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2010 legde  
sterke fundamenten

VOOrwOOrd 

Filip Deboutte

2010 was in vele opzichten een sleu-
teljaar.

Intern stond 2010 in het teken van 
de voorbereiding op een nieuwe or-
ganisatiestructuur. Een structuur 
die binnen het grotere geheel van 
het ziekenhuis een positieve vorm 
van schaalverkleining doorvoert. 
Dat gebeurt met de introductie van  
zorgeenheden. Het centrale ver-
trekpunt wordt gevormd door drie 
doelgroepen:jongeren, volwassenen 
en senioren. Deze nieuwe organisa-
tiestructuur biedt tal van voordelen, 
zowel voor de patiënten als voor de 
artsen en de medewerkers en de ex-
terne partners van het ziekenhuis. 
Voordelen op het gebied van speciali-
satie, kwaliteit van zorg, herkenbaar-
heid, beheersbaarheid en nog zoveel 
meer. In dit jaarverslag worden de 
nieuwe eenheden kort voorgesteld. 
In de loop van 2011 komen ze op 
kruissnelheid.

Ook op een breder niveau is de or-
ganisatie van de geestelijke gezond-
heidszorg zich aan het vernieuwen. 
Er is een veelbelovende evolutie naar 
meer samenwerking, een beter af-
gestemde zorg in trajecten op maat, 
een goede integratie van de zorg in de 
maatschappij en meer zorg dichtbij 
de patiënt. Kliniek Sint-Jozef schaart 
zich volledig achter deze door de 

overheid gewenste hervorming. Sa-
men met onze partners in Midden-
West-Vlaanderen hebben wij in 2010 
een goed projectvoorstel ingediend. 
Dit project wordt in 2011 en de ko-
mende jaren verder uitgewerkt.

Daarnaast werden in 2010 letterlijk 
vele sterke fundamenten gelegd voor 
een vernieuwde infrastructuur in Kli-
niek Sint-Jozef. De eerste resultaten 
zijn al zichtbaar, maar er is meer op 
komst.

Parallel met al deze interne en ex-
terne vernieuwingen bleef Kliniek 
Sint-Jozef in 2010 in de weer voor zijn 
patiënten. Meer dan 800 mensen 
deden een beroep op het ziekenhuis. 
93% beschouwde zijn opname ach-
teraf als de beste oplossing en ge-
middeld gaven al deze patiënten een 
score van 8,1 op 10.

Zulke hoge tevredenheidcijfers zijn 
niet vanzelfsprekend in de geeste-
lijke gezondheidszorg. Ze zijn het 
resultaat van het harde werk en de 
tomeloze inzet van vele enthousiaste 
medewerkers en artsen. Zij verdienen 
in dit voorwoord bij het jaarverslag 
2010 dan ook mijn oprechte dank.

Filip Deboutte
Algemeen directeur
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Kliniek Sint-Jozef biedt zorg op maat

Kliniek Sint-Jozef is een open, gespe-
cialiseerd en vernieuwend psychia-
trisch ziekenhuis. Zowel jongeren en 
volwassenen als senioren kunnen er 
vrijwillig terecht.

In overleg met de patiënt en met 
andere zorgverleners wordt een zorg-
traject op maat aangeboden. Cen-
traal staan de noden van de indivi-
duele patiënt in zijn context. 

Soms is een opname in het zieken-
huis nodig voor kortere of langere 
tijd. In andere gevallen komen pa-
tiënten alleen overdag op therapie 
en keren elke avond naar huis terug. 

Vaak vindt eerst een volledige opna-
me plaats, om daarna over te schake-
len op dagopname.

Ook nachtopname is mogelijk. Dat 
laat patiënten toe om overdag naar 
school of naar het werk te gaan. 

Hoe dichter de patiënt tijdens zijn 
behandeling bij het alledaagse leven 
blijft staan, hoe beter.

Daarnaast nemen meer en meer 
mensen aan bepaalde activiteiten 
in Kliniek Sint-Jozef deel in het kader 
van een ambulante behandeling.
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Zorgvernieuwing met  
sterkere profilering

De geestelijke gezondheidszorg evo-
lueert voortdurend. Nieuwe behan-
delmethodes en therapieprogram-
ma’s laten meer en meer toe om 
elke cliënt de gepaste zorg op maat 
aan te bieden. Een constante bijstu-
ring en zorgvernieuwing houden het 
zorgaanbod update met de nieuwste 
wetenschappelijke inzichten.

Om de zorgvernieuwing nog meer 
ruimte te geven, werd de interne  
organisatiestructuur van Kliniek Sint-
Jozef in 2010 hertekend. De program-
ma’s worden nu aangeboden vanuit 
drie specifieke afdelingen: jongeren, 
volwassenen en ouderen. Zo kunnen 
we nog beter op maat van deze spe-
cifieke doelgroepen werken.

Tegelijk is het aanbod onderverdeeld 
in een aantal kleinere eenheden.  
Inhoudelijk laten deze eenheden een 
sterkere profilering en specialisatie 
toe. De schaalverkleining betekent 
bovendien meer afgestemde zorg, 
een rustiger milieu voor de patiënten 
en de medewerkers en een betere be-
heersbaarheid.

Een bijkomend voordeel is dat de 
nieuwe organisatiestructuur voor de 
verwijzende artsen en diensten, voor 
de patiënten en hun familie en voor 
andere externen een grotere herken-
baarheid garandeert.

Op de volgende pagina’s worden de 
eenheden kort voorgesteld.
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Organisatiestructuur –  
afgestemde zorg voor elke patiënt

Jeugdkliniek
De doelstelling is dat de jongere na 
de opname opnieuw kan functione-
ren in zijn gewone context. Een op-
name duurt maximum zes weken.

Eenheid behandeling 
De eenheid behandeling van de 
Jeugdkliniek richt zich tot jongeren 
van 15 tot 18 jaar die niet meer vol-
doende kunnen functioneren thuis 
en op school en voor wie ambulante 
hulp ontoereikend is.

Na een grondige observatie begelei-
den we de jongere naar zelfinzicht 
en de verwerking van en het leren 
omgaan met de eigen problematiek. 
We werken samen met de jongere 
aan zijn sociale vaardigheden, zodat 
hij bij ontslag uit het ziekenhuis op-

Eenheid kortverblijf
De eenheid kortverblijf van de Jeugd-
kliniek richt zich tot jongeren tussen 
15 en 18 jaar die op één of andere 
manier ontspoord zijn. Ze hebben 
psychologische en/of psychiatrische 
problemen die hun dagelijkse func-
tioneren belemmeren. Een snelle en 
korte opname is aangewezen.

De eenheid kortverblijf wil de crisis 
bedwingen en de jongeren zo snel 
mogelijk terug op het goede spoor 
krijgen. Het team gaat probleemop-
lossend tewerk en richt zich op de 
uitlokkende factoren. Hierbij worden 
de ouders, de school, het centrum 
voor leerlingenbegeleiding (CLB)  
en/of andere belangrijke actoren  
betrokken.

Ontwenningskliniek
In de ontwenningskliniek worden 
volwassenen van 18 tot 60 jaar van 
een verslavingsprobleem afgeholpen. 
Het kan gaan om een verslaving aan 
alcohol, medicatie, cannabis, nicotine 
of een combinatie van verschillende 
middelen.

