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EDITORIAAL

Zorg voor kwaliteit
Kwaliteitszorg krijgt meer en meer
aandacht in de zorgsector. Volkomen
terecht, overigens. Onze gezondheid
is ons hoogste goed, de samenleving
investeert veel middelen in de zorg
en zorgvoorzieningen hebben de
(ethische) plicht om een zo hoog mogelijke kwaliteit van zorg te leveren,
waar elke patiënt optimaal beter van
wordt.
Kliniek Sint-Jozef heeft op dat gebied
al heel wat ervaring. Om te beginnen zijn er natuurlijk de wettelijke
verplichtingen inzake kwaliteitsopvolging. Naast de gebruikelijke kwaliteitsindicatoren gaat ook meer en
meer aandacht naar het meten van
de resultaten van de behandeling, de
zogenaamde outcome-indicatoren.
Waar nodig wordt bijgestuurd. Daarnaast tekent het ziekenhuis ook in op
de jaarlijkse contracten met de FOD
Volksgezondheid in het kader van
kwaliteit en patiëntveiligheid.

Uniek voor Kliniek Sint-Jozef is bovendien het consequent afnemen
van exit-interviews met patiënten bij
ontslag. Sinds jaar en dag wordt elke
patiënt uitgenodigd om zijn mening
te geven over zijn verblijf in het ziekenhuis. En dan gaat het niet alleen
om de kwaliteit van de maaltijden of
de netheid van de kamers. Neen, ook
over onze ‘core business’ – de behandeling, de therapie, de activiteiten, de
informatie, de voorbereiding van het
ontslag, de communicatie met de
artsen en de andere zorgverleners,…
– kan elke patiënt vrijuit en anoniem
zijn mening geven.
Die exit-interviews met ruim 500 patiënten per jaar leveren een schat aan
informatie op. Informatie waar we
zowel op ziekenhuisniveau als op afdelingsniveau jaar na jaar dankbaar
gebruik van maken om het beleid bij
te stellen.
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Filip Deboutte
Het is een voorbeeld van patiëntenparticipatie in de geestelijke gezondheidszorg. Net zoals ook de wekelijkse afdelingsvergaderingen met staf
én patiënten een mooi voorbeeld van
patiëntenparticipatie vormen.
Een open communicatie met de patiënt ligt aan de basis van elke succesvolle behandeling en is de beste
garantie voor een levend en zichzelf
steeds weer verbeterend kwaliteitsbeleid.
Filip Deboutte – algemeen directeur

Uitstekende verbinding
met
Kliniek Sint-Jozef is een open
instelling midden in de maatschappij. Een goede verbinding
met het openbaar vervoer is dan
ook erg belangrijk. Daarom stapte
Kliniek Sint-Jozef met een voorstel voor een belbus naar De Lijn.
De vervoersmaatschappij had er
oren naar en sinds enkele jaren is
er dan ook een prima verbinding
vanuit Kliniek Sint-Jozef richting
Tielt en richting Roeselare.
Veel patiënten trekken er op
woensdagnamiddag graag met
de bus op uit. Ofwel voor een
gezamenlijke activiteit, ofwel
individueel om thuis bij hun kinderen te kunnen zijn en hun rol
als ouder en als partner te blijven
opnemen. Ook in het weekend
maken veel patiënten van de belbus gebruik om naar huis te gaan.
Tijdens de week wordt de bus
vooral gebruikt door patiënten
in dagkliniek en door patiënten
die overdag gaan werken of naar
school gaan.

Nieuwe facilitair directeur Griet Tytgat

“Ik voel een grote bereidheid om samen projecten
aan te pakken”
Griet Tytgat is sinds 1 maart jl. aan de slag als
nieuwe directeur van het facilitair departement.
Van opleiding is Griet Tytgat industrieel
ingenieur bouwkunde. Haar keuze voor de
zorgsector is een bewuste keuze.

Griet Tytgat: “Ik was altijd al gefascineerd door techniek en bouwen. Eerder toevallig heb ik mijn loopbaan
uitgebouwd in het facilitair departement. Ik voel me prima bij die

belbus

Industrieel ingenieur bouwkunde
Griet Tytgat wil als directeur van het
facilitair departement zorgonder
steunend werken.

