeleiding van ‘het koppel’.
Het is altijd de bedoeling om de pa-

tiënt zo snel mogelijk terug naar de
thuissituatie te laten gaan. De betrokkenheid van de partner is dan
ook erg belangrijk voor een goede
voorbereiding op deze re-integratie.
Vaak moeten koppels ook samen een
nieuw evenwicht vinden; de kinderen
zijn het huis uit, door het pensioen
komt een zee van tijd vrij en partners
die vele jaren druk bezig zijn geweest
en onvermijdelijk wat uit elkaar zijn
gegroeid, zijn plots weer op elkaar
aangewezen. Om tot een nieuw
evenwicht te komen is het belangrijk
daar ‘als koppel’ aan te werken.

Elke mens
heeft zijn
uniek verhaal

Continuïteit van zorg

Zorg op maat betekent in de seniorenkliniek optimaal rekening houden met het unieke levensverhaal
van elke patiënt. Naast het basisprogramma van de seniorenkliniek
en het ziekenhuisbrede Forum voor
persoonsvorming is binnen de seniorenkliniek nog een derde programmapijler uitgebouwd. Deze drie
niveaus laten toe voor elke patiënt
een individueel programma samen
te stellen.

Als een patiënt van de seniorenkliniek terugkeert naar zijn
thuissituatie, stopt de nood aan zorg niet meteen. Op verschillende vlakken is nazorg nodig. In samenwerking met
externe partners maakt Kliniek Sint-Jozef hier werk van.
De familie kan een belangrijke rol spelen in het resocialiserend proces, maar vaak is er meer nodig. Er is nood aan
een plan om de oorzaken die (mee) geleid hebben tot de
opname in de seniorenkliniek tegen te gaan: vereenzaming, het gebrek aan een netwerk om op terug te vallen,
het gebrek aan structuur in de dagelijkse tijdsbesteding,…
Dit soort ‘nazorg’ is ruimer dan de strikte zorgverlening en
doet een beroep op tal van partners: huisartsen, mantelzorgers, buren, gezinsleden, thuiszorg, enz.
Om deze continuïteit van zorg te verstevigen maakt de
seniorenkliniek meer ruimte voor thuisbezoeken. Er wordt
ook sneller contact gezocht met externe zorgverleners.
Bovendien wordt de nazorg al opgestart tijdens de dag
therapie, zodat de overgang gemakkelijker wordt. Vaak zit
het in kleine dingen. Zo ‘beloven’ veel alleenstaanden om
terug thuis geregeld naar een dienstencentrum te gaan,
maar in de praktijk doen ze dat vaak niet. Daarom wordt
al tijdens de dagtherapie een dienstencentrum bezocht,
zodat die drempel alvast overwonnen is.

Het basisprogramma van de seniorenkliniek vormt de ruggengraat van
de behandeling. Dat wordt verder
versterkt door het ruime aanbod van
het Forum, waar ook de senioren aan
deelnemen. Specifiek voor de senioren is daarnaast een aantal modules
uitgewerkt, die sterk gericht zijn op
concrete noden of behoeften: huishoudelijke training, communicatieve
vaardigheden, omgaan met vrije
tijd,… Bovendien heeft elke patiënt
nog een aantal ‘lege blokjes’ die hij
zelf autonoom kan invullen, liefst zo
zinvol mogelijk in het kader van de
behandeling. Ook daar voorziet de seniorenkliniek de nodige begeleiding,
al wordt hier ten volle de autonomie
van de patiënt gerespecteerd.

Duur medisch-psychiatrisch
verblijf en dagbehandeling
in de seniorenkliniek
(ontslagpopulatie 2009)
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Sinds 2009 wordt heel expliciet gewerkt met het levensverhaal van
de patiënt. Elke patiënt heeft een
werkmap met opdrachten rond zijn
eigen levensverhaal. Deze narratiefpsychologische benadering biedt het
voordeel dat ze heel dicht aansluit bij
de patiënt als individu, bij de mens
met zijn verhaal. Het levensverhaal
vormt de rode draad die de verschillende disciplines bindt. Samen met
de patiënt wordt resultaatgericht
gewerkt, waarbij het belangrijk is dat
de patiënt de dingen een plaats kan
geven in zijn levensverhaal. Ook naar
de buitenwereld toe biedt die integratie in het eigen levensverhaal een
stevig houvast voor de patiënt.