We streven bij alle patiënten naar 
een volledige ontwenning en het 

verwerven van inzicht in beïnvloe-
dende factoren, zodat het risico op 
een terugval beperkt wordt. Tijdens 
de behandeling worden de patiënten 
aangemoedigd en begeleid om hun 
nuchtere leven op een zinvolle en ge-
structureerde manier vorm te geven. 

Als andere psychische, sociale of 
professionele problemen mee een 

rol spelen in de verslaving, wordt 
hieraan ook gewerkt. De behandel-
duur bedraagt gemiddeld 8 tot 12 
weken. Voor mensen die een terug-
val kennen, is er een apart behandel-
programma.

De familiewerking in de eenheid ont-
wenning is sterk uitgewerkt, net als 
de gestructureerde nazorg.

timaal is voorbereid om zijn plaats 
thuis, op school en in de maatschap-
pij opnieuw in te nemen. 

De weekends worden zo veel moge-
lijk thuis doorgebracht, om het con-
tact met het thuisfront te behouden. 
Tijdens de opname wordt zowel indi-
vidueel en in groep als met het gezin/
de context gewerkt; ook de school 
wordt niet uit het oog verloren. 

Indien zinvol en haalbaar kan na 
verloop van tijd op dagbehandeling 
overgeschakeld worden. Een geleide-
lijke overgang naar school kan in de 
laatste fase van de behandeling. 

Een opname duurt doorgaans vier 
weken tot zes maanden.
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Volwassenenkliniek
Eenheid jongvolwassenen
De eenheid jongvolwassenen richt 
zich tot jonge mensen tussen 18 
en 25 jaar die kampen met laat- 
adolescentaire problemen. Vaak  
uiten de problemen zich in de vorm 
van stagnatie in de ontwikkeling, 
identiteitsproblemen of separatie-
problemen. Ook ontwikkelingsstoor-
nissen (ADHD, ASS) die pas in de 
laatadolescentie tot uiting komen, 
kunnen hier behandeld worden.

Jongvolwassenen moeten leren om 
zelf hun leven in te richten, rekening 
houdend met hun eigen mogelijkhe-
den en beperkingen. Ze ontdekken 
hun eigen identiteit en ontwikkelen 
die verder. Ze moeten zich losmaken 
uit de omgeving waarin ze zijn opge-
groeid en een eigen sociaal netwerk 
uitbouwen.

Eenheid mentaliserende therapie 
De eenheid mentaliserende therapie 
is er voor mensen vanaf 25 jaar die 
voor hun psychische en/of persoon-
lijkheidsprobleem een grondiger 
aanpak nodig hebben. 

In deze eenheid wordt een aanbod 
uitgewerkt vanuit de theorie en 
praktijk van ‘Mentalisation Based  
Treatment’. Dit is een psychoanaly-
tisch geïnspireerde behandeling, die 
internationaal als voorkeursbehan-
deling bij ernstige persoonlijkheids-
moeilijkheden wordt beschouwd.

Mentalisatie behelst het vermogen 
voeling te hebben met wat zich in je 
eigen binnenste en in dat van ande-
ren afspeelt. Zo kan je beter omgaan 
met eigen en andermans gevoelens. 
Mentalisatie zorgt tegelijk voor een 
soort buffer tussen jezelf en de bui-
tenwereld. De eenheid mentaliseren-
de therapie richt zich naar mensen 
bij wie dit vermogen niet of onvol-
doende ontwikkeld is.

Eenheid psychoanalytische therapie 
De eenheid psychoanalytische thera-
pie begeleidt volwassenen die in hun 
algemeen sociaal, maatschappelijk 
en/of relationeel functioneren be-
lemmerd worden door een psychisch  
lijden dat zijzelf onvoldoende begrij-
pen.

Psychoanalytische therapie is ge-
baseerd op de regel van de vrije as-
sociatie: door te vertellen wat er in 

zijn hoofd opkomt, ontvouwt zich 
het eigen verhaal van de patiënt, of 
botst hij op hiaten, tegenstrijdighe-
den of blokkeringen in zijn verhaal. 
Een beter inzicht in het ontstaan van 
gevoeligheden en problemen leidt 
tot uitklaring, symptoomverlichting, 
het verhogen van de draagkracht en 
het probleemoplossend vermogen 
en meer in het algemeen tot verdere 
innerlijke groei.

De activiteiten worden hoofdzakelijk 
in groep aangeboden maar er is ook 
voldoende ruimte voor individuele 

contacten. Het therapeutische aan-
bod binnen de eenheid wordt aan-
gevuld met een ruim aanbod per-
soonsvormende activiteiten buiten 
de afdeling.

Eenheid psychosociale revalidatie
Mensen die zich door een psychische 
problematiek moeilijk kunnen hand-
haven in de maatschappij, kunnen 
terecht in de eenheid psychosociale 
revalidatie. Naast de psychothera-
peutische ondersteuning bieden wij 
een resocialiserende aanpak. Waar 
nodig wordt samengewerkt met an-
dere partners uit het zorgnetwerk, 
bvb. beschut wonen, activiteitencen-
tra of psychiatrische thuiszorg. 

De focus van de behandeling ligt 
op het vergroten van de psychische 
weerbaarheid en van de zelfred-
zaamheid, zowel in praktische, emo-
tionele, sociale als maatschappelijke 
zin. De betrokkenheid van de familie 
is essentieel in het behandelproces.
Er is een intense samenwerking met 
netwerkpartners uit de regio. Een 
opname binnen de eenheid psycho-
sociale revalidatie wordt beschouwd 
als een tijdelijke schakel in een meer 
langdurig proces dat door verschil-
lende samenwerkende partners ge-
dragen wordt.

Er is gedurende de behandeling een  
samenwerking met de familie, met  
andere steunfiguren en hulpverleners.

“
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Seniorenkliniek

Forum voor 
persoons-
vorming
Het Forum voor persoonsvorming 
organiseert eenheidsoverstijgende 
therapeutische activiteiten. Alle 
patiënten kunnen eraan deelne-
men, jong en oud, wat voor een bij-
zonder heterogeen publiek zorgt. 
Dat is een bewuste keuze om het 
sociaal contact te versterken en 
ontmoetingen buiten de eenheid 
en de context van de eigen ‘ziekte’ 
mogelijk te maken.

Het aanbod in het Forum voor per-
soonsvorming is heel ruim, met 
meer dan negentig verschillende 
activiteiten. De activiteiten zijn 
complementair met het aanbod op 
de eenheden. Het Forum richt zich 
vooral op de persoonlijke groei van 
de patiënt, zowel psychosociaal als 
relationeel. Communicatietraining, 
dansexpressie, sport en beweging, 
mindfulness, sociale vaardighe-
den… Het komt allemaal aan bod.

Patiënten nemen doorgaans deel 
aan een tweetal sessies per dag, 
acht per week. Het aanbod wordt 
voortdurend bijgestuurd en aange-
vuld. Uit metingen blijkt een grote 
tevredenheid van de patiënten over 
het aanbod. Ze vinden de activi-
teiten niet alleen verrijkend, maar 
vooral erg nuttig voor het dagelijk-
se leven na de opname.