combinatie van techniek en infrastructuur enerzijds en de ‘zachtere’
kanten als schoonmaak en voeding
anderzijds. Ik heb ervaring opgedaan
in de privésector en in een algemeen
ziekenhuis. Mijn keuze voor Kliniek
Sint-Jozef is een bewuste keuze voor
de zorgsector. De zorg geeft mijn job
een extra dimensie van zingeving en
maatschappelijk engagement. Ook
al werk ik in het facilitair departement, toch staat al wat we doen in
het teken van de zorg voor en het
welzijn van de mensen.
Vanuit het facilitair departement
wil ik graag samen met de artsen,
de medewerkers en de directie werken aan een toekomstgericht beleid.
Niet louter technisch en bouwkundig, maar vooral vanuit een sterke,
gezamenlijke visie. Techniek en infrastructuur zijn ondersteunende
diensten die de zorg en de therapie
moeten ‘volgen’. En aangezien zorg
en therapie voortdurend in ontwikkeling zijn, moeten ook de techniek
en de gebouwen van meet af aan
voldoende flexibel geconcipieerd
worden om de evoluties te kunnen
volgen.
Ook in de schoonmaak en de voeding wil ik bijblijven met de nieuwe
tendensen. Want ook hier verande-

ren de behoeften van de mensen.
Denk aan vegetariërs of aan mensen
van een andere cultuur.
Daarnaast wil ik in overleg met alle
betrokkenen een aantal processen
onder de loep nemen om de efficiëntie te verbeteren. Het is goed om de
eigen organisatie af en toe in vraag
te stellen en om te kijken wat beter
kan. Vaak zit het in kleine dingen, die
een groot verschil kunnen maken.
De eerste weken in Kliniek Sint-Jozef
zijn mij in elk geval heel erg bevallen.
Ik ben warm en hartelijk onthaald en
ik voel op alle afdelingen een grote
bereidheid om samen projecten aan
te pakken.
Ik heb zin om erin te vliegen. Dat
ligt in mijn aard. Privé doe ik graag
aan sport, ik ben actief in het verenigingsleven en ik leef me graag
creatief uit met koken, tuinieren,
bloemschikken, piano spelen, noem
maar op. Daar is niet altijd evenveel
tijd en ruimte voor, want ik heb ook
drie jonge kinderen tussen vijf en
tien jaar, die heel wat tijd en aandacht vragen. Ik geloof in een gezond evenwicht tussen het professionele en het privé. Beide aspecten
vind ik erg belangrijk. En dankzij de
steun van mijn echtgenoot slaag ik
erin beide te combineren.”

Magazine kliniek Sint-Jozef Pittem
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Interview met dr. Leen Van Compernolle, Eenheid Jeugd Behandeling

“Gebrek aan grenzen doet
jongeren zwalpen”
De Jeugdkliniek heeft naast de eenheid kortverblijf een
behandeleenheid. Hier blijven jongeren doorgaans twee tot
zes maanden. Toch blijft in die periode de band met de ouders
en het gezin zo hecht mogelijk onderhouden. “Die context is
cruciaal”, zegt psychiater dr. Leen Van Compernolle.
“Wij treden nooit in de plaats van de ouders. Integendeel,
we herstellen vaak het contact.”
Dr. Leen Van Compernolle: In de Eenheid Jeugd Behandeling nemen we
jongeren voor een bepaalde tijd op.
Dat gebeurt niet bij het eerste het
beste probleem bij een jongere. Er
moet echt sprake zijn van een ernstige depressie, een ernstige gedragsstoornis of lichamelijke problemen
zonder aanwijsbare reden, zoals bvb.
een eetstoornis of chronische vermoeidheid. Op een eerste afspraak
wil ik kennismaken met de jongere
én met de ouders, zodat ik voeling
krijg met het probleem in zijn context. Bijna altijd zijn er aanknopingspunten in het gezin. En zelfs als dat
niet het geval is, dan nog moet de
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jongere na zijn opname terug in het
gezin kunnen functioneren.
Weet u bij de eerste afspraak vrij
snel waar het probleem zit? Zijn
er altijd terugkerende patronen
waarop u terug kunt vallen?
Neen, toch niet. Ik vertrek altijd van
een wit blad, maar ik hou wel alle
zintuigen open. Als ik de mensen verwelkom in de wachtplaats en ze naar
mijn bureau leid, vang ik al zoveel
mogelijk signalen op: de eerste reacties, hoe men gaat zitten, de interacties tussen de gezinsleden… Door ervaring leer je ontzettend veel uit dat
eerste gesprek.

Het is belangrijk dat de ouders van
meet af aan nauw betrokken zijn.
Een opname van een kind ligt altijd
delicaat. Het gevaar bestaat dat ouders de indruk krijgen: ‘wij hebben
gefaald, zij gaan het beter doen’. Maar
dat klopt niet. Wij nemen de rol van
de ouders nooit over. Meer zelfs, de
ouders moeten bereid zijn om actief
mee te werken, anders beginnen we
er niet aan. Therapie is dus niet het
overnemen van de zorg van de ouders. Wij bieden de ouders wel ruimte om hun eigen zorgen aan bod te
laten komen. Gezinstherapie laat ook
toe dat ouders op een veilige manier
met hun kind kunnen spreken. Dikwijls lukt dat thuis niet meer, maar
hier, met een gezinstherapeute erbij,
wel. Ouders zijn vaak opgelucht dat
hun kind weer met hen praat. Ze zijn
hun kind dus niet kwijt aan ons, integendeel: wij herstellen het contact.

