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EDITORIAAL

Zorgvernieuwing

Stilstaan is achteruitgaan
Deze uitspraak klinkt cliché. In onze
haastige samenleving is het lang
niet slecht om af en toe eens stil te
staan en te bezinnen over ons doen
en laten. We kunnen er echter niet
naast kijken: de geestelijke gezondheidszorg evolueert ingrijpend.
De overheid heeft ambitieuze plannen om te komen tot een betere
geestelijke gezondheidszorg door de
realisatie van zorgcircuits en zorgnetwerken. De vermaatschappelijking
van de zorg zal de komende maanden en jaren de grote uitdaging worden. Het zal van alle zorgverleners in
de geestelijke gezondheidszorg veel
flexibiliteit en een grote dosis aanpassingsvermogen vergen.
Kliniek Sint-Jozef heeft sinds jaar en
dag een heldere en sterke organisatiestructuur. Toch is de tijd rijp voor
enkele grondige aanpassingen.
Een eerste stap in de interne zorgvernieuwing betreft de oprichting van de

unit jongvolwassenen. De doelgroep
van de jongvolwassenen valt vaak
tussen twee stoelen: in de kinder– en
jeugdpsychiatrie kunnen ze niet meer
terecht en de volwassenpsychiatrie is
vaak niet vertrouwd met adolescentaire problemen die kunnen aanhouden na de leeftijd van 18 jaar.
Vanaf 4 oktober is voor deze patiënten een aanbod op maat uitgewerkt
binnen een eigen structuur.
Deze zorgvernieuwing biedt meerwaarde voor iedereen: uiteraard voor
de patiënt, maar ook voor de betrokken artsen en medewerkers en voor
de verwijzers die een duidelijk aanbod
en zorg op maat bij ons zullen vinden.
In de nabije toekomst zullen nog vernieuwingen worden doorgevoerd.
Deze werden grondig voorbereid en
zullen wanneer de tijd volledig rijp
is opgestart worden om aldus een
naadloze overgang te waarborgen.
Ook de overgang in de hoofdgeneesheerfunctie is naadloos verlopen. Na
18 jaar heeft dr. Mark Kinet op 1 sep-
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Filip Deboutte
tember de fakkel doorgegeven aan
dr. Geert Everaert.
Ik wil dr. Mark Kinet oprecht danken
voor zijn niet te onderschatten bijdrage in de uitbouw en vernieuwing
van de kliniek waardoor vandaag een
breed en hoogwaardig zorgaanbod
beschikbaar is.
Dr. Geert Everaert kan voortbouwen
op het werk van zijn voorganger. Hij
heeft duidelijk gemaakt dat de samenwerking met andere ziekenhuizen en het beter op elkaar afstemmen
voor hem een prioriteit zullen zijn.
Ik heb met genoegen vastgesteld dat
dr. Geert Everaert met veel “goesting”
aan zijn nieuwe opdracht is begonnen
en ik heb er alle vertrouwen in dat hij
deze ook voorbeeldig zal blijven vervullen. We kunnen er alleen maar wel bij
varen!
Filip Deboutte – algemeen directeur

Vroeginterventie
bij alcohol of drug
gebruik jongeren
Jongeren uit het secundair onderwijs
die riskant of beginnend problematisch alcohol of illegale drugs gebruiken, kunnen maar beter zo snel
mogelijk geholpen worden. Daarom
organiseert Kliniek Sint-Jozef in samenwerking met de Vereniging voor
Alcohol- en andere Drugproblemen
(VAD), het Centrum voor Geestelijke
Gezondheidszorg Largo en de stad
Roeselare opnieuw het ‘Groepsaanbod vroeginterventie”. De sessies beginnen op 10 november.
Voor meer informatie:
tel 051 46 70 41 of via mail aan
tine.casteleyn@sintjozefpittem.be.

In de voetsporen van Van Gogh

Kunst als therapie
Is kunst goed voor de geestelijke gezondheid en zo ja,
op welke manier dan? Deze vragen stonden centraal
tijdens de lezing van de befaamde Franse dr. Jean-Marc
Boulon op 9 juni in Kliniek Sint-Jozef. Vincent Van Gogh
was nooit ver weg tijdens dit interessante discours.
‘Comment utiliser l’art pour soigner
la maladie mentale?’, zo luidde de
titel van de lezing, georganiseerd
i.s.m. Bristol-Myers Squibb Belgium.
Dr. Boulon is hoofdgeneesheer van
het Centre Psychiatrique Saint Paul
de Mausole in Frankrijk en is een bevlogen spreker. In het psychiatrisch
centrum in Saint Rémy de Provence
heeft hij een atelier opgericht met
een eigen vzw-structuur, waar patiënten en zorgverleners therapeutisch met kunst bezig zijn. Leuk om
weten is dat in datzelfde psychiatrisch centrum Vincent Van Gogh 53
weken vrijwillig opgenomen werd
en er maar liefst 143 schilderijen en

meer dan 100 tekeningen maakte.
Het unieke aan dit ‘atelier de création
thérapeutique Valetudo’ is de nagestreefde artistieke waarde. Los daarvan is veel mogelijk, maar ook niet
alles. “We blijven werken met therapeutische doelstellingen”, vertelt dr.
Boulon. “Destructieve artistieke acties kunnen bijvoorbeeld niet.”
Patiënten verblijven gemiddeld 37
dagen in het Centre Psychiatrique.
Maar wie in het atelier is ingeschreven, kan ook na ontslag uit het ziekenhuis blijven deelnemen. “Het
therapeutisch proces is divers”, zegt
dr. Boulon. “Vaak begint het met ‘dat

Dr. Jean-Marc Boulon is rotsvast
overtuigd van de therapeutische
waarde van kunst.
kan ik niet’, maar al snel ontdekken
veel patiënten onvermoede artistieke talenten. Als een bepaald niveau
gehaald wordt, organiseren we ook
exposities en bieden we de werken
te koop aan. Dat betekent dus ook
dat de patiënten/kunstenaars op
een bepaald moment afscheid moeten kunnen nemen van hun werk.
Dat zijn allemaal heel belangrijke
momentums. Jaarlijks komen meer
dan 45.000 bezoekers langs in de
galerij. Zij worden natuurlijk in de
eerste plaats aangetrokken door het
verhaal van Van Gogh, maar wij slagen erin ze mooi langs de galerij te
leiden!”