Eenheid gedragstherapie
De eenheid gedragstherapie helpt 
mensen met angst- en stemmings-
stoornissen en/of andere persoon-
lijkheidsstoornissen. De therapie is 
gericht op het omgaan met en het 
verminderen van het lijden. 
Zo wordt weer ruimte geschapen om 
aan zelfverwerkelijking en zelfont-
plooiing te werken. Het grote ver-
schil met de andere eenheden is dat 
de behandeling zich hier voltrekt op 
cognitief-gedragstherapeutische in-
spiratie en richtlijnen.

Na een grondige analyse van de pro-
blematiek wordt een persoonlijk be-
handelplan opgemaakt op maat van 
elk individu. Dit wordt ondersteund 
door een breed groepsprogramma. 
Een periode van dagtherapie behoort 
tot de mogelijkheden om een vlotte 
overgang naar de thuissituatie te be-
vorderen.

Er is gedurende de behandeling een 
intense samenwerking met de fami-
lie, met andere steunfiguren en met 
ambulante hulpverleners. Een na-
zorgtraject wordt tijdens de opname 
besproken en voorbereid. 

Eenheid psychosezorg
De eenheid psychosezorg richt zich 
tot mensen die één of meerdere 
psychotische episodes meegemaakt 
hebben of nog meemaken, als gevolg 
van een onevenwicht tussen draag-
kracht en draaglast.

De psychose wordt behandeld met 
een meersporenbeleid: het verster-
ken van de draagkracht, psycho-edu-
catie en medicatie. De kwetsbaar-
heden worden in kaart gebracht. De 
weerbaarheid wordt versterkt met 
een programma op maat. Veel aan-
dacht gaat naar psychische weer-
baarheid, metacognitieve training, 
zelfredzaamheid en zelfontplooiing. 
De familie wordt actief betrokken in 
de behandeling. Een aanmoedigend, 
open en veilig milieu schraagt de be-
handeling.
Een opname op de eenheid psycho-
sociale revalidatie is een tijdelijke 
schakel in een langduriger proces 
met verschillende samenwerkende 
partners.

Eenheid angst- en stemmingsstoor-
nissen 
60-plussers met depressie, angst, 
verwardheid (geen dementie), al 
dan niet gepaard met een onderlig-
gende persoonlijkheidsproblema-
tiek, worden geholpen op de eenheid 
angst- en stemmingsstoornissen. 
Ook psychosociale problemen n.a.v. 
pensionering, verlies van gezond-
heid, het lege nest, het overlijden 
van partner of een verandering van 
woonsituatie komen vaak voor. 

De behandeling is gericht op het 
wegwerken van de belangrijkste 
klachten: depressieve symptomen, 
angst, eventueel een bijkomende 
verslaving (o.a. medicatie). Verdere 
doelstellingen kunnen zijn, afhanke-
lijk van de hulpvraag: het behoud van 
het vroegere functioneringsniveau, 
een betere integratie in het thuismi-
lieu of de bredere omgeving.

Er wordt inzicht geboden in risico-
factoren, zodat een terugval zo goed 
mogelijk vermeden wordt. Tijdens 
de behandeling gaat veel aandacht 
naar het individuele levensverhaal 
van elke oudere. De verblijfsduur is 
afhankelijk van de doelstellingen en 
kan variëren van enkele weken tot 
enkele maanden. Na de behandeling 
is er mogelijkheid tot nazorg.

Eenheid ontwenning 
De doelgroep van de eenheid ont-
wenning van de Seniorenkliniek zijn 
60-plussers met misbruik van alco-
hol en/of medicatie, al dan niet ge-
paard gaand met een onderliggende 
persoonlijkheidsproblematiek.

Er wordt gestreefd naar volledige 
onthouding. Na de residentiële fase 
volgt vaak een semi-residentiële en/
of ambulante nazorgfase, individu-
eel en/of in groep. Een belangrijke 
focus is het opnieuw zinvol benut-
ten van de vrije tijd en een gezonde 
algemene levensstijl.

In de basishouding op de eenheid ont-
wenning vinden we een combinatie 
van steun, confrontatie waar nodig, 
en een voortdurende gerichtheid op 
de realiteit van het hier en nu. Het is   >>
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belangrijk dat de patiënt inzicht krijgt 
in de risicofactoren. Naast de medi-
sche therapie (o.a. medicatie) wordt 
veel belang gehecht aan de onder-
steunende persoonlijke begeleiding 
en de ontdekkende gesprekstherapie, 
die op indicatie aangeboden wordt.

Afhankelijk van specifieke noden 
wordt met heel wat organisaties en 
diensten samengewerkt, zowel op het 
vlak van wonen, thuiszorg en vrije-
tijdsbesteding.

Eenheid resocialisatie 
Ouderen die sociaal geïsoleerd zijn 
of dreigen te geraken, vinden hulp en 
begeleiding in de eenheid resocialisa-
tie. Vaak betreft het oudere mensen 
die als alleenstaande verder door het 
leven moeten. Depressie, angst, ver-
wardheid (geen dementie), al dan 
niet gepaard gaand met een onderlig-
gende persoonlijkheidsproblematiek 
treden ook hier vaak op.

De behandeling richt zich eerst op 
de genezing van de belangrijkste 
klachten en symptomen. Met active-
rings- en aanleerprogramma’s wordt 
het vroegere functioneringsniveau 
behouden of geoptimaliseerd. Een 
betere integratie in het thuismilieu 
of de bredere omgeving wordt stap 
voor stap voorbereid (progressieve re-
socialisatie). Met de hulp van familie 
en zorgverstrekkers in het thuismilieu 
wordt een steviger, beschermend net-
werk uitgebouwd (hervalpreventie).

Het erg gevarieerde behandelingspro-
gramma wordt stapsgewijs aangebo-
den in een aparte leef- en behandel-
groep van een achttal personen. Zorg 
op maat wordt gemaximaliseerd door 
een groepsoverstijgend afdelingsaan-
bod en een deelname aan het afde-
lingsoverstijgend ‘Forum voor per-
soonsvorming’. 

De verblijfsduur is afhankelijk van 
het uiteindelijke streefdoel en kan 
variëren van enkele weken tot enkele 
maanden. Er zijn diverse formules 
voor deeltijdse behandeling in dag-
hospitaal, met graduele afbouw ter 
voorbereiding van het ontslag. Het 
betrekken van de familie bij de behan-
deling is uiterst belangrijk.

  >>
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Meer dan 800 mensen geholpen in 
Kliniek Sint-Jozef
In 2010 werden 806 patiënten be-
handeld in Kliniek Sint-Jozef. Hiervan 
waren iets meer vrouwen (52%) dan 
mannen (48%). Deze cijfers zijn min of 
meer vergelijkbaar met vorige jaren.

met respectievelijk 16,9% en 9,6% 
van het aandeel patiënten. Maar ook 
patiënten uit steden iets verderop in 
de provincie vinden de weg naar Kli-
niek Sint-Jozef, zowel uit het noorden 
als uit het zuiden: Kortrijk (15,4%), 
Brugge (11,9%), Oostende (8,8%).

Bijna één op vier patiënten (23,6%) 
van de patiënten komt uit Oost-
Vlaanderen. Dat is een opmerkelijke 
stijging tegenover 2009. Toen kwa-
men 174 patiënten uit Oost-Vlaande-
ren, in 2010 waren dat er 191. 