Ten einde raad
Toch kan ik me inbeelden dat sommige ouders, ten einde raad, soms

“

Dr. Leen Van Compernolle: “Eens in de
psychiatrie, altijd in de psychiatrie? Net het
omgekeerde is waar! De meeste patiënten
zien we nooit meer in de psychiatrie terug.”
niets liever zouden hebben dan dat
de hulpverlening het even van hen
overneemt. Gewoon omdat ze ‘op’
zijn.
We nemen ook effectief een aantal
zorgen over van de ouders, met name
het aanpakken van de (psychiatrische) problemen. Maar de ouderlijke
verantwoordelijkheid blijft natuurlijk
bij de ouders. In het weekend gaan
de kinderen dan ook naar huis om
het contact te onderhouden. Dat is
erg belangrijk.
Er worden ook geregeld jongeren
opgenomen die al in een instelling
verblijven; ook dan worden altijd de
ouders bij de behandeling betrokken,
en zoeken we in welke mate we kunnen helpen om de verstandhouding
tussen jongere en ouders te verbeteren. Elke stap in de goede richting is
de moeite waard.”

toename te duiden. De zorgvragen
komen in elk geval meer aan de oppervlakte dan vroeger. Waar hadden
ouders of een jongere 30 jaar geleden moeten aankloppen? We hebben
vandaag dus meer mogelijkheden
van zorg.
Daarnaast is onze maatschappij sterk
veranderd. Jongeren hebben enorm
veel mogelijkheden om zich te realiseren. Dat is prima voor wie sterk in
zijn schoenen staat. Maar anderen
worden door die keuzemogelijkheid
overrompeld; ze vinden geen houvast
meer. De grote kaders – het gezag, de
kerk, de ouders – zijn niet meer zo
uitgesproken aanwezig als vroeger.
De relatie tussen ouders en kinderen
is danig veranderd. Jongeren kunnen
zich niet meer zoals vroeger tegen
hun ouders afzetten en zo hun eigen
plaats vinden.

De relatie met de ouders en de context van het gezin zijn erg belangrijk, maar hoe zit het dan met de
privacy van de jongere?
Privacy is vaak een premisse in het
jeugdwerk. Jongeren die naar een
Centrum voor Leerlingenbegeleiding
(CLB) gaan, geven dikwijls te kennen:
‘mijn ouders mogen dit niet weten’.
Privacy is zogezegd in het belang van
de jongere, maar dat loopt vaak strop.
Het is uiteraard niet de bedoeling dat
we letterlijk overbrengen wat hun
kind gezegd heeft, maar het is voor
de therapie toch noodzakelijk om te
benoemen waar de jongere mee bezig is. Hoe kun je anders de communicatie herstellen? En hoe moeilijk
een situatie ook is, in wezen wil elke
jongere door zijn ouders begrepen
worden. ‘Ze mogen het niet weten’
wijst op een vertrouwensbreuk. Het
is onderdeel van de therapie om die
vertrouwensbreuk proberen te herstellen.

Vroeger was het beter?
Neen, dat beweer ik niet. Maar meer
dan vroeger moeten jongeren zichzelf grenzen opleggen. Vroeger konden jongeren verlangen naar een
gsm. Vandaag niet, ze hebben er twee
of drie. Dat soort behoeften wordt
onmiddellijk bevredigd. We leven in
overdaad en het is niet gemakkelijk
om zichzelf grenzen te stellen.

Onlangs was er in Gent een symposium over de toenemende zorgvraag van jongeren in de geestelijke gezondheidszorg. Ervaart u ook
die toename?
Ja, al is het niet eenvoudig om die

We zijn te verwend?
Absoluut! Het is ook moeilijk geworden voor de ouders om iets te weigeren. Ze foeteren wel eens, maar ze
geven toch toe. Ouders moeten meer
neen leren zeggen. Geven kan ook
betekenen dat je grenzen stelt.
Jongeren die zich vroeger fel afzetten tegen hun ouders konden zo een
identiteit ontwikkelen en kwamen er
dikwijls sterker uit. Nu hebben jongeren zoveel ruimte en zo weinig grenzen, dat sommigen gaan zwalpen
en nergens nog bakens en houvast
vinden. Ouders denken dat ze toffe
ouders zijn als ze geen uur stellen als
hun zoon of dochter uitgaat. En zoon
of dochter is daar blij om. Maar hiermee schuiven de ouders de verantwoordelijkheid in de schoenen van
hun kind. De jongere moet nu zelf

beslissen wanneer hij naar huis gaat.
Hij moet zichzelf grenzen stellen. En
het is veel moeilijker om tegen je
vrienden te zeggen ‘ik wil naar huis’
dan dat je kunt zeggen ‘ ik moet naar
huis van mijn ouders’.
Tijdens een opname leggen wij dat
soort grenzen ook op. De gsm mag
enkel ’s avonds gebruikt worden en
de computer laten we thuis. We maken duidelijke afspraken hierover. Het
is niet aan ons om te zeggen hoe laat
een jongere thuis moet komen als hij
uitgaat, maar wij willen er wel voor
zorgen dat hierover afspraken worden gemaakt.