Studiedag 27 november

Het nieuwe onbehagen in de cultuur
Op zaterdag 27 november vindt
in congrescentrum Het Pand in
Gent een studiedag plaats over
psychoanalyse en cultuur. Wetenschappers, filosofen en literatoren
discussiëren er over ‘het nieuwe
onbehagen in de cultuur’.
Initiatiefnemer van deze studie
dag is de Belgisch-Nederlandse
Stichting Psychoanalyse en Cultuur, opgericht in 1990. De stichting stelt zich tot doel de psycho
analyse in de cultuur te doen
leven en een positieve wisselwerking tussen psychoanalyse,
filosofie, kunst en wetenschap te
bevorderen.
Naar aanleiding van haar twintigjarig bestaan organiseert de
stichting ditmaal een studiedag
over psychoanalyse van de cultuur.
Alluderend op Freuds bekende essay ‘Das Unbehagen in der Kultur’
staan diverse sprekers stil bij enkele
hedendaagse culturele varianten.

Programma
10.15-10.20
10.20-11.15
11.15-11.20
11.20-11.50
11.50-12.45

12.45-12.50
12.50-14.00
14.00-14.55
14.55-15.00
15.00-15.30
15.30-16.25

16.25-16.30
16.30-17.30
17.30-19.00

Sjef Houppermans.
Welkomstwoord
Paul Verhaeghe.
Identiteit en angst
Joris Vandenberghe.
Discutant.
Koffiepauze
Lieven De Cauter.
De eeuwige terugkeer
van de natuurtoestand
Jo Smet. Discutant.
Walking lunch
Mark Kinet. Cyborgie
Peter Verstraten.
Discutant
Koffiepauze
Joke J. Hermsen.
Het nieuwe onbehagen:
tijdschaarste
Dominiek Hoens.
Discutant
Paneldiscussie o.l.v.
Lieven Vandenhaute
Receptie

Dagvoorzitter is Trees Traversier.
Deze studiedag wordt georganiseerd
in samenwerking met de Vakgroep
Psychoanalyse en Raadplegingspsychologie van de UGent en met Kliniek Sint-Jozef Pittem.
Voor meer informatie en inschrijvingen: www.stichtingpsychoanalyseencultuur.eu.
Magazine kliniek Sint-Jozef Pittem
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Dr. Mark Kinet (rechts) en de nieuwe
hoofdgeneesheer dr. Geert Everaert:
“Alle zorgactoren hebben enorm
veel werk, maar allicht kunnen we
ons zorgaanbod nog beter
op elkaar afstemmen en meer
dingen samen gaan doen.”

Dr. Geert Everaert volgt dr. Mark Kinet op als hoofdgeneesheer

“Ik heb er heel veel zin in”
“Een gezonde dosis humor zorgt ervoor dat het een beetje
plezant blijft”, aldus dr. Mark Kinet over zijn functie als
hoofdgeneesheer. Na 18 jaar heeft dr. Kinet op 1 september
jl. de fakkel doorgegeven aan dr. Geert Everaert. Open venster
zocht beide psychiaters op voor een dubbelgesprek.
Wanneer en in welke omstandig
heden bent u zelf hoofdgeneesheer
geworden, dr. Kinet?
Dr. Kinet: Dat was op 1 januari 1993
en in vrij dramatische omstandigheden. Mijn voorganger, dr. Frans Hoornaert, was ziek geworden. Hij had het
ziekenhuis therapeutisch tijdens zijn
loopbaan sterk uitgebouwd en op de
kaart gezet. Toen hij noodgedwongen stopte, was ik pas twee jaar in
dienst. Het was dus een hele uitdaging, vooral ook omdat de kliniek
pas was uitgebreid van 130 naar 197
plaatsen. Die uitbreiding vond plaats
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in een periode dat de meeste ziekenhuizen moesten afbouwen, wat erop
wijst dat Kliniek Sint-Jozef erg goed
bezig was en een stevig dossier kon
voorleggen. Toen ik de fakkel overnam, was mijn eerste opdracht om
de groei in goede banen te leiden,
zowel op therapeutisch vlak als op
het vlak van de patiëntenpopulatie.
Welke doelstellingen had u toen
voor ogen?
Dr. Kinet: Ik ben psychotherapeutisch
geschoold, het is dus logisch dat ik
mij vooral daarop richtte. Kliniek Sint-

Jozef beschikte toen al – en vandaag
nog altijd – over een aantal sterke
troeven. We hebben een enorm rijk
reservoir aan knowhow. We hebben
een uitgebreid palet aan diepgaande,
grondig uitgewerkte therapieën. We
beschikken over goede artsen. Dat
alles biedt ons de mogelijkheid om
ons op verschillende vlakken te specialiseren.
Mijn stokpaardje is de milieutherapie. Dat houdt in dat alles wat op
een afdeling gebeurt, afgestemd is
op één doel. Psychotherapie vind je
overal en ook voor bewegingstherapie kan je op veel plaatsen terecht,
net als voor medicatie… Maar om al
die elementen optimaal op elkaar af
te stemmen en tot één samenhangend geheel te smeden, heb je de
setting van een psychiatrisch ziekenhuis nodig. Pas dan haal je de beste
resultaten met je patiënten.