Deze aantrekkingskracht valt te ver-
klaren vanuit de hoge specialisatie 
van de behandelingen in Kliniek Sint-
Jozef.

Het aantal patiënten afkomstig van 
buiten West- en Oost-Vlaanderen is 
verwaarloosbaar.

Geslacht N %
Mannen 387 48,0%
Vrouwen 419 52,0%
   
Totaal 806 100%

Patiënten komen uit eigen regio, 
maar ook van verder
Een kleine driekwart van de patiënten 
(73,5%) komt uit West-Vlaanderen. 
De vlakbij gelegen regio’s Roeselare 
en Tielt zijn sterk vertegenwoordigd, 

Herkomst provincie N %
 West-Vlaanderen 591 73,5%
- Brugge 96 11,9%
- Diksmuide 36 4,5%
- Ieper 32 4,0%
- Kortrijk 124 15,4%
- Oostende 71 8,8%
- Roeselare 136 16,9%
- Tielt 77 9,6%
- Veurne 19 2,4%
 Oost-Vlaanderen 191 23,6%
Andere herkomst 24 2,9%
   
Totaal 806 100%

2010, een jaar in cijfers

  >>

Liefst 41% zegt zelf voor de opname gekozen  
te hebben.  Ook de directe omgeving – partner, 
ouders, andere familieleden – speelt een  
grote rol.

“
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Stoornissen door middelengebruik be-
langrijkste hoofddiagnose bij opname
Bij opname is in veel gevallen sprake 
van een dubbele of een meervoudige 
diagnose. De hoofddiagnose is de 
diagnose die na onderzoek de be-
langrijkste factor geweest is om tot 
een opname in Kliniek Sint-Jozef te 
beslissen.

Vier op tien opgenomen patiënten 
in Kliniek Sint-Jozef hadden in 2010 
een stoornis door middelengebruik 
als hoofddiagnose. Andere veel 
voorkomende hoofddiagnosen zijn 

Wie stelde een opname in Kliniek Sint-Jozef voor? Wie nam de beslissing? 

	
Niemand, ik heb er zelf voor gekozen 41%
Mijn partner 6%
Mijn ouders 5%
Andere familieleden 8%
Mijn huisarts 6%
Een dokter van dit ziekenhuis 8%
Een dokter van een ander ziekenhuis 14%
Een ex-patiënt 1%
Anderen  9%

stemmingsstoornissen (14,2%), per-
soonlijkheidsstoornissen (13,3%) en 
stoornissen ontwikkeld in de kinder-
tijd of adolescentie (13,5%).

Meeste patiënten keren na opname 
terug naar hun vertrouwde milieu
Ongeveer twee op drie patiënten in 
Kliniek Sint-Jozef komen uit een ge-
zinsmilieu op het moment van opna-
me. Veruit de meesten van hen keren 
daar ook naar terug.

Eén op vier patiënten is alleenwo-
nend. Een kleine minderheid van pa-

Veel patiënten kiezen zelf voor 
opname
Op het einde van de behandeling 
wordt van elke patiënt een exitinter-
view afgenomen. Daarbij wordt ook 
gevraagd wie volgens de patiënt zelf 
de belangrijkste beslissingsnemer 
was voor de opname in Kliniek Sint-
Jozef. Heel wat patiënten, liefst 41%, 
zegt zelf voor de opname gekozen te 
hebben. Ook de directe omgeving – 
partner, ouders, andere familieleden 
– speelt een grote rol.

Voor 28% van de patiënten was de 
belangrijkste beslissingsnemer bij 
opname een arts. Dat kan dan zowel 
de huisarts , een specialist van een 
ziekenhuis of een arts van Kliniek 
Sint-Jozef zijn.

Uiteraard moeten deze cijfers gerela-
tiveerd worden. In de meeste geval-
len is een beslissing tot opname een 
‘gedeelde beslissing’, waarbij veel be-
trokkenen een rol spelen. De beslis-
sing wordt meestal ook niet in één 
keer genomen, maar na een proces 
dat soms maandenlang duurt. Toch 
zijn deze cijfers interessant, omdat ze 
weergeven wie de patiënt zelf op het 
einde van zijn opname als belangrijk-
ste beslissingsnemer ziet.

  >>
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Hoofddiagnosegroep %
Stoornissen door middelengebruik 39,9%
Stemmingsstoornissen 14,2%
Schizofrene en andere psychotische stoornissen 3,7%
 Persoonlijkheidsstoornissen 13,3%
Angststoornissen 3,5%
Aanpassingsstoornissen 3,9%
Eetstoornissen 0,4%
Stoornis impulsbeheersing 0,0%
Stoornissen ontwikkeld in kindertijd/adolescentie 13,5%
Dementiële en andere cognitieve stoornissen 0,6%
Zwakzinnigheid 3,7%
Andere problemen 2,2%
Somatoforme stoornissen 0,3%
Bijkomende codes 0,1%
Hoofddiagnose op as 3 0,8%
Totaal 100%

 Leefmilieu bij opname Bestemming na ontslag

Alleenwonend 26,8% 25,0%
Gezinsmilieu 64,1% 59,5%
Collectieve woonvorm 5,3% 7,0%
Therapeutisch milieu 3,5% 7,7%
Andere 0,3% 0,8%
Totaal 100% 100%

tiënten (5,3%) komt uit een collectieve 
woonvorm zoals een rust- en verzor-
gingstehuis, een medisch-pedago-
gisch instituut of een voorziening 
voor bijzondere jeugdzorg. Er zijn ook 
betrekkelijk weinig patiënten (3,5%) 
die uit een therapeutisch milieu ko-
men, zoals een psychiatrische afde-
ling van een algemeen ziekenhuis, 
een psychiatrisch verzorgingstehuis 
of een initiatief beschut wonen.

De meeste patiënten keren na op-
name terug naar het milieu vanwaar 
ze komen. Let wel: bij interpretatie 
van de cijfers uit de tabel moet er 
rekening mee gehouden worden dat 
de groep patiënten bij opname en de 
groep patiënten bij ontslag niet strikt 
identiek zijn. Het gaat over het aan-
tal opnamen en ontslagen in de loop 
van 2010.

13
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Voor een kwaliteitsvolle, veilige,  
en effectieve patiëntenzorg

Nieuwe organisatiestructuur  
kwaliteitszorg
Kwaliteitszorg en patiëntveiligheid 
zijn belangrijke prioriteiten in Kliniek 
Sint-Jozef. Op alle diensten en alle ni-
veaus wordt hier elke dag opnieuw 
multidisciplinair werk van gemaakt. 
Om één en ander in goede banen te 
leiden en nauw op te volgen, werd 
in 2010 de organisatie van de kwali-
teitszorg wat bijgestuurd. 

Een nieuw opgericht ‘Comité voor 
kwaliteit, patiëntveiligheid en effec-
tiviteit’ zorgt op het beleidsniveau 
voor de aansturing, de coördinatie en 
de opvolging van alle activiteiten in 
het kader van kwaliteitszorg. Het co-
mité rapporteert aan het directieco-
mité en aan de raad van bestuur.
Op het operationele niveau wordt 

het beleid opgevolgd door een ‘Werk-
groep kwaliteit, patiëntveiligheid en 
effectiviteit’. De werkgroep heeft een 
stimulerende, sensibiliserende en co-
ordinerende opdracht en rapporteert 
aan het comité. Concreet ontwikkelt 
de werkgroep de visie met betrek-
king tot kwaliteit en patiëntveilig-
heid. Op basis van deze visie werkt 
ze een strategie uit, gekoppeld aan 
een heldere indicatorenset. De werk-
groep stelt klinische en operationele 
verbeterprojecten voor op basis van 
beleidsopties, kwaliteitsmetingen, 
resultaten en analyses. 