Rol van de huisarts
Gebeurt het dat een situatie zo
scheef zit, dat ook een behandeling
geen oplossing biedt?
Het gebeurt, maar heel zelden. Soms
geraken we niet waar we willen geraken. Het samenspel tussen ouders
en kind is cruciaal. Als verder behandelen geen zin heeft, dan stoppen we
ermee. Eventueel kunnen we later de
draad weer oppikken. In tussentijd
moet de jongere zo goed als mogelijk
met zijn leven verdergaan, eventueel
met ambulante begeleiding.
Maar in veruit de meeste gevallen
kunnen we een verschil maken. Na
een behandeling is er zeker nog zes
maanden doorwerking. Soms zijn
jongeren er een jaar na de behandeling beter aan toe dan op het einde
van de behandeling. En zelfs bij een
heropname keren we nooit helemaal
terug naar af. Er is altijd al een stap in
de goede richting gezet.
Welke rol kan een huisarts spelen
in dit hele verhaal?
Huisartsen zijn vaak heel goed op de
hoogte van de context in een gezin.
Als ze een ernstig probleem vermoeden, kunnen ze de ouders of de jongere motiveren om er eens over te praten. Ook als een huisarts een jongere
naar een psychiater verwijst, blijft hij
een rol spelen in de opvolging.
Ouders staan vaak huiverachtig tegen psychiatrische hulp. ‘Eens in de
psychiatrie, altijd in de psychiatrie’,
horen we wel eens.
Net het omgekeerde is waar! De
meeste jonge patiënten zien we niet
meer terug. Hoe vroeger we kunnen
ingrijpen, hoe groter de kans dat we
iemand terug op het goede spoor
krijgen.

Magazine kliniek Sint-Jozef Pittem
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Stafmedewerker patiëntenzorg
Pol Vanhee: “Jaarlijks wordt op basis
van de exit-interviews een rapport
met aanbevelingen opgemaakt.”

Patiëntenparticipatie via patiëntenvergaderingen en exit-interviews

Stem van de patiënt bepaalt mee
het beleid
Kliniek Sint-Jozef organiseert al vele jaren exit-interviews met
patiënten. Het ziekenhuis peilt niet alleen naar de appreciatie
van de patiënt over de ‘hotelfuncties’, maar ook over de behan
deling, de therapie en de activiteiten. Met de bevindingen uit de
exitinterviews wordt rekening gehouden bij de opmaak van de
beleidsplannen. Het is één van de manieren waarop patiënten
participatie vorm krijgt in Kliniek Sint-Jozef.
“De exit-interviews maken deel uit
van onze visie om zoveel mogelijk
de patiënt te betrekken bij zijn eigen
behandeling”, zegt stafmedewerker
patiëntenzorg Pol Vanhee. “We willen
leren uit de ervaringen van de patiënten. We houden terdege rekening met
hun bevindingen in onze beleidsplannen, zowel op ziekenhuisniveau als op
afdelingsniveau.”
De exit-interviews staan overigens
niet op zichzelf. Ze maken deel uit van
een breder beleid dat patiëntenparticipatie stimuleert, ook tijdens de opname. “Op elke afdeling is er wekelijks
een patiëntenvergadering”, vertelt Pol
Vanhee. “Deze vergaderingen kaderen in het milieutherapeutisch opzet,
waarbij alles wat gebeurt afgestemd
wordt op het therapeutisch doel.
Naast de patiënten is daar ook de staf
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op aanwezig. Op deze vergaderingen
kunnen patiënten feedback geven op
het reilen en zeilen op de afdeling en
op de aanpak in de kliniek. Er is dus
erg veel overleg en communicatie op
afdelingsniveau. Ongetwijfeld vormt
die directe participatie een van de
redenen waarom er relatief weinig
klachten komen op de ombudsdienst.
Als er iets fout zit, dan kan er waar nodig bijgestuurd worden.
De actieve patiëntenparticipatie blijkt
verder ook uit de individuele behandelplannen, die altijd in overleg met
de patiënt tot stand komen.”

Op maat
“Alle patiënten worden bij ontslag uitgenodigd om deel te nemen aan een
exit-interview”, vervolgt Pol Vanhee.