U bent bijna 18 jaar hoofdgenees
heer geweest. Is die functie in die
tijdspanne sterk geëvolueerd?
Dr. Kinet: Ja, toch wel. Het belang van
allerhande managementprincipes is
fel toegenomen. De nood aan horizontale samenwerking is met de jaren geleidelijk gegroeid. Zowel intern
als extern. Die evolutie en die samenwerking ‘managen’ gaat niet vanzelf.
Daar heb je bepaalde vaardigheden
voor nodig. Gaandeweg leer je die
wel.
Dr. Everaert: Die managementvaardigheden krijg je jammer genoeg
nog niet mee in de opleiding. Wij zijn
natuurlijk in de eerste plaats opgeleid om de patiënt te helpen, niet om
een ziekenhuis te leiden. Toch wordt
dat meer en meer een noodzaak. Op
verschillende niveaus, trouwens. Een
afdeling in een ziekenhuis bestaat al
snel uit meer dan twintig medewerkers met verschillende functies. Dat
is al een flinke KMO.
Dr. Kinet: Toch blijft onze hoofdopdracht klinisch. Dat kan wel eens
voor een spanningsveld zorgen in

workload en tijdsverdeling. Voor mijn
opdracht als hoofdgeneesheer had
ik in principe maar vijf uur per week.
Maar in de praktijk is er geen strikte
tijdsverdeling. Alles loopt wat door
elkaar. Al heb je natuurlijk wel forme-

“

een visie hebben en leidinggevende
capaciteiten. Maar hij moet ook realistisch zijn en goed kunnen relativeren. Een gezonde dosis humor zorgt
ervoor dat het een beetje plezant
blijft.

Ik besef dat er heel wat op mij afkomt.
Als hoofdgeneesheer word je sowieso
veel aangeklampt en bevraagd.

le momenten, zoals vergaderingen
waar je louter in je hoedanigheid van
hoofdgeneesheer aan deelneemt.

Met beide voeten in
de praktijk

Over welke eigenschappen moet
een goede hoofdgeneesheer be
schikken?
Dr. Kinet: Een hoofdgeneesheer moet
communicatief sterk zijn. Hij moet

Kunt u zich hierin herkennen, dr.
Everaert?
Dr. Everaert: Jazeker. Ik heb vier jaar
met dr. Kinet gewerkt en ik heb dus
wel een beeld van wat mij te wachten staat. Toch wordt het ook een
beetje een ontdekkingstocht. Ik
zal inderdaad moeten zoeken naar
een evenwicht tussen mijn klinische praktijk en mijn opdracht als
hoofdgeneesheer. Ook mentaal dan,

Unit jongvolwassenen
zet zorgvernieuwing in gang
Sinds de uitbreiding van Kliniek
Sint-Jozef in 1991 heeft het ziekenhuis een sterke en duidelijke
organisatiestructuur. De zorgbehoeften en het zorgaanbod zijn
intussen echter zo geëvolueerd,
dat een zorgvernieuwing nodig is.
Als eerste stap werd op 4 oktober
jl. de nieuwe unit jongvolwassenen geopend met dr. Everaert aan
het hoofd.
“Het patiëntenlandschap is inderdaad sterk geëvolueerd”, vertelt dr. Geert Everaert. “De afdelingen zijn te groot geworden om
optimaal onze doelstellingen van
milieutherapie te kunnen realiseren. We willen gaan naar kleinere
subunits. Dat is beter voor de
medewerkers, beter voor de patiënten en beter voor de externe
herkenbaarheid.”
Een eerste aanzet naar de

nieuwe structuur kwam er eigenlijk
al in 2006. Toen werd naast de behandelunit van de jeugdkliniek ook
een unit kortverblijf opgericht. Sinds
4 oktober is er nu ook een aparte unit
voor jongvolwassenen.
“Het gaat over jonge mensen van
18 tot 25 jaar”, licht dr. Everaert toe.
“Deze jongeren kampen met laatadolescentaire problemen: een stagnatie in de ontwikkeling, een psychisch-psychiatrische problematiek
of identiteits- of separatieproblemen.
In de jeugdpsychiatrie kunnen deze
jongeren niet meer terecht omdat
ze meerderjarig zijn. Toch leunt hun
zorgbehoefte sterk aan bij wat we in
de jeugdkliniek doen. Daarom halen
we deze jongvolwassenen uit de volwassen depressiekliniek om ze in een
eigen unit onder te brengen, dichtbij
de jeugdkliniek. Op termijn komt er
ook een aangepaste infrastructuur

voor de jeugdkliniek en de unit jongvolwassenen.”
“De voordelen zijn duidelijk”, aldus
dr. Everaert. “De patiënten komen
terecht in een kleinere groep van 15
tot 18 personen van dezelfde leeftijdsgroep. Milieutherapie krijgt hierdoor een nieuwe stimulans en ook
onze expertise zal er alleen maar bij
versterken. Wij willen trouwens ook
outreachend werken op dit terrein.
Wij leggen hiervoor contact met alle
zorgactoren in Midden-West-Vlaanderen.”
“De oprichting van de unit jongvolwassenen is een eerste stap in een
ruimer project van zorgvernieuwing.
We willen ook de andere volwassenafdelingen onderverdelen in kleinere
units. Dat proces van zorgvernieuwing zullen we de komende maanden verder ontwikkelen”, besluit
hoofdgeneesheer dr. Everaert.