Zij volgt de verbeterprojecten op en 
stuurt voortdurend bij waar nodig. 
Ten slotte bereidt de werkgroep ook 

de rapportage voor de federale en de 
Vlaamse overheid voor.

Daarnaast is er een ‘Permanente 
werkgroep incidentenanalyse’, die 
incidenten in verband met patiënt-
veiligheid op een methodische ma-
nier analyseert en classificeert. Deze 
werkgroep doet ook aan risicoana-
lyse en formuleert beleidsadviezen 
voor verbeteracties.

Tot slot zijn er de ad hoc verbeter-
teams, die de verschillende verbeter-
projecten met betrekking tot kwali-
teit, patiëntveiligheid en effectiviteit 
opvolgen. Deze teams rapporteren 
aan de werkgroep en aan alle betrok-
ken partijen.

Goed omgaan met  
destructief gedrag
Destructief gedrag komt wel vaker 
voor bij patiënten in de geestelijke 
gezondheidszorg. Een gedegen beleid 
ter zake is dan ook geen overbodige 
luxe en bestaat sinds jaar en dag. In 
2010 heeft een werkgroep dat beleid 
geëvalueerd en bijgestuurd. De werk-
groep deed studiebezoeken, las we-

tenschappelijke literatuur erop na en 
verzamelde cijfermateriaal. Op basis 
hiervan werd de opleiding en de trai-
ning voor de medewerkers verfijnd. 
Ook van vroegdetectie van agressie, 
het opvangen en interpreteren van 
signalen en het gepast reageren erop, 
werd in 2010 werk gemaakt.

Kliniek Sint-Jozef slaagt erin het  
aantal klachten te beperken door  
actief inspraak te geven aan de  
patiënten tijdens hun opname.



Actieve familiewerking  
als deel van kwaliteitszorg
Het betrekken van de partner, de fa-
milie en de context van de patiënt is 
een aandachtspunt bij elke behande-
ling in Kliniek Sint-Jozef. De familie-
werking maakt dan ook deel uit van 
de integrale kwaliteitszorg van het 
ziekenhuis.

Zowel ziekenhuisbreed als in de een-
heden zijn er diverse initiatieven voor 
familiewerking. Familieavonden en 
gezinsbegeleiding zijn standaard. 
In het Forum voor Persoonsvorming 
wordt aandacht besteed aan KOPP-
kinderen (kinderen van ouders met 
een psychiatrisch problematiek) en 
aan de opvoeding van kinderen.

Op verschillende eenheden van de 
Volwassenenkliniek wordt een indi-
viduele begeleiding van de partner 
voorzien. Zo kan een gezamenlijk op-
namegesprek plaatsvinden en na een 
viertal weken ook een opvolggesprek. 
Op vraag kunnen bijkomende over-
legmomenten ingebouwd worden. 

Op informatiesessies worden fami-
lieleden van nieuwe patiënten op de 
hoogte gebracht van de werking van 
het ziekenhuis en alles wat daarbij 
komt kijken. Voor de kinderen van 
patiënten is een aparte begeleiding 
voorzien. In de Ontwenningskli-
niek is er een specifiek begeleidings-

programma, zowel voor de familie als 
voor de kinderen. Koppels kunnen sa-
men een nazorgprogramma volgen.

Ook in de Jeugdkliniek wordt de con-
text van de jongere optimaal betrok-
ken bij de behandeling. Dat start 
al meteen bij het opnamegesprek.  
Maar ook tijdens het traject is ge-
zinstherapie ingebouwd.

In de Seniorenkliniek is er familie-
therapie op indicatie. Alle familie-
leden van patiënten kunnen de  
familienamiddagen bijwonen, met 
een informatief en een psycho-
 educatief luik.   >>
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93% van de patiënten gaat akkoord 
met de stelling “Deze opname was 
echt de beste oplossing voor mij”. 
Dat hoge cijfer wordt jaar na jaar 
bevestigd in de resultaten van de exi-
tinterviews die met elke patiënt bij 
ontslag uit het ziekenhuis gehouden 
worden.

De patiënt is doorgaans ook erg te-
vreden met het resultaat van de be-
handeling. Op een schaal van 0 tot 
10 geven de patiënten in 2010 een 
gemiddelde score van 8,1.

Voorkomen 
van klachten 

is beter dan 
genezen

Ook in 2010 bleef het aantal klachten 
bij de ombudsdienst erg beperkt. In 
totaal waren er elf aanmeldingen bij 
de interne ombudsdienst en twee 
bij de externe ombudsdienst. Dat is 
exact evenveel als in 2009. Alle aan-
meldingen werden afgehandeld.
Kliniek Sint-Jozef slaagt erin het aan-
tal klachten te beperken door actief 
inspraak te geven aan de patiënten 
tijdens hun opname. Zo zijn er op alle 
eenheden patiëntenvergaderingen, 
waarop de staf aanwezig is. Eventu-
ele knelpunten of ontevredenheden 
komen hier spontaan naar boven en 
worden dan ook opgelost nog voor ze 
tot klachten kunnen uitgroeien.

Patiënt tevreden over  
opname en over resultaat 
van de behandeling

Lessen trekken uit  
incidentenanalyse
Incidenten in Kliniek Sint-Jozef wor-
den op een methodische manier 
geanalyseerd door de ‘Permanente 
werkgroep incidentenanalyse’. Het 
doel is om hier lessen te trekken en 
zo de patiëntveiligheid voortdurend 
te verbeteren.

Incidenten bespreekbaar maken, 
veronderstelt een cultuur van open 
communicatie in een veilige context. 
Medewerkers die een incident mel-
den, worden hiervoor niet afgestraft. 
Elke melding van een incident is im-
mers een kans om processen en pro-
cedures te verfijnen en bij te sturen 
waar nodig. Kliniek Sint-Jozef werkt 
actief aan een open cultuur.

Een eerste stap in de eigenlijke analy-
se is het chronologisch reconstrueren 
van de gebeurtenis. Het resultaat is 
een uiterst gedetailleerde en objec-
tieve weergave van de feiten. Meteen 
komen de eerste verbetersuggesties 
naar boven.
Vervolgens buigt de ‘Permanente 
werkgroep incidentanalyse’ zich over 
de basisoorzaken van het incident. 
Basisoorzaken kunnen heel divers 
zijn: technische factoren (bvb. mate-
riaal om te fixeren bij afzondering), 
organisatorische factoren (bvb. on-
duidelijk afspraken of procedures, of 
een specifieke afdelingscultuur) of 
patiëntgerelateerde factoren. En al-
hoewel er nooit wordt gesproken in 

termen van schuld, kunnen ook men-
selijke factoren een rol spelen (bvb. te 
weinig kennis of vaardigheden in het 
omgaan met destructief gedrag).
In een derde fase formuleert de werk-
groep aanbevelingen voor het beleid. 
Twee onderdelen zijn hier belangrijk: 
hoe kunnen we een dergelijk incident 
in de toekomst vermijden en, als het 
incident zich toch opnieuw voordoet, 
hoe kunnen we de nadelige gevolgen 
voor de patiënt beperken?
Tot slot worden alle incidenten ge-
classificeerd volgens ‘The internatio-
nal Classification for Patient Safety’ 
van de Wereldgezondheidsorgani- 
satie, in afspraak met de Federale 
Overheidsdienst Volksgezondheid. 