“Zowat 60%, ongeveer 500 patiënten per jaar, maakt gebruik van die
kans, wat ons een representatief staal
biedt.
We vragen onder andere hoe het onthaal en integratie op de afdeling zijn
verlopen, en of het ontslag voldoende
werd voorbereid.
Ook peilen wij naar de ervaringen van
patiënten met de behandeling. Zijn ze
tevreden over de individuele gesprekken en de contacten met de verschillende disciplines ? Over de keuze van
de activiteiten? Over de mate van participatie? Over de intensiteit van het
aanbod? De evaluatie van het groepsprogramma resulteert o.a. in een top
drie van activiteiten waar de patiënt
het meest aan gehad heeft.
Tenslotte wordt ook de perceptie over
de patiënt van het uiteindelijke resultaat van de behandeling bevraagd.
De interviews worden in de meeste
gevallen met een vragenlijst op computer afgenomen. Mensen die niet
vertrouwd zijn met de pc, kunnen ook
schriftelijk antwoorden. De vragen
zijn op elke patiënt individueel afgestemd: de patiënt krijgt dus alleen
vragen over activiteiten waar hij zelf

Exit-interviews

enkele bevindingen
Een exit-interview telt 78 vragen. De voorbeelden hieronder moeten dan ook in hun
context gezien worden. Ze worden hier alleen ter illustratie opgenomen. Op elk van
onderstaande vragen kunnen patiënten
antwoorden met: akkoord / niet akkoord /
geen antwoord.

Bij aanmelding

Ik had het gevoel echt verwacht te zijn
(men stond voor me klaar, alles was geregeld.)

Programma en verblijf

De doelstellingen van de verschillende
activiteiten waren duidelijk voor mij (ik
wist bijvoorbeeld waar ze goed voor waren,
wat men ermee wilde bereiken).
Je wordt hier een ander mens, je leert op jezelf vertrouwen, je wordt zelfstandiger (het
is hier vooral persoonlijkheidsvorming).

Beschouwingen bij ontslag

Deze opname was echt de beste oplossing
voor mij.

Resultaten

Ik heb nieuwe mogelijkheden verworven.
Beoordeling resultaat

aan deelgenomen heeft. Het exitinterview verloopt anoniem en wordt
begeleid door een administratieve
medewerker, die de patiënt niet kent.
Dat garandeert de objectiviteit.
Jaarlijks wordt op basis van de exit-interviews een rapport met aanbevelingen opgemaakt op het niveau van de
directie en op het niveau van de verschillende afdelingen in het ziekenhuis. Dat betekent dus dat alle acti-

viteiten jaarlijks grondig geëvalueerd
worden op basis van de bevindingen
van de patiënten. Maar omdat we dit
elk jaar doen en omdat we ook actieve
afdelingsvergaderingen hebben met
de patiënten, gebeurt het niet vaak
dat we voor grote verrassingen staan.
Toch wordt de feedback uit deze rapporten elk jaar actief gebruikt bij de
opmaak van het ziekenhuisbeleidsplan en de afdelingsbeleidsplannen.”

Schat aan informatie
“De exit-interviews leveren een schat
aan informatie op, zeker omdat we ze
jaar na jaar blijven voeren en dus heel
goed evoluties in kaart kunnen brengen. Zo weten we dat onze patiënten op het moment van ontslag een
gevoel van controle hebben her
wonnen, inzicht hebben verworven
in risicosituaties en nieuwe mogelijk
heden hebben ontdekt.”
Magazine kliniek Sint-Jozef Pittem
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Hilde Cornette: “Goede arbeidsvoor
waarden vertalen zich in soepele
uurroosters en heel wat extralegale
voordelen. Maar belangrijker nog is
een goede en veilige werkomgeving.”

HRM in de zorgpraktijk

“Wij dragen zorg voor onze medewerkers ”
“Zorg verlenen aan patiënten is mensenwerk. Onze mede
werkers zijn ons belangrijkste kapitaal”, weet stafmedewer
ker Hilde Cornette. “Wij doen er dan ook alles aan om onze
medewerkers te ondersteunen. Bijzondere aandacht gaat
daarbij naar de leidinggevenden. Zij spelen een cruciale rol
in de organisatie van de zorg- en dienstverlening.”
Hilde Cornette is stafmedewerker
juridische zaken en HRM. Vooral dat
laatste domein wint steeds meer aan
belang. In de zorgsector zijn de komende jaren naar schatting 120.000
nieuwe krachten nodig, onder meer
om de vergrijzing op te vangen. De
schaarste aan verpleegkundigen laat
zich vandaag al voelen. Veel zorgvoorzieningen maken dan ook werk van
een actief medewerkersbeleid. Ook
Kliniek Sint-Jozef.
“Wij zijn inderdaad soepeler gewor-
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den de jongste jaren”, vertelt Hilde
Cornette. “Medewerkers hebben vaak
concrete vragen. Terwijl we daar vroeger dikwijls ‘neen’ op zegden, kijken
we nu wat kan en wat niet kan. Binnen bepaalde grenzen natuurlijk: de
kwaliteit van de zorg- en dienstverlening blijft uiteraard cruciaal. Zo zijn
er op de verschillende afdelingen
en diensten heel veel verschillende
arbeidsregelingen en uurroosters.
Daarnaast wordt vandaag veel meer
themaverlof toegekend dan vroeger,
vooral ouderschapsverlof. Wij willen