Magazine kliniek Sint-Jozef Pittem

05

want ik besef dat er heel wat op mij
afkomt. Als hoofdgeneesheer word
je sowieso veel aangeklampt en bevraagd.
In de meeste algemene ziekenhui
zen is de functie van hoofdgenees
heer louter nog een management
functie.
Dr. Everaert: Toch vind ik de combinatie met een klinische praktijk in de
context van een psychiatrisch ziekenhuis noodzakelijk. Ik ben ervan overtuigd dat het snel mis zou lopen op
therapeutisch vlak als een hoofdgeneesheer zelf niet met beide voeten
in de praktijk staat. Het is net mijn
taak om ervoor te zorgen dat we op
therapeutisch gebied heel sterk blijven.
Hebt u eraan getwijfeld om de
functie van hoofdgeneesheer op u
te nemen?
Dr. Everaert: Eigenlijk niet. Ik heb er
uiteraard wel goed over nagedacht,
maar met de steun van mijn collega’s
ben ik er voluit voor gegaan. Ik geef
graag leiding en ik bijt me graag vast
in projecten. Ik begin eraan met veel
enthousiasme en heel veel zin.

Welke prioriteiten wilt u leggen?
Dr. Everaert: Ik spreek vaak in termen van ‘binnenlandse zaken’ en
‘buitenlandse zaken’. Op het ‘binnenlandse vlak’ zijn sterke funderingen gelegd door mijn voorgangers.
Ik wil hierop verder bouwen, want
stilstaan is achteruitgaan. Er dienen
zich tal van zorgvernieuwingen aan
en met Kliniek Sint-Jozef willen we
het voortouw blijven nemen. Wat de
‘buitenlandse zaken’ betreft, is er de
jongste jaren een heel sterke evolutie naar meer samenwerking met
andere partners uit de geestelijke
gezondheidszorg. Ik juich die ontwikkeling toe, want als ziekenhuis
vorm je geen op zichzelf staand bastion. Alle zorgactoren hebben enorm
veel werk, maar allicht kunnen we
ons zorgaanbod nog beter op elkaar
afstemmen en meer dingen samen
gaan doen. Het befaamde artikel
107 biedt hier mogelijkheden: door
bedden af te bouwen kunnen wij
middelen vrijmaken voor externe
samenwerkingen. Wij zijn daar volop mee bezig. Wij willen onze ervaring en onze kennis ook extern ter
beschikking stellen en samen met
andere zorgverleners de preventie,

de ambulante zorg en andere initiatieven versterken.
Hebt u nog een goede raad voor uw
opvolger, dr. Kinet?
Dr. Kinet (lachend): Goede raad? Daar
kun je niets mee aanvangen, je kunt ze
alleen maar doorgeven. Neen, ik gun
dr. Everaert de ruimte om het zelf uit
te zoeken. Of toch één raad misschien:
luister niet teveel naar anderen.
Zelf krijgt u nu een zee van tijd vrij.
Hebt u specifieke plannen?
Dr. Kinet: Een zee van tijd zou ik het
niet durven noemen, want ik heb
uiteraard nog mijn klinische praktijk.
Maar ik wil nog meer lezen, schrijven
en cultureel actief zijn. Ik ben erg begaan met de uitgavenreeks ‘Psychoanalytisch Actueel’, ik ben docent in
een postgraduaat in Gent en ik ben
sterk geïnteresseerd in nieuwe ontwikkelingen zoals de virtuele realiteit.
Ik ga me dus niet snel vervelen. Het
was tijd om de fakkel door te geven
als hoofdgeneesheer. Het is goed dat
een jonge, enthousiaste generatie
klaar staat om het over te nemen. Zo
kan ik voortaan wat meer tijd maken
voor mijn eigen ‘quality of life’.

Nieuwe psychiater in dienst

Dr. Sofie Muylaert versterkt revakliniek
Sinds 1 oktober jl. versterkt dr. Sofie
Muylaert het artsenkorps van
Kliniek Sint-Jozef. Zij is actief op de
revakliniek, unit Psychosociale revalidatie en unit Gedragstherapie.
Dr. Muylaert studeerde algemene
geneeskunde aan de Universiteit
Gent en specialiseerde zich in de psychiatrie aan de Universiteit Antwerpen. Zij werkte als assistente in het
UZA (Universitair Ziekenhuis Antwerpen) en in AZ Sint-Jan in Brugge.

Dr. Sofie Muylaert
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“Ik heb bewust voor Kliniek Sint-Jozef
gekozen”, vertelt dr. Sofie Muylaert.
“De manier van werken, met vooral
veel aandacht voor het cognitieftherapeutische op de revakliniek,
spreekt mij erg aan. Dat ik op de
revakliniek kan starten is een plus-

punt. Ik heb al vrij veel ervaring
op een PAAZ (Psychiatrische Afdeling in een Algemeen Ziekenhuis), wat toch vooral acute pathologie betekent. Ik wil graag
zowel meer in de breedte als
meer in de diepte werken. Het
resocialisatieproces, het terug op
weg helpen van mensen, vormt
een echte uitdaging. Mijn eerste kennismaking met de revakliniek is alvast erg meegevallen.
Er wordt met zin voor innovatie
en aandacht voor de patiëntenbehoeften gewerkt aan nieuwe
modules. En ook het betrekken
van de familie en het netwerk
van de patiënt, waaronder ook
hulpverleners, krijgt ruime aandacht. Dat zijn keuzes waar ik mij
sterk in terug kan vinden.”