  >>
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Facilitaire diensten leveren  
kwaliteit

Facilitaire diensten krijgen goede 
punten van patiënten
Kliniek Sint-Jozef houdt zoveel mo-
gelijk rekening met de wensen en 
de verwachtingen van de patiënten. 
Niet alleen op het gebied van een 
goede en effectieve zorgverlening, 
maar ook op het vlak van facilitaire 
ondersteuning.

De patiënten zijn dan ook over het al-
gemeen erg tevreden over de opvang 
en het verblijf in het ziekenhuis. Dat 
blijkt uit de exitinterviews die gehou-
den worden bij het ontslag uit het 
ziekenhuis.

Enkele resultaten:

•	 Gemiddeld geven de patiënten 
een score van 8,2 op 10 voor de 
kwaliteit van de kamer.

•	 De leefruimtes op de afdelingen 
krijgen een gemiddelde score van 
7,8 op 10.

•	 De inrichting, de bediening, de 
gezelligheid in de cafetaria en de 
maaltijden zijn goed voor 8 op 10.

Nieuw linnen met betere service 
voor patiënten
De dienst schoonmaak heeft in 2010 
het ‘linnendossier’ grondig voorbe-
reid. Voortaan wordt het bedlinnen 
gehuurd. 
Vroeger gebeurde het wassen en 
drogen van lakens, onderlakens 
en dekens door een externe fir-
ma. De aankoop, de distributie en 
het verstelwerk gebeurden echter 
nog intern. Dat is nu veranderd.  
Een nieuw voorraadsysteem was no-
dig, waarvoor in 2010 per afdeling 
simulaties werden gemaakt. Tegelijk 

werd overgeschakeld van de klassie-
ke dekens op donsdekens.

De voordelen zijn legio. Voor de 
dienst schoonmaak valt verstelwerk 
weg. De bedden kunnen dankzij de 
donsdekens en nieuwe, handiger on-
derlakens door de patiënt sneller op-
gemaakt worden.

De schoonmaakdienst staat in voor 
de stockopnames, de bestellingen en 
de verdeling van het propere linnen. 
Het gebruikte linnen gaat via een 
apart circuit naar de wasserij, wat 
een betere ziekenhuishygiëne garan-
deert.

Afdelingskeukens volgen strikte 
HACCP-richtlijnen
Naast de grote centrale ziekenhuis-
keuken telt Kliniek Sint-Jozef een aan-
tal afdelingskeukens. Deze keukens 
worden gebruikt door personeel en 
patiënten, vaak in een therapeutisch 
context. In 2010 is veel aandacht be-
steed aan een strikte naleving van de 
HACCP-richtlijnen. Eén keuken fun-
geerde als test. In de loop van 2011 
worden de nieuwe richtlijnen en af-
spraken geëvalueerd. 
De HACCP-richtlijnen 
zijn strenge, hygiëni-
sche voorschriften die 
van overheidswege 
worden opgelegd. Een 
strikte naleving ervan 
is belangrijk voor de 
patiëntveiligheid. Zo 
moet alle materiaal 
in de keuken naast 
de dagelijkse afwas 
minstens één keer per 
week met een afwasmachine op 
hoge temperatuur gewassen wor-

den. Elke keukenruimte moet niet 
alleen gereinigd worden, maar ook 
wekelijks ontsmet.

Verder bevatten de HACCP-richtlijnen 
een aantal aanwijzingen over hoe 
je veilig en hygiënisch omgaat met 
voedsel. De patiënten worden actief 
betrokken bij de HACCP-richtlijnen, 
want ook voor hun thuissituatie heb-
ben ze er baat bij.

Organisatie vergaderfaciliteiten 
gestroomlijnd
Kliniek Sint-Jozef telt acht vergader-
zalen die druk gebruikt worden. 
Daarnaast zijn er nog tal van over-
legmomenten in allerlei lokalen. Per 
dag vinden tien tot vijftien ‘officiële’ 
vergaderingen plaats, vaak met ex-
terne partners van het ziekenhuis. 
Een en ander betekent een hele  
organisatie: de zaalschikking, kof-
fie en frisdrank voorzien, broodjes 
soms en opruimen uiteraard, dikwijls 
meerdere keren per dag en op alle 
mogelijke momenten. 

In 2010 is hiervoor in de dienst cafeta-
ria een kleine reorganisatie gebeurd. 

Met succes, want de dienstverlening 
loopt gestroomlijnd.
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De patiënten zijn dan ook over 
het algemeen erg tevreden over 
de opvang en het verblijf in het 
ziekenhuis. 
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Brede samenwerking krijgt 
vorm

Samenwerking in de  
geestelijke gezondheidszorg

Samenwerking, netwerking, zorgcircuits: het zijn sleutelwoorden 
in de geestelijke gezondheidszorg vandaag. Ook Kliniek Sint- 
Jozef engageert zich. Het uiteindelijke doel is een hervorming van 
de geestelijke gezondheidszorg, met onder andere de oprichting 
van mobiele teams voor acute en langdurige zorg aan huis voor 
volwassenen.

2010 was het jaar van de voorbe-
reiding van de dossiers in het kader 
van ‘artikel 107’. De overheid heeft de 
krijtlijnen vastgelegd onder de titel 
‘Gids naar een betere geestelijke ge-
zondheidszorg’. 

Daarin worden vijf functies be-
noemd voor een regionale invulling. 
De eerste functie betreft preventie 
en vroegdetectie. De tweede functie 
gaat over ambulante intensieve be-
handelteams, zowel voor acute als 
voor chronische zorg. Een derde func-
tie is het streven naar maximale so-
ciale inclusie via rehabilitatieteams. 
Ten vierde is er de intensifiëring van 
het aanbod van de residentiële be-
handelunits. Ten slotte moet gewerkt 
worden aan specifieke woonvormen 
indien thuiszorg niet haalbaar is. Het 
meest ingrijpende aspect zit vooral 
in die tweede functie: de mobiele be-
handelteams. Die evolutie past in de 
vermaatschappelijking van de gees-
telijke gezondheidszorg en de vraag-
gestuurde zorg.
Het dossier vanuit Midden West-

Vlaanderen is opgemaakt in overleg 
met diverse partners:

•	 CGG Mandel en Leie;
•	 CGG Largo;
•	 Beschut Wonen Roeselare-Tielt;
•	 Beschut Wonen Regio Izegem;
•	 Psychiatrische zorg in de thuissitu-

atie Izegem-Roeselare-Tielt;
•	 PAAZ Stedelijk Ziekenhuis Roeselare;
•	 PAAZ Sint-Andriesziekenhuis Tielt;
•	 PAAZ H.- Hartziekenhuis  

Roeselare - Menen;
•	 Psychiatrisch verzorgingstehuis 

Valckeburg Rumbeke;
•	 Kliniek Sint-Jozef Pittem;
•	Huisartsenkring Midden West-

Vlaanderen;
•	Huisartsenkring ‘t Oosten van 

West-Vlaanderen;
•	Huisartsenkring Izegem-Ingel-

munster-Lendelede;
•	 SEL (Samenwerkingsinitiatief 

Eerstelijnszorg);
•	 CAW Midden West-Vlaanderen
•	 Regionale welzijnsraad;
•	 Similes.