onze medewerkers zo soepel mogelijk
tegemoetkomen in hun streven naar
een optimale balans tussen werk en
privé.”
Goede arbeidsvoorwaarden worden
ook vertaald in heel wat extralegale
voordelen, zoals een gratis hospitalisatieverzekering, tal van vormingsmogelijkheden, anciënniteitsverlof,
goedkope maaltijden, een actief
attentiebeleid en een gratis personeelsreis. Maar belangrijker nog is
een goede en veilige werkomgeving.
Zeker in een psychiatrisch ziekenhuis.
“Dat klopt”, beaamt Hilde Cornette.
“Op het gebied van psychosociale
begeleiding hebben we de afgelopen
jaren meer dan een tandje bij gestoken. Werken in de psychiatrie is niet
altijd evident. Onze medewerkers geven het beste van zichzelf in de zorg
voor de mensen, maar botsen wel
eens op agressie bij een patiënt of

Isabel D’hont, vijf maanden in dienst

“Ik voel me hier prima op
mijn plaats”
Isabel D’hont werkt sinds 2 november 2010 als afdelingspsychologe in Kliniek Sint-Jozef. Isabel is
erg enthousiast over het onthaal,
de inspraak en de vormingsmogelijkheden in het ziekenhuis.
Isabel D’hont: “Ik werkte vroeger
in een gelijkaardige functie in
een ziekenhuis in Tienen, maar ik
ben onlangs verhuisd naar WestVlaanderen, waar mijn roots liggen. Kliniek Sint-Jozef had altijd
al een goede naam in de sector.
Vandaar dat ik hier ben komen
aankloppen. Vooral de combinatie
van therapie en beleid sprak me
sterk aan. Medewerkers krijgen
veel inspraak. Op elke afdeling
vormen de afdelingspsychiater,
de hoofdverpleegkundige en de
afdelingspsycholoog een stuurgroep, die zowel over personeelszaken als over inhoudelijke zaken
een flinke vinger in de pap heeft.
Op die manier biedt Kliniek Sint-

een andere bedreigende situatie. Uiteraard beschikken we over alarmsystemen en komt er binnen de minuut
een interventieteam op een incident
af. We organiseren na een ernstig incident ook een goede debriefing met
alle betrokkenen. We gaan na wat er
gebeurd is, hoe het gebeurd is en of
we eventueel lessen kunnen trekken
uit een voorval. Die aanpak loont, net
als de agressietrainingen die we geregeld aanbieden. Daarnaast is er ook
aandacht voor het preventieve luik via
specifieke vorming gericht op het vermijden van incidenten .”

Leidinggevenden
Speciale aandacht in het HRM-beleid
van Kliniek Sint-Jozef gaat naar de
leidinggevenden. “De leidinggevenden vormen een cruciale schakel in de
organisatie”, weet Hilde Cornette. “Zij
verdienen al onze steun, want ze staan

Jozef volop kansen tot innovatie.
Dat is natuurlijk nog meer het geval
op de afdeling waar ik werk. Pas onlangs is de eenheid jongvolwassenen
opgestart en met ons team staan we
ook in voor de eenheid kortverblijf
van de Jeugdkliniek. Dat we beide
eenheden aansturen, vermijdt te
veel versnippering. In het begin was
het even wennen aan de nieuwe organisatie, maar nu loopt alles rond.
Het team gaat ervoor en dat werkt
enorm stimulerend. Die gedrevenheid van de medewerkers zie je trouwens in het hele ziekenhuis.
Wat ook leuk is aan Kliniek Sint-Jozef, is de perfecte schaalgrootte. Niet
te klein, maar ook niet te groot. Alle
medewerkers kennen elkaar en gaan
gemoedelijk en warm met elkaar om,
zonder onderscheid tussen schoonmaakpersoneel of directieleden. We
vormen één team.
Belangrijk in mijn keuze voor dit ziekenhuis was ook de grote aandacht
voor vorming en opleiding. Ik wil me

dikwijls onder druk. De verwachtingen
vanuit de directie zijn hoog en ook de
verwachtingen van hun eigen medewerkers nemen toe. Omdat we soepeler inspelen op vragen van medewerkers, zijn er meer personeelswissels op
de afdelingen en diensten. We werken
ook met grote teams, wat uiteraard
veel planningswerk voor de leidinggevenden met zich meebrengt.
Anders dan in een algemeen ziekenhuis sturen onze hoofdverpleegkundigen verschillende disciplines mee aan:
verpleegkundigen uiteraard, maar
ook therapeuten, psychologen en de
sociale dienst. Al deze medewerkers
worden op het niveau van de eenheid
rechtstreeks aangestuurd. Dat is een
bewuste keuze voor een geïntegreerde aanpak, zo dicht mogelijk bij de
patiënt. De verschillende disciplines
staan niet naast elkaar, maar vormen
samen één geheel. De leidinggeven-