VDIP – Vroege Detectie en Interventie Psychose

Tijdig ingrijpen kan
veel leed voorkomen
Onder impuls van de Vlaamse overheid zijn begin oktober over
Hilde Verhaeghe: “We bieden
heel Vlaanderen VDIP-projecten opgestart. VDIP staat voor ‘vroege
begeleiding en ondersteuning
dectectie en interventie psychose’. Ook in de regio Tielt-Ieper-Roeselare op maat, rekening houdend met
is een VDIP-team actief. Psychiatrisch verpleegkundige Hilde
de individuele context en in
Verhaeghe van Kliniek Sint-Jozef maakt er deel van uit.
samenwerking met alle partners.”
“Hoe vroeger we een psychose, of
zelfs een risico op psychose, kunnen
opsporen, hoe groter de kans op een
succesvolle behandeling”, vertelt
Hilde Verhaeghe. “De eerste tekenen
van een psychose doen zich vaak al
op vrij jonge leeftijd voor. Met VDIP
richten we ons dan ook in de eerste
plaats op jonge mensen van 14 tot
35 jaar. Met de steun van de Vlaamse
overheid start een algemene sensibiliseringscampagne. Er is een folder die jonge mensen met een hoog
risico op psychose of met een eerste
psychose ertoe wil aanzetten om gespecialiseerde hulp te zoeken. De folder bevat beknopte en toegankelijke
informatie en een eenvoudige checklist op psychoserisico. We willen deze

folder zo breed mogelijk verspreiden
via alle actoren in de geestelijke gezondheidszorg, maar ook via de huisartsen, de thuiszorg en de Centra
voor Leerlingenbegeleiding (CLB). We
hopen op deze manier mensen te bereiken die we anders niet zouden bereiken. Het is belangrijk om te weten
dat een eerste psychose vaak goed
behandelbaar is. Als we tijdig kunnen
ingrijpen, kunnen we veel leed voorkomen. Ook het risico op zelfmoord
kunnen we verminderen.”
“In de regio Tielt-Ieper-Roeselare hebben we een VDIP-team met vijf mensen: een medewerker van de Centra
voor Geestelijke Gezondheidszorg
(CGG), een medewerker van Kliniek

Heilig Hart in Ieper, twee psychiaters
en ikzelf. Als iemand een beroep doet
op het VDIP-team organiseren we een
grondige screening en bekijken we
wat de beste opvang en behandeling
zijn. Elk werkt vanuit zijn eigen expertise. We komen om de twee weken
samen voor een teambespreking. Zo
bouwen we samen een netwerk van
zorg uit. Centraal staat de vraaggestuurde benadering. We bieden begeleiding en ondersteuning op maat,
rekening houdend met de individuele
context en in samenwerking met alle
partners”, aldus nog psychiatrisch verpleegkundige Hilde Verhaeghe.
Meer informatie op www.vdip.be. Een
e-mail sturen kan naar roeselare@vdip.be.

“Zorgbehoefte staat meer en meer centraal”
Directeur José De Brouwere van CGG
Largo in Roeselare is eveneens nauw
betrokken bij het VDIP-project. Hij
is een overtuigd voorstander van de
groeiende samenwerking binnen de
geestelijke gezondheidszorg.

“Een project als VDIP kadert in een beweging die al jaren bezig is”, verklaart
José De Brouwere. “Lang hebben de
verschillende actoren naast elkaar
gewerkt: de psychiatrische ziekenhuizen, de CGG, de psychiatrische afdelingen in algemene ziekenhuizen, noem
maar op. Gelukkig zien we meer en
meer een focus op de patiëntengroepen. De zorgbehoefte van een patiënt
komt centraal te staan en daarrond
wordt een zorgpad uitgetekend over
de grenzen van de verschillende zorgaanbieders heen. Dat soort samenwerkingen zal alleen maar toenemen.
In de toekomst zal de financiering

hieraan aangepast worden. We evolueren naar mobiele teams die zo dicht
mogelijk in de omgeving van de patiënt kunnen opereren.
Met Kliniek Sint-Jozef in Pittem werkt
CGG Largo al bijna dertig jaar samen
rond bepaalde projecten. Ik denk aan
Beschut Wonen of aan het project
Vroeg Interventie Drugs. We kennen
elkaar dus vrij goed en dat komt de
patiënten ten goede. Vergeet niet dat
we met het VDIP-project voor de regio
Tielt-Ieper-Roeselare al vlug spreken
over een 300.000 inwoners. Een sterk
netwerk is dan geen overbodige luxe.”

José De Brouwere: “We evolueren naar
mobiele teams die zo dicht mogelijk in de
omgeving van de patiënt kunnen opereren.”
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Op het paard Lies Depuydt en de studenten
Sofie Stockman en Stephanie Stockman, rechtstaand
Benny Vermeire en begeleidster Saskia Velle.

Vijf jongeren met een hechtingsproblematiek namen in het
voorjaar 2010 deel aan een pilootproject ‘equine assisted
therapy’ (eat). “De patiënten leren er niet alleen met hun
paard om te gaan, maar ook met de mensen die bij het project
betrokken zijn”, vertelt verpleegkundige Benny Vermeire. Het
project werd positief geëvalueerd en ook komend voorjaar
wordt een aanbod EAT georganiseerd.
Ere wie ere toekomt: het initiatief voor
het project lag bij de KATHO campus
Roeselare, meer bepaald bij het Expertisecentrum Dier-en-zorg. Projectmedewerker Lies Depuydt vertelt: “Dieren kunnen een grote meerwaarde
bieden in de zorg voor mensen. In ons
land is hiernaar nog weinig onderzoek gevoerd, maar in andere landen
staat men al een stuk verder. Met het
Expertisecentrum Dier-en-zorg willen we meewerken aan de wetenschappelijke onderbouwing hiervan.
Toen we vorig jaar dankzij de Koning
Boudewijnstichting de steun kregen
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van het Lode Verbeeckfonds om een
project EAT op te starten, gingen we
op zoek naar partners. Aangezien we
al een goede band hadden met Kliniek Sint-Jozef lag de keuze voor de
hand.”