> 2 jaar
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Alle neuzen in één richting
Om het beleid in Kliniek Sint-Jozef vorm te geven, werken we met een beleidsplan
dat prioriteiten stelt voor de hele organisatie én voor de vijf afdelingen
of klinieken. In 2009 waren deze prioriteiten:
1. het optimaliseren van de beleidscommunicatie;
2. het versterken van het leiding geven en de coaching van medewerkers;
3. het optimaliseren van de behandelplannen, zowel psychotherapeutisch
en psychiatrisch als op het gebied van de resocialisatie.
Elke afdeling kan naast deze prioriteiten ook eigen projecten voorstellen en eigen
accenten leggen. Voorbeelden van deze projecten vindt u verspreid over dit jaarverslag.
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Werken aan kwaliteit en
patiëntveiligheid
Gezonde voeding op tafel
De keuken van Kliniek Sint-Jozef scoort al jarenlang hoge cijfers in diverse enquêtes
en benchmarks. Naast de kwaliteit en de smaak van de voeding, besteedt de keuken
ook meer en meer aandacht aan de gezondheidsaspecten van een evenwichtige
voeding. In 2009 werd zelfs een ziekenhuisbreed project ‘gezondheid’ op het getouw
gezet. Dankzij de samenwerking van velen werden mooie resultaten geboekt.
Elke chef-kok speelt graag in op de
wensen van zijn klanten. Maar in een
ziekenhuis is dat niet altijd evident.
Wat de patiënten graag voorgeschoteld krijgen, is niet per se de meest
gezonde keuze. In het verleden werd
al een eerste aanpassing doorgevoerd
met een keuze voor minder calorierijk voedsel. In 2008-2009 werd een
nieuwe sprong voorwaarts gemaakt
met een integraal gezondheidsproject. Belangrijke spelers in het
project waren de directie, de stuurgroepen van de afdelingen, diëtiste
Sylvie Deguffroy, chef-kok Eddy
Houvenaeghel en zijn team, de
adjunct-directeur patiëntenzorg
Kathleen De Sutter en stafmedewerker Pol Vanhee.

van alle medewerkers. Bovendien sluit
het project perfect aan bij de aandacht
voor het metabool syndroom, waar
een werkgroep van artsen, apotheek
en verpleegkundigen grondig rond
gesensibiliseerd heeft. De informatiesessie over het metabool syndroom
voor de medewerkers van de keuken,
en de opleiding over dit thema voor
een grote groep verpleegkundigen
zijn hier voorbeelden van.

Inmiddels is niet alleen het keukenmenu bijgestuurd, met meer klemtoon op groenten, fruit, yoghurt en
andere gezonde voeding, ook het
aanbod in de automaten in het ziekenhuis is vernieuwd. De traditionele frisdranken hebben er plaats
geruimd voor waters, fruitsappen,
melkproducten en light-producten.
De medewerkers en ook de patiënten
reageren positief.

Het werken rond voeding en gezond
leven op de afdelingen werd één van
de kerntaken van de diëtiste. Met
ondersteuning van de referentieverpleegkundigen werd hiervoor volop
gesensibiliseerd, en met succes. Ook
werd in nauw overleg tussen de chefkok, zijn medewerkers en de diëtiste
het aanbod in de keuken bijgestuurd.
Het grote succes van dit project is te
danken aan de positieve benadering,
de voortdurende communicatie, de
gedragen visie en de medewerking
Magazine kliniek Sint-Jozef Pittem
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Preventief
werken rond
KOPPproblematiek
Kinderen van ouders met psychiatrische problemen (KOPP) zijn kwetsbare kinderen. Onderzoek wijst uit dat
één derde van hen later zelf een psychiatrisch probleem ontwikkelt. Voor
heel wat meer kinderen stelt het samenleven specifieke moeilijkheden,
met mogelijke invloed op de ontwikkeling en op de wijze waarop het
kind later met relaties zal omgaan.
Preventief werken kan veel problemen voorkomen. Voor de KOPP-werk-

groep van Kliniek Sint-Jozef was dit
de belangrijkste motivatie om een
interne opleidingscyclus uit te werken met als doel de mogelijkheden
tot preventie in het therapeutische
werk te integreren.
De opleiding, bestaande uit twee
dagdelen van drie uur, werd georganiseerd voor alle verpleegkundigen

van de depressiekliniek, de ontwenningskliniek en de revakliniek, de
referentieverpleegkundige van de
jeugdkliniek en de seniorenkliniek,
en een aantal maatschappelijk werkenden.
Om de volledige doelgroep te kunnen bereiken werd de opleiding in
2008-2009 driemaal gegeven.