Isabel D’hont: “Belangrijk in mijn
keuze voor dit ziekenhuis was ook
de grote aandacht voor vorming en
opleiding.”
als psychologe kunnen ontplooien. In
veel andere ziekenhuizen krijg je wel
kansen als je er expliciet om vraagt,
maar hier wordt vorming actief gestimuleerd vanuit de directie. Dat
maakt een groot verschil!
Ja, ik ben echt gelukkig met mijn keuze voor Kliniek Sint-Jozef. Al op mijn
eerste werkdag kreeg ik een uitgebreide rondleiding op de afdelingen
en de diensten, tot zelfs in de keuken!
En overal dezelfde warme, familiale
sfeer. Ik voel me hier prima op mijn
plaats.”

den coördineren dat geheel en zorgen
dat alles gestroomlijnd verloopt ten
dienste van de patiënt.
De opdracht en de verantwoordelijkheid van de leidinggevenden is ook
uitgebreid. Vandaag worden zij actief
bij het beleid betrokken.
Omwille van dit alles noemen we
onze hoofdverpleegkundigen dan
ook ‘afdelingshoofden’. Samen met
de arts van de eenheid en de afdelingspsycholoog kunnen zij mee de
strategie voor hun eenheid helpen
uittekenen. Leidinggevenden hebben
heel wat ervaring en het zou dom zijn
om hun grote kennis en knowhow
niet te gebruiken. Die inspraak en die
verantwoordelijkheid nemen de leidinggevenden graag op zich, want het
verhoogt hun betrokkenheid bij de organisatie. Dat werkt erg motiverend,
maar tegelijk blijft het wel een extra
opdracht, natuurlijk.”
Magazine kliniek Sint-Jozef Pittem
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Terugvalpreventie
werkt! Op donderdag 9 juni
vindt in Kliniek Sint-Jozef in Pittem een
studienamiddag plaats over terugvalpreventie bij alcoholverslaving. De organisatie is in
handen van de Volwassenenkliniek, eenheid
ontwenning.

Programma
13u00
13u20-13u30
13u30-14u00
14u-14u40
		
14u40-15u10
		
15u10-15u40
15u40-16u10
		
		
16u10-16u40
16u40

Onthaal
Verwelkoming
Theoretische kadering
Terugvalpreventie in de klinische
praktijk
Op weg naar verandering:
het verhaal van een patiënt
Pauze
Twee klinische vignetten:
terugvalpreventie ingebed in de
multidisciplinaire teamwerking
Vraagstelling en discussie
Receptie

Voor meer informatie en inschrijvingen,
zie www.sintjozefpittem.be.

Tiende tweejaarlijkse studiedag

In eigen vlees
snijden
Kliniek Sint-Jozef organiseert op donderdag 22
september haar tiende tweejaarlijkse studiedag
klinische psychotherapie. Onder de titel ‘In eigen
vlees snijden, hoe kom je erbij en wat doe je eraan’,
gaat de studiedag dieper in op zelfverwondend
gedrag. Sprekers zijn dr. Geert Everaert, dr. Marc
Hebbrecht, dr. Mark Kinet, drs. Nienke Kool en prof.
dr. Gilbert Lemmens.
Op de studiedag wordt ook voor de tiende keer
de wetenschappelijke prijs ‘Frans Hoornaert’ uitgereikt. Deze prijs bekroont een ongepubliceerd
wetenschappelijk artikel over klinische psychotherapie. De prijs bedraagt 1.500 euro en wordt
mogelijk gemaakt met steun van de firma Astra
Zeneca. De uiterste inzendingsdatum om deel te
nemen is 31 augustus 2011. Meer informatie over
de wetenschappelijke prijs ‘Frans Hoornaert’ kunt
u bekomen bij dr. Geert Everaert, geert.everaert@
sintjozefpittem.be.
Meer informatie over de studiedag volgt binnenkort op www.sintjozefpittem.be.