CGG’s partners 
in de zorg
De Seniorenkliniek werkt heel nauw 
samen met de twee centra voor gees-
telijke gezondheidszorg in de regio: 
CGG Mandel en Leie en CGG Largo.
Met het CGG Mandel en Leie werd 
in 2010 het project ‘Zorgverlening 

bij ouderen’ opgestart. Medewer-
kers van het CGG wonen teamverga-
deringen bij over patiënten in de Se-
niorenkliniek. 
Op die manier kan beter voorzien 
worden in een vlotte continuïteit van 
zorg. Het regionale netwerk en de 
samenwerking onder partners wordt 
er alleen maar sterker van, ten voor-
dele van de patiënt.

Project Tender  
Activeringszorg 
verenigt  
welzijn, arbeid 
en zorg
Mensen met een psychische of psychiatri-
sche problematiek hebben het moeilijk om 
werk te vinden. Ze hebben nood aan bege-
leiding op maat. De VDAB probeert daar-
aan tegemoet te komen vanuit de dienst 
Gespecialiseerde trajectbepaling en -bege-
leiding (GTB). Kliniek Sint-Jozef neemt de 
zorgcoördinatie voor haar rekening voor de 
regio Midden West-Vlaanderen.

Er zijn twee belangrijke aspecten: het aan-
bieden van zorg op maat en het versterken 
of het ‘empoweren’ van de mensen, zodat 
ze zich terug kunnen oriënteren op de ar-
beidsmarkt. 

Kliniek Sint-Jozef coördineert het zorgas-
pect en werkt hiervoor samen met de ar-
beidszorgcentra De Bieweg in Roeselare en 
Den Tatsevoet in Izegem.

Kliniek Sint-Jozef beschikt over een ruim 
aanbod aan therapieën in groep. Die  
activiteiten worden ook binnen het project  
Tender Activeringszorg aangeboden.
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Kliniek Sint-
Jozef geeft 

nieuw beleid 
mee vorm

Outreaching biedt  
positieve kansen

Kliniek Sint-Jozef werkt actief mee in 
de provinciale ‘expertengroep oude-
renzorg GGZ’. Die maakt in opdracht 
van de overheid een blauwdruk voor 
een beleidsplan geestelijke gezond-
heidszorg bij ouderen.

De expertengroep is divers samenge-
steld uit beleidsverantwoordelijken 
en medewerkers van psychiatrische 
ziekenhuizen, centra voor geestelijke 
gezondheidszorg en andere zorgor-
ganisaties. Ad hoc vindt ook overleg 
plaats met andere deskundigen, o.m. 
met huisartsen, met artsen in woon-

zorgcentra, met Samenwerkingsiniti-
atieven Eerstelijnszorg (SEL) en met 
organisaties als teleonthaal.

De blauwdruk heeft als doel om lacu-
nes en pijnpunten in het beleid naar 
boven te halen, om zorgcircuits voor 
te bereiden en om structurele en 
sectoroverschrijdende oplossingen 
voor te stellen. De bevindingen van 
de expertengroep West-Vlaanderen 
worden afgetoetst met die uit an-
dere provincies. Uiteindelijk vormt 
dit voorbereidend werk de basis voor 
het toekomstige beleid.

Outreaching geeft ook meer ruimte 
voor een nazorgtraject – de therapeu-
tische banden hoeven niet meteen 
doorgeknipt te worden, maar kunnen 
langzaam losgelaten worden terwijl 
nog verder gewerkt wordt aan het 
versterken van positieve factoren en 
het verminderen van risicofactoren.

Outreaching kan ook verder gaan dan 
de thuissituatie en bvb. ook de brede-
re omgeving betrekken, inclusief de 
vrijetijdsbesteding van de jongere. 

Deze aanpak leidt tot een grote satis-
factie, zowel bij de jongeren als bij de 
teamleden van de eenheid jongvol-
wassenen. Ze laat toe om meer na-
druk te leggen op de positieve moge-
lijkheden van de jongere en minder 
stigmatiserend te werken.

Het belang van ‘outreaching’, waarbij 
de expertise van het ziekenhuis ook 
buiten de eigen muren wordt inge-
zet, neemt toe. 

Hoewel outreaching erg arbeidsinten-
sief is en er voorlopig geen extra midde-
len voor voorzien zijn, maakt de eenheid 
jongvolwassenen er nu al werk van.

De eenheid jongvolwassenen is over-
tuigd van de grote meerwaarde van 
outreaching, vooral bij het tegen-
gaan van regressieve tendensen en 

het vasthouden en aanmoedigen van 
positieve krachten bij de jongere.

Outreaching laat meer geïndividuali-
seerde en geïntegreerde zorg toe in de 
contextuele, alledaagse leefsituatie. 
Observatie binnen de thuissituatie 
kan veel leren over de interacties tus-
sen de jongere en zijn psychosociale 
omgeving. Op basis daarvan kunnen 
dan afgestemde probleemoplossende 
vaardigheden worden aangereikt, die 
de contacten met ouders en andere 
gezinsleden kunnen verbeteren. 

Het gaan dan bvb. om relaxatietraining, yoga, 
assertiviteit, mindfulness, diverse sociale vaar-
digheden enzovoort.

Het sluitstuk is een pre-professionele 
training, waarbij de klant vier halve da-
gen per week verschillende ateliers volgt: 
tuinonderhoud, houtbewerking, informa-
tica,… Het komt erop aan om de mensen 
zowel de juiste vaardigheden als de goede  
attitude bij te brengen.

Als het zorgluik resultaat geeft, verwijzen 
we de mensen verder naar het luik empo-
werment. Hiervoor is de partner vzw Men-
tor uit Kortrijk.
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De weg naar de vernieuwing
Zorgvernieuwing vertaalt zich ook 
in nieuwe noden op het gebied van 
infrastructuur en gebouwen. Daar 
wordt de komende jaren verder aan 
gewerkt. Hierbij gaat uiteraard ook 
aandacht naar duurzaam bouwen. 
Het inschakelen van nieuwe en zeke-
re energiebronnen wordt bestudeerd. 
Ecologisch bouwen is een bewuste 
keuze van Kliniek Sint-Jozef.

In 2010 is alvast werk gemaakt van 
de aanleg van meer park en bos. De 
groene omgeving wordt verder uit-
gebreid. Er zijn meer wandelpaden 
aangelegd en nieuwe sportinfra-
structuur met twee multifunctionele 
sportterreinen, een voetbalveld en 
twee petanquebanen. Er is een sani-
taire ruimte gebouwd, met rustruim-
te en een terras. Daarnaast is ook de 
toegangsweg grondig vernieuwd.