Contract voor kwaliteit en
patiëntveiligheid
Op 1 juli 2009 sloot Kliniek SintJozef een nieuw contract met de FOD
Volksgezondheid over kwaliteit en
patiëntveiligheid. Het contract 20092010 is gebaseerd op drie pijlers:
het ontwikkelen en implementeren
van een veiligheidsmanagementsysteem (VMS); het analyseren en
(her)ontwikkelen van een bestaand
of nieuw proces; het ontwikkelen en/
of aanpassen en/of implementeren
en opvolgen van een multidimensionele indicatorenset m.b.t. kwaliteit
en patiëntveiligheid.
Ook dit nieuwe contract kadert binnen het meerjarenplan 2007-2012
dat de FOD, in samenwerking met
de ziekenhuizen, wenst te realiseren.
Een expliciete betrokkenheid van de
directie en de hoofdgeneesheer is
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essentieel om een succesvolle uitvoering van het contract te garanderen.
Belangrijk is ook een adequate, regelmatige en tijdige communicatie met
alle betrokken actoren en partijen.
Wat pijler 1 ‘het ontwikkelen en implementeren van een veiligheidsmanagementsysteem’ betreft, verbindt
Kliniek Sint-Jozef zich tot het ontwikkelen van een meld- en leersysteem
voor incidenten en bijnaincidenten.
Verder moeten 5 geanalyseerde incidenten omschreven worden, inclusief de gebruikte retrospectieve
analysemethode, de voorgestelde
verbeteracties en de geformuleerde
aanbevelingen die daaruit zijn voortgevloeid.
Voor pijler 2 ‘het analyseren en
(her)ontwikkelen van een bestaand

of een nieuw proces’ werkt Kliniek
Sint-Jozef verder aan het multidisciplinaire project metabool
syndroom.
Voor pijler 3 ‘het ontwikkelen en/
of aanpassen en/of implementeren en opvolgen van een multidimensionele
indicatorenset’
ontwikkelt Kliniek Sint-Jozef een
multidimensionele indicatorenset
voor het sturen van het beleid op
het vlak van kwaliteit en patiëntveiligheid. Op deze indicatoren zal
feedback gegeven worden door
de FOD.
Door actief mee te werken aan
dit contract met de FOD Volksgezondheid streeft Kliniek Sint-Jozef
naar een steeds hogere kwaliteit
en patiëntveiligheid.

“Deze opname was echt de beste
oplossing voor mij”.
Aan het einde van elke opname wordt
een exitinterview gehouden met de
patiënt. Hierin peilen we naar de tevredenheid en de ervaringen van de
patiënt. Deze gegevens worden jaar
na jaar zorgvuldig bijgehouden. Ze
zijn vooral belangrijk om evoluties
over de jaren heen in het oog te houden.
Met de belangrijke stelling dat de
opname achteraf gezien de beste
oplossing was, gaat meer dan 90%
van de patiënten akkoord. Dat is een
bijzonder hoog cijfer, dat jaar na jaar
bevestigd wordt.
De gemiddelde patiënt geeft overigens een 8 op 10 op de vraag naar het
resultaat van de behandeling. Ook

Stelling: Deze opname was echt de beste oplossing voor mij
akkoord

2007
91%

2008
94%

2009
92%

Resultaat van mijn behandeling: beoordeling op een 10-puntenschaal
2007
7,9

2008
8

2009
7,96

Hotelfunctie: beoordeling op een 10-puntenschaal 		
Mijn kamer
Sanitair
Leefruimtes op de afdeling
Maaltijden en bediening

2007
8,4
8,4
8,2
8,0

dat is een bijzonder hoog cijfer.
Tot slot gooit ook de hotelfunctie jaar

2008
8,5
8,3
8
8,0

2009
8,3
8,31
7,88
8,0

na jaar hoge ogen. De kwaliteit blijft
over de jaren heen erg constant.