Relaties uitbouwen

Kliniek Sint-Jozef was meteen gewonnen voor het project. “Het was
onbekend terrein voor ons”, bekent
Sabine Vandoorne, “maar de interesse was er meteen.” Sabine Vandoorne is afdelingshoofd van de unit
jeugd kortverblijf en van de pas op-

gerichte unit jongvolwassenen. “In
overleg met de psychiaters hebben
we als doelgroep jongeren van 14 tot
18 jaar met een hechtingsproblematiek naar voren geschoven. Het gaat
om jongeren die het moeilijk hebben
om relaties uit te bouwen met andere mensen. Uiteraard hebben we
een voorbereidend gesprek met de
kandidaten gehad en hen gescreend
op geschiktheid. Uiteindelijk hebben
we vijf patiënten weerhouden.”
Van meet af aan was ook verpleegkundige Benny Vermeire nauw bij
het project betrokken. Hij is nachtverpleegkundige op de jeugdkliniek en kent de patiënten erg goed.
Bovendien had Benny al ervaring
met hippotherapie, zij het in een andere context. “Kandidaten voor EAT
mogen geen paardrijders zijn, maar
ze mogen ook geen panische angst
voor grote dieren hebben”, vertelt hij.
“Concrete doelstellingen kun je moeilijk voorop stellen; alles wat gebeurt

Psychotherapie met paarden helpt jongeren met hechtingsproblemen

“Alles wat gebeurt, heeft zijn nut”
binnen de therapie heeft namelijk
zijn nut. Ook het leren omgaan met
mislukkingen. De bedoeling is om
via de omgang met dieren tot bepaalde basisverantwoordelijkheden
te komen. Zo’n paard weegt al snel
600 kilogram; het is niet evident om
daarmee om te gaan. Als je met zo’n
dier iets wilt bereiken, dan moet je je
laten gelden. Wie daarin slaagt, haalt
daar een groot gevoel van voldoening
en zelfrespect uit. Bovendien leren de
patiënten niet alleen met hun paard
om te gaan, maar ook met de mensen die bij het project betrokken zijn:
de andere patiënten, de begeleiders
en de twee stagiairs-studenten van
de KATHO die het project mee opzetten.”

Sterke wisselwerking

Sommige mensen denken dat EAT
leren paardrijden is. Maar daar gaat
het niet om. “Het gaat vooral om
communicatie, om samenwerking,
om dingen bespreekbaar te maken,
om je ergens aan te hechten en het
vervolgens ook weer los te kunnen
laten”, legt Sabine uit. “De klemtoon
ligt heel sterk op het proces dat de

jongeren tijdens de tien weken doorlopen.”
“Elke sessie met de paarden wordt
op video opgenomen”, vertelt Benny.
“Achteraf worden de beelden in groep
besproken. Dat kan soms erg confronterend zijn, maar ook erg versterkend. Zo zie je hoe er zich een sterke
wisselwerking ontwikkelt tussen de
jongere en het paard. Het begint met
het louter kijken naar het paard, maar
gaandeweg sturen we aan op nauw
contact door de jongeren het paard
te laten borstelen en verzorgen, de
hoeven te laten reinigen enzovoort.
Ze doen ook oefeningen, zoals bijvoorbeeld hun paard van punt A naar
punt B te leiden zonder het dier aan
te raken. Dat doe je door lichaamstaal en door je te laten gelden. Een
paard moet je namelijk tonen dat jij
de baas bent. Alleen dan kan je resultaten boeken. Tijdens de laatste sessie mocht elke jongere enkele familieleden of vrienden uitnodigen om
te komen kijken. Trots dat ze waren!
En terecht. Maar even belangrijk was
daarna het leren afscheid nemen.
Het is belangrijk dat je een band kunt

aangaan, maar het is even noodzakelijk om ook weer afstand te kunnen
nemen, zodat je niet helemaal afhankelijk wordt. Daar hebben die jongeren het moeilijk mee en daar kan EAT
zeker bij helpen.”
Niet alleen de patiënten hebben overigens veel opgestoken tijdens de
tien sessies, ook KATHO-studenten
Sofie Stockman en Stephanie Stockman – geen familie overigens – zijn
een ervaring rijker. “De studenten
staan door hun leeftijd natuurlijk
heel dicht bij de leefwereld van deze
jongeren met een psychiatrische problematiek”, vertelt Lies Depuydt. “Ze
hebben in die enkele weken tijd de
psychiatrie van een heel andere kant
leren kennen. Op die manier hebben
alle betrokkenen heel wat van dit
project opgestoken.”
“De evaluatie was inderdaad over de
hele lijn positief”, sluit Sabine Vandoorne aan. “We willen er dan ook
mee doorgaan. Het enige struikelblok
is eigenlijk financieel van aard. EAT is
een dure aangelegenheid, maar zowel de KATHO als Kliniek Sint-Jozef
zijn bereid hierin verder te investeren.”

“Blij dat ik die kans gekregen heb”
Nina is 18 jaar. Zij is één van de
jongeren die vrijwillig deelnamen
aan de psychotherapie met paarden. Zij kijkt met plezier terug op
haar ervaringen.
“Toen Benny mij vroeg of ik wou
deelnemen heb ik eerst wat getwijfeld. Ik had nooit eerder contact gehad met paarden en ik was
dan ook niet helemaal op mijn

gemak. Tegelijk was ik wel nieuwsgierig. De eerste sessie was ik behoorlijk
zenuwachtig. We mochten zelf een
eigen paard kiezen. Ik weet nog dat
ik toen dacht: het lukt me nooit om
met paarden te werken. Maar stap
voor stap heb ik mijn angst overwonnen. En als je er dan in slaagt om zo’n
groot dier een parcours te laten lopen zonder dat je het aanraakt, dan
geeft dat wel een bijzonder goed ge-

voel. Het is niet alleen leuk, het is ook
goed voor mijn zelfvertrouwen. En
voor het vertrouwen in dat paard en
in de begeleiders. Ik heb er persoonlijk erg veel aan gehad en ik kijk er
met plezier op terug. Ik ben blij dat ik
die kans gekregen heb.”
Om haar privacy te beschermen hebben we de patiënte een fictieve naam
gegeven.
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‘Euthanasie en psychisch lijden’ is een heel gevoelig thema
in de samenleving en bij uitstek bij de artsen, die willens
nillens met de problematiek geconfronteerd worden.
Dat bleek ook op het boeiende avondsymposium op
donderdag 23 september in Kliniek Sint-Jozef, georga
niseerd i.s.m. Lilly. Naast professor Wim Distelmans kwam
ook ouderenpsychiater Lieve Lemey haar verhaal doen.