Kliniek Sint-Jozef zet zijn deuren

Op zondag 9 oktober 2011 organiseert Kliniek Sint-Jozef een opendeurdag. Deze opendeurdag kadert
in de week van de geestelijke gezondheidszorg.
Kliniek Sint-Jozef organiseerde eerder al een opendeurdag. De belangstelling was toen erg groot en ook
de reacties achteraf waren unaniem
enthousiast.
Een opendeurdag is een ideale manier
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Open venster

om mensen van meer nabij kennis te
laten maken met de geestelijke gezondheidszorg anno 2011. Er bestaan
immers nog heel wat misverstanden
en taboes, die dringend weggewerkt
moeten worden.
Net als de vorige editie wordt ook
deze opendeurdag een interactieve
gebeurtenis. Uiteraard krijgen de bezoekers een rondleiding en meer informatie over het aanbod van Kliniek
Sint-Jozef. Maar er zijn ook getuige-

open

nissen van patiënten die vertellen
over hun persoonlijke ervaringen in
het ziekenhuis. Om het geheel extra
attractief te maken, wordt ook een
tentoonstelling georganiseerd met
kunst van patiënten en van kunstenaars.
Hou alvast zondag 9 oktober 2011 vrij
in uw agenda. Iedereen is welkom.
Meer informatie volgt op de website
www.sintjozefpittem.be.

Opgemerkt

Psychoanalyse vandaag
In de reeks ‘Psychoanalytisch Actueel’
zijn recent enkele nieuwe delen verschenen. Over het boek ‘Parentificatie. Als het kind te snel ouder wordt’
berichtten we eerder al in Open
venster. Maar ook de delen ‘Psychoanalyse en neurowetenschap’ en ‘De
groep in psychoanalyse’ verdienen
onze aandacht.

Psychoanalyse en neuro
wetenschap

Het meest recente boek in de reeks is
‘Psychoanalyse en neurowetenschap.
De geest in de machine’. Een actuele
psychoanalyse houdt rekening met
wetenschappelijke, maatschappelijke en culturele ontwikkelingen. Zo
maakten de neurowetenschappen
de voorbije decennia grote sprongen
voorwaarts. Er is nu aangetoond dat
structuur én werking van de hersenen door omgevingsfactoren, waaronder psychotherapie, worden beïnvloed. Dankzij diverse technologieën
kan niet alleen de anatomie, maar
ook de werking van de hersenen gevisualiseerd worden. Voordeel is dat
de per definitie verborgen en/of onzichtbare wereld van het psychische,
van gedachten, gevoelens en fantasieën hierdoor wat meer ‘hard’ kan
worden gemaakt.

logie en behandeling helpen valideren? Zou de recente discipline van de
neuropsychoanalyse een overkoepelende theorie kunnen leveren, waarin
inzichten uit de neurowetenschappen worden geïntegreerd met een
psychoanalytische aandacht voor de
subjectieve ervaring? Op al deze vragen gaat het boek onder redactie van
prof. Ariane Bazan en dr. Mark Kinet
dieper in.

De groep in psychoanalyse

Het boek ‘De groep in psychoanalyse’
verscheen eerder al in de reeks ‘Psychoanalytisch Actueel’. De psychoanalyse richt zich voor haar onderzoek van het onbewuste niet alleen
naar het individu, maar ook naar
groep, massa, maatschappij en cultuur. Op hun beurt staan al deze registers ook min of meer met elkaar
op gespannen voet. Het is een van de
zoveel disharmonieën die het menselijke kenmerken.

Ook als behandelvorm is de psychoanalyse al lang geen (louter) individuele aangelegenheid meer. Ze geeft
immers acte de présence in groepen
en (ziekenhuis)organisaties. Wat
heeft de psychoanalyse over groepsfenomenen te onthullen? Welke impact hebben groep en individu op
elkaar? Wat zijn voor- en nadelen van
het werken in/met groepen? Wat is
er het statuut en de eigenaardigheid
van psychoanalytische processen?
Gerenommeerde psychotherapeuten
uit binnen- en buitenland getuigen
over deze klinisch hoogst relevante
materie. De redactie is in handen van
dr. Mark Kinet.
Alle boeken uit de reeks ‘Psychoanalytisch Actueel’ kunt u bestellen op de
website www.maklu.be.

Er blijven uiteraard nog vele vragen.
Is het vandaag nog mogelijk kwesties van geheugen, bewustzijn en
onbewuste processen los van hun fysiologisch correlaat te onderzoeken?
Kunnen de neurowetenschappen
theorieën over ontwikkeling, mentale structuur en functie, psychopatho-
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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.
JEUGDKLINIEK
eenheden			

VOLWASSENENKLINIEK			
eenheden			

SENIORENKLINIEK
eenheden

> kortverblijf
dr. Geert Everaert

> jongvolwassenen
dr. Geert Everaert

> angst- en stemmingsstoornissen
dr. An Verbrugghe

> behandeling
dr. Leen Vancompernolle

> ontwenning
(alcohol,medicatie, tabak,cannabis)
dr. Ilse Velghe

> ontwenning
dr. An Verbrugghe

				 > mentaliserende therapie
dr. Mark Kinet		

> resocialisatie
dr. An Verbrugghe

> psychoanalytische therapie
dr. Mark Kinet
> psychosociale revalidatie
dr. Sofie Muylaert
> gedragstherapie
dr. Sofie Muylaert

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

> psychosenzorg
dr. An Verbrugghe

Kliniek Sint-Jozef vzw

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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