Aantal klachten bij ombudsdienst
blijft beperkt
Hoewel er gewerkt is aan een grotere
bekendheid van de ombudsdienst
bleef ook in 2009 het aantal klachten
erg beperkt. Er waren 11 aanmeldingen bij de interne ombudsdienst en 2
bij de externe ombudsdienst.

Kliniek Sint-Jozef doet er dan ook alles aan om klachten te voorkomen.
De afdelingshoofden en verpleegkundigen houden systematisch patiëntenvergaderingen, op sommige
afdelingen elke dag. Wekelijks is er

ook een bijeenkomst van de staf met
de patiënten. De meeste knelpunten
komen hier spontaan naar boven en
worden dan ook opgelost nog voor ze
tot klachten uitgroeien.
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Beleid en overleg

Raad van bestuur

Directiecomité

De raad van bestuur van Kliniek Sint-Jozef is als volgt samengesteld:
Foto van links naar rechts:
1e rij: zr. Maria Vandeputte, mevr. Marijke Lootens,
zr. Denise Vangansbeke, dhr. Gerard Wulleman, dhr. Geert Vervaecke
2e rij: dhr. Germain Malfrère, dhr. Aimé Decat, dhr. Paul Callebert

Het directiecomité van Kliniek
Sint Jozef is als volgt samengesteld:
Dhr. Filip Deboutte,
algemeen directeur

Staat niet op de foto: zr. Hilda Tanghe

Dhr. Eddy Deproost,
directeur patiëntenzorg
Dhr. Bart Vandevivere,
directeur facilitaire diensten
Dhr. Joris Veys,
directeur administratie
Dr. Mark Kinet,
hoofdgeneesheer
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Joris Veys benoemd tot directeur
administratie
Joris Veys werd in 2009 benoemd
tot directeur administratie
van Kliniek Sint-Jozef.
Hij werkt al sinds 1979 in het
ziekenhuis en kent de organisatie
dan ook door en door. Samenwerking,
kwaliteit en transparantie draagt
hij hoog in het vaandel.

“De
financieel-administratieve
dienst van het ziekenhuis bestaat
vandaag uit een equipe van een 17tal personen”, vertelt Joris Veys. “Ik
stuur de dienst aan en wil er een
sterke ploeg van maken. Maar ik
hecht ook veel belang aan een goede integratie van de administratie
met de patiëntenzorg. De patiëntenzorg is de core-business van de kliniek, maar ook de administratie en
de financiën moeten professioneel
gemanaged worden. Samen met de
patiëntenzorg wil ik werken aan een
vereenvoudiging van administratieve procedures en zowel intern als
extern een tijdige en gerichte rap-

Joris Veys, directeur administratie

portering realiseren. Ook in de gezondheidszorg werken we immers
in een economische context, waar
nauwe opvolging en feedback van
het allergrootste belang zijn. De oprukkende informatisering, ook in de
patiëntenzorg, is een extra trigger
voor een goede samenwerking.
Daarnaast werken we met de
financieel-administratieve
dienst
actief mee aan de realisatie van de
opdrachtverklaring van het ziekenhuis. Dat doen we onder meer met
een vriendelijk onthaal, een correcte patiëntenadministratie en
loonadministratie, een permanente

verbetering van de informaticaondersteuning, en een up to date
boekhouding. Dit met het oog op
een goede afstemming tussen de
diverse diensten en een hoog kwaliteitsstreven op alle vlakken.
Het is belangrijk om als organisatie
aan één zeel te trekken. In het directiecomité werken we samen in een
cultuur van gedeelde beslissingen en
honderd procent transparantie. Dat
vind ik ontzettend belangrijk. Want
uiteindelijk is dat de beste garantie
voor een goede en efficiënte beleidsvoering in functie van de zorg voor de
patiënt.”