Prof. Wim Distelmans: “Bijna 50% van de overlijdens in ons land wordt
voorafgegaan door een beslissing over het levenseinde.” (foto Belga)

Avondsymposium euthanasie en psychisch lijden

Nog veel verwarring en misvattingen
in complex en genuanceerd verhaal
Prof. Wim Distelmans is kankerspecialist en professor in de palliatieve
geneeskunde aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij is een van de pioniers
in België voor de erkenning van palliatieve zorg en vocht voor het recht
op euthanasie. Als geen ander is hij
op de hoogte van het debat en de
wetgeving over ‘beslissingen bij het
levenseinde’.
“Bijna 50% van de overlijdens in ons
land wordt voorafgegaan door een
beslissing over het levenseinde”,
aldus prof. Distelmans.
Uiteraard gaat het niet altijd om
euthanasie. Er zijn zes soorten
‘beslissingen’ mogelijk. In de meeste
gevallen is er sprake van het stopzetten van een zinloos geworden behandeling of van het niet opstarten
van een zinloze behandeling. Het
gaat om het vermijden van therapeutische hardnekkigheid. Een derde mogelijkheid is het stelselmatig opdrijven van de pijnstilling bij iemand die
veel pijn lijdt. Dat gebeurt met zware
sedatie die mogelijk het tijdstip van
overlijden vervroegt. Deze eerste drie
soorten beslissingen bij het levenseinde behoren tot de palliatieve zorg.
“Palliatieve zorg is dus meer dan terminale zorg”, aldus prof. Distelmans.
“Het is ook supportieve zorg, die zelfs
jaren kan duren.”
Andere beslissingen bij het levenseinde zijn levensbeëindiging zonder
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verzoek (bijvoorbeeld bij een pasgeboren baby met ernstige deformaties
en een levensverwachting van hoogstens enkele weken), hulp bij zelfdoding (arts schrijft een dodelijk middel
voor, de patiënt neemt het middel
zelf in) en euthanasie.
“Euthanasie is levensbeïndiging door
een arts op uitdrukkelijk verzoek van
de patiënt. Dat is de enige juiste definitie”, aldus prof. Distelmans.
De wet op euthanasie stelt een aantal strikte voorwaarden. Zo moet de
patiënt onder andere meerderjarig
zijn, handelingsbekwaam en wilsbekwaam en moet er sprake zijn van
een ongeneeslijke ziekte die medisch
uitzichtloos is en ondraaglijk lijden
teweegbrengt. “De wet zegt niet
of het om een psychische dan wel
een somatische ziekte moet gaan”,
merkt prof. Distelmans op. Maar het
criterium van handelings- en wilsbekwaamheid lijkt bijvoorbeeld dementie alvast uit te sluiten.
Ook over ‘de wilsverklaring euthanasie’ bestaan veel verwarring en misvattingen bij het brede publiek. “Die
voorafgaande wilsverklaring laat euthanasie toe als de patiënt ‘niet meer
bij bewustzijn’ is en als de situatie
‘onomkeerbaar’ is”, merkt prof. Distelmans op. “Met andere woorden: het
gaat hier uitsluitend over gevallen
van onomkeerbare coma.”
De wet op de patiëntenrechten laat
wel een ‘negatieve wilsverklaring’

toe. “En dat is pas echt Kafka”, aldus
prof. Distelmans. “Want dat betekent
dat je wél vooraf kunt beslissen om
in bepaalde gevallen geen behandeling op te starten – kunstmatig voedsel of vocht toedienen bijvoorbeeld –
maar dat je niet om euthanasie kunt
vragen.”
Het wettelijk kader is niet evident en
er bestaan nog heel veel misvattingen, besloot prof. Wim Distelmans,
die nog verwees naar de website
www.leif.be voor meer informatie.

Getuigenis uit de praktijk

Dr. Lieve Lemey, ouderenpsychiater
in het AZ Sint-Jan Brugge, bracht
daarna een heel doorleefde getuigenis vanuit de praktijk. Dr. Lemey had
vroeger geen bijzondere interesse
voor het thema euthanasie, maar
begon erover te reflecteren vanuit
casussen die op haar weg kwamen.
Aan de hand van een concrete casus
toonde ze aan hoe complex en genuanceerd de problematiek van en de
vraag naar euthanasie bij psychisch
lijden wel kan zijn.
“Psychisch lijden is vaak eerder gerelateerd aan moeilijkheden om met
de ziekte om te gaan, dan wel aan
de directe medische component van
de ziekte zelf”, is de ervaring van dr.
Lemey. “Psychisch lijden in deze
context kent vaak een existentiële component gerelateerd aan de
zorgafhankelijkheid.”