Sterk overleg voor efficiënte organisatie
Goede overlegorganen en een sterke
interne communicatie zijn erg belangrijk voor het goed en efficiënt functioneren van een complexe organisatie
als een psychiatrisch ziekenhuis. Op
het niveau van de afdelingen speelt

de stuurgroep een belangrijke rol.
Een stuurgroep is samengesteld uit
de psychiater(s), de hoofdverpleegkundige en de afdelingspsycholoog.
Op een hoger niveau werd in 2009
het ‘therapeutisch ziekenhuisoverleg’

in het leven geroepen. Dat overleg
brengt directie, staf en de verschillende stuurgroepen twee keer per
jaar samen. Dit gestructureerde overleg op verschillende niveaus werkt de
efficiëntie in de hand.
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HRM
Respect en waardering voor
de medewerkers
Een organisatie is zo sterk als
haar medewerkers. Nog meer
dan elders geldt dat voor een
ziekenhuis. Zorg verlenen is
immers mensenwerk bij uitstek.
Daarom wil Kliniek Sint-Jozef
haar medewerkers op tijd en
stond blijken van respect en
erkenning geven
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Op het nieuwjaarsfeest 2009 werd
voor de eerste keer een huldiging
georganiseerd voor de medewerkers
met 25 jaar dienst.
Op de dag van de verpleegkunde kregen alle medewerkers van het therapeutisch departement een attentie. De medewerkers van de dienst
schoonmaak werden in de bloeme-

tjes gezet op de dag van de schoonmaak. Vanaf 2010 organiseert Kliniek
Sint-Jozef overigens voor alle medewerkers ‘een dag van de medewerker’
op 12 mei.
In september 2009 werd een gratis
uitstap voor de medewerkers op
het getouw gezet. Opdat iedereen
zou kunnen deelnemen werd de

Sterke leidinggevenden
voor sterke medewerkers
Kliniek Sint-Jozef werkt aan een gericht HR-beleid dat
een optimale ondersteuning biedt aan de afdelingen
en diensten en zorg draagt voor de medewerkers. Een
centrale rol hierin spelen de leidinggevenden als
belangrijke partners in het beleid.

In 2009 werd verder gewerkt aan het ondersteunen van de
leidinggevenden. Dat gebeurde onder meer met een opleiding rond psychosociaal welzijn voor leidinggevenden en met
een opleiding conflictcoaching voor afdelingshoofden.
Ook op de werkvloer zelf kregen de afdelingen en diensten in
2009 extra ondersteuning, o.a. door de aanwerving van een
centrale verantwoordelijke voor de aankoop.

uitstap drie keer georganiseerd.
De medewerkers brachten eerst
een bezoek aan Den Achtkanter,
een opvangcentrum voor mensen
met een verstandelijke beperking
in Kortrijk. Na de middag werd de
tentoonstelling Beaufort aan de
kust bezocht. Om af te sluiten was
er een duinenwandeling, gevolgd
door een barbecue.

Wat de uitbouw van het competentiemanagement betreft,
werd na de zorgmedewerkers nu ook voor de medewerkers
van het administratief departement gestart met de opmaak
van een competentie- en functieprofiel. Deze profielen worden opgemaakt in nauw overleg met de betrokken medewerkers.
In het kader van het competentiemanagement wordt ook
werk gemaakt van een krachtig vormingsbeleid. Medewerkers worden gestimuleerd om vorming te volgen en krijgen
hiervoor ook de nodige ruimte. Een bijzonder initiatief in 2009
waren de vormingen ‘omgaan met agressie’, die erg op prijs
werden gesteld.
Daarnaast was er ook in 2009 blijvende aandacht voor een
optimale inzet en planning van het personeel, een goed onthaal van nieuwe medewerkers en een verzorgde communicatie via het intranet en de infokrant. Psychosociale ondersteuning wordt gegarandeerd via de vertrouwensfunctie en de
ombudsdienst.
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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)
Unit Observatie en behandeling
Dr. Leen Van Compernolle
Dr. Delphine Vanhamme
(Geneesheerspecialist in opleiding)
Seniorenkliniek
Dr. An Verbrugghe

Kliniek Sint-Jozef vzw

Huisarts
Dr. Rudi Leliaert
Neuroloog
Dr. Patrick Vanderdonckt

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

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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