Opgemerkt

Klinische psychologie en
psychotherapie op een keerpunt?
‘Current status and future prospects
of clinical psychology’ is de titel van
een lijvig artikel dat nogal wat stof
doet opwaaien in de wereld van de
psychologie en de psychotherapie.
In het artikel maken de auteurs Baker, Mc Fall en Shoham een kritische
doorlichting van de klinische psychologie. Hun bevindingen: de klinische psychologie zit in een impasse
en er is dringend een accrediterings
systeem nodig om de wetenschappelijke kwaliteit te bewaken. Het
debat is geopend.
Het artikel verscheen in ‘Psychological science in the public interest’,
één van de tijdschriften van de Association for Psychological Science. De
schrijvers nemen als uitgangspunt
dat gezondheidseconomen en verzekeraars tegenwoordig het beslissingsproces over de gezondheidszorg
met recht en reden in handen hebben.
De investering in onze gezondheid
moet immers zo doordacht mogelijk
ingezet worden, gezien de schaarste
aan middelen. En dus wordt gekozen
voor behandelingen die doeltreffend,
effectief ten aanzien van echte patiëntenpopulaties, kostenefficiënt en
wetenschappelijk plausibel zijn.
De klinische psychologie beschikt vandaag over talloze
interventies (geprotocolleerde behandelingen en evidencebased interventies
voor verschillende
problematieken) die
aan deze voorwaarden voldoen, maar
ze worden volgens
de auteurs niet gebruikt! Psychologen
blijken hun eigen
ontwikkelde
methoden nauwelijks
toe te passen of ze
laten ze uitvoeren
door minder ge-

kwalificeerde medewerkers. Op die
manier krijgen ze weinig impact op
het klinische en publieke gezondheidsdebat, dit door hun diepe ambivalentie tegenover de rol van de wetenschap en het wetenschappelijk
onderzoek én door een inadequate
wetenschappelijke opleiding. Zo ontstaat een situatie waarin de persoonlijke klinische ervaring hoger geschat
wordt dan de wetenschappelijke evidentie, een situatie waarin dubieuze
assessment verder wordt gebruikt en
waarin interventies met de stevigste
evidentie niet gebruikt worden.
De uitoefening van de klinische psychologie staat hiermee volgens de
auteurs op het niveau van de voorwetenschappelijke geneeskunde in
het begin van de 19e eeuw: ‘meneer
den doktoor’ wist uit persoonlijke ervaring welke behandeling het meest
geschikt was voor een bepaald probleem, hij ontwikkelde een eigen
model waarop hij zijn beslissingen
baseerde en de wetenschappelijke
toets ontbrak grotendeels. In de geneeskunde zijn ondertussen grote
inspanningen geleverd om de wetenschappelijke basis van de opleiding te
verstevigen, met het resultaat dat we
nu kennen: artsen onderwerpen zich
aan de groeiende wetenschappelijke
inzichten en laten zich trainen om die
degelijk in de praktijk te brengen.
De opleidingen psychologie en psychotherapie daarentegen blijken –
nog altijd volgens de auteurs – tot op
heden geen hoge standaarden voor
toelating te hanteren, leggen te weinig wetenschappelijke nadruk in hun
opleidingen en produceren zodoende
afgestudeerden die niet in staat zijn
om wetenschappelijke kennis toe te
passen, laat staan te genereren.
Ondertussen kunnen de producenten van psychofarmaca de gezondheidseconomie inpalmen: zij hebben
het immers wel begrepen en produceren lustig allerlei middelen die we-

tenschappelijk ondersteund soelaas
bieden bij verschillende psychische
problemen. Dat het wetenschappelijk soelaas meer is dan effectiviteit, maar ook klanttevredenheid,
ontvoogding, en andere meer maatschappelijke criteria inhoudt, zou net
de troef moeten zijn van de klinische
psychologie.
De auteurs zien deze situatie niet
meteen veranderen en pleiten daarom voor een accrediteringssysteem
van psychologen/psychotherapeuten
waarin een kwalitatief hoogstaande
wetenschappelijke training centraal
staat en waarin garantie voor up-todate vaardigheden en interventies
geboden kan worden. Deze geaccrediteerden kunnen de klinische
psychologie uit de impasse helpen
en als wetenschappelijk getrainde
psychologen en psychotherapeuten
hun stempel drukken op het gezondheidsbeleid en claims formuleren in
de gezondheidseconomie.
De soep wordt meestal minder warm
gegeten dan ze opgediend wordt,
maar dit artikel geeft wel een les in
bescheidenheid voor diegenen die al
te gemakkelijk menen de wijsheid in
pacht te hebben. Werken aan kennis
en effectieve behandelingen heeft
een maatschappelijke verantwoording nodig en die bescheidenheid is
nog niet bij alle psychologen, therapeuten en instanties doorgedrongen.
Dit artikel heeft in ieder geval een debat op gang gezet dat allicht op vele
niveaus weerklank zal vinden. En het
lijkt een duwtje in de goede richting
naar een meer transparante geestelijke gezondheidszorg die met zijn
merites kan naar buiten komen.
Jan Callens
Wilt u het hele artikel eens nalezen?
Op eenvoudig verzoek op jan.callens@
sintjozefpittem.be wordt u het artikel
toegestuurd.
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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.
Dr. Geert Everaert
Unit Jeugd kortverblijf
Unit Jongvolwassenen
Dr. Mark Kinet
Unit Mentalisatie
Unit Psychoanalytische therapie
Dr. Sofie Muylaert
Unit Psychosociale revalidatie
Unit Gedragstherapie
Dr. Leen Vancompernolle
Unit Jeugd behandeling

Dr. Ilse Velghe
Unit Ontwenning
(alcohol, medicatie, nicotine, cannabis)
Dr. An Verbrugghe
Unit Psychosenzorg
Unit Senioren

Artsen specialist in opleiding
Dr. Anneleen Tansens
Dr. Delphine Vanhamme

Kliniek Sint-Jozef vzw

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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