In het oog springend wordt de bouw 
van een nieuwe receptie, een dossier 
dat in 2010 voorbereid is. De nieuwe 
receptie komt op de plaats van de 

Nieuwe infrastructuur op maat  
van zorgbehoeften

huidige onthaalruimte, maar wordt 
meer open, modern en uitnodigend. 
Voor deze werken van start kunnen 
gaan, moet een tijdelijk onthaal ge-
installeerd worden voor het kasteel-
gebouw. Dat gebeurt in het najaar 
2011. De nieuwe receptie zal in 2013 in 
gebruik worden genomen.

Cascade van verbeteringen aan 
infrastructuur 
Met een cascade van verbouwingen 
en verbeteringen kregen in 2010 heel 
wat ruimtes een nieuwe ‘look’ en een 
nieuwe bestemming.

Op de afdelingen zijn nieuwe kamers 
gecreëerd en ingericht, zodat een 
aantal kamers uit het kasteelgebouw 
vrijgemaakt konden worden. In deze 
vrijgekomen ruimte zijn de bureaus 
voor administratie, staf en directie 
samengebracht. De vroegere bureau-
ruimtes hebben ondertussen plaats-
gemaakt voor het leefgedeelte en de 
verpleegpost van de nieuwe eenheid 
jongvolwassenen. Het leefgedeelte is 
uitgetekend naar een nieuw concept, 

met een open keuken en meer ruimte-
gevoel.

Ook de zolders hebben in 2010 een 
transformatie ondergaan. Vroeger 
werden ze niet gebruikt, maar na 
de aanpassing van de onderdak-
structuur, kan nu de volledige opper-
vlakte benut worden. Je vindt er 
therapielokalen, vergaderlokalen en 
spreekplaatsen.

Op het gelijkvloers zijn de gangen 
opgefrist. Ze kregen een nieuw pla-
fond en de bakstenen muren wer-
den gelazuurd. Accentkleuren zorgen 
voor een fris en modern geheel. Ver-
der werd een nieuw personeelslokaal 
ingericht, waar medewerkers tijdens 
de pauzes even kunnen ontspannen. 
De ruimte is comfortabel ingericht, 
met een zithoek, twee pc’s , een tele-
visie en heel wat lectuur.

Een creatief atelier is heringericht en 
opgefrist, er is een nieuw pc-lokaal 
voor de medewerkers en een afde-
lingskeuken is helemaal gerenoveerd.

Nieuw gesprekslokaal



Nieuwe infrastructuur op maat  
van zorgbehoeften

Nieuwe sportvelden

Nieuwe vergaderruimte

Nieuw personeelslokaal
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Raad van bestuur
De raad van bestuur van Kliniek Sint-Jozef werd in 2010 vernieuwd. 
Daarbij werd zowel rekening gehouden met de specifieke expertise 
van de individuele leden als met de vertegenwoordiging vanuit andere  
organisaties. 

De raad van bestuur is als volgt samengesteld: 
Foto van links naar rechts:  
Dhr. Paul Callebert, dhr. Aimé Decat, Zr. Hilda Tanghe, Zr. Maria  
Vandeputte, mevr. Hilde Vens, dhr. Germain Malfrère, mevr. Rosita Van 
Maele, dhr. Gerard Wulleman (voorzitter), mevr. Siska Bourgeois, dhr. 
Geert Vervaecke, mevr. Marijke Lootens, dhr. Henk Sanders.

.

Beleid en overleg

Het directiecomité van Kliniek  
Sint-Jozef:

Dhr. Filip Deboutte, 
algemeen directeur

Dhr. Eddy Deproost, 
directeur patiëntenzorg

Mevr. Griet Tytgat, 
directeur facilitaire diensten

Dhr. Joris Veys, 
directeur administratie

Dr. Geert Everaert, 
hoofdgeneesheer

Directiecomité

Nieuwe infrastructuur,  
nog meer samenwerking
Directieleden en stafleden van Kliniek Sint-Jozef werden in 2010 samengebracht 
op één locatie. Deze infrastructurele ingreep moet de goede samenwerking en het  
dagelijkse overleg nog vergemakkelijken.
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Medewerkers sterkste schakel  
in de zorg

Aantal medewerkers in dienst  
op 31 december 2010

  voltijds deeltijds TOTAAL

Directie
 directieleden 4  4
 
Algemene diensten   
- schoonmaak 15  20  35 
- technische en groendienst 9 1  10 
- keuken, cafetaria & vaatwas 8  20  28 
- administratieve diensten  9  14  23 
   
Patiëntenzorg   
- hoofdverpleegkundigen 6  -  6 
-  verpleegkundigen  50 45  95 
-  zorgkundigen 3  5  8
- psychologen en bachelors  
 toegepaste psycholgie 9  11  20 
- maatschappelijk werkenden 5  7 12
- opvoeders 2   2 
- therapeutisch en begeleidend  
 personeel  9  11  20 
- onderwijzend personeel -  2  2 

Andere   
 andere (eredienst, apotheek, staf …) 4  11  15 

Subtotaal 133 147  280 
 Dokters (incl. dokters in opleiding)  11  - 11 

Totaal 144  147 291 

Evenwichtige  
leeftijdspiramide
Meer dan 25% van de medewerkers van 
Kliniek Sint-Jozef is jonger dan 30 jaar. 
Ongeveer een even grote groep is tus-
sen de 30 en de 40 jaar, en een ander 
kwart is tussen de 40 en de 50 jaar. 

Niet meer dan 7% van de medewer-
kers is ouder dan 56 jaar. De leeftijds-
mediaan ligt op 40 jaar.

Kliniek Sint-Jozef  
investeert in zijn  
medewerkers
Deskundige medewerkers garande-
ren een hoge kwaliteit van zorg. Daar-
om investeert Kliniek Sint-Jozef in een 
voortdurende opleiding en vorming. 
Medewerkers van alle departemen-
ten worden gestimuleerd om zich bij 
te scholen via interne of externe vor-
ming.

In 2010 namen 246 medewerkers deel 
aan een interne vorming. 116 mede-
werkers volgden een opleiding bui-
tenshuis. Samen werden maar liefst   >>
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Nieuw opleidings-
traject voor verpleeg-
kundigen i.s.m. de 
Katho Roeselare
 
Nieuw in 2010 was de opstart van 
het postgraduaat verpleegkunde ge-
specialiseerd in de geestelijke gezond-
heidszorg en psychiatrie. Deze ba-
naba-opleiding aan de Katho werd 
mee vormgegeven door directeur 
patiëntenzorg Eddy Deproost van  
Kliniek Sint-Jozef. 

Het programma bestaat uit vier 
modules. In module 1 worden de 
basisvaardigheden voor gespreks-
voering verfijnd. In module 2 wordt 
dieper ingegaan op het klinisch- 
methodisch redeneren en handelen. 
Deze beide modules duren elk drie 
dagen, gespreid over het werkjaar.

 Module 3 loopt over achttien dagen 
en behandelt verschillende modellen 
en theorieën voor de verpleegkun-
dige begeleiding. Module 4, tot slot, 
gaat over de actuele psychiatrische 
verpleegkundige concepten zoals 
vroegsignalering, crisisinterventie, 
casemanagement, outreaching en 
thuisbehandeling.

Het is de bedoeling dat ook alle  
verpleegkundigen van Kliniek Sint-
Jozef de kans krijgen de eerste twee 
modules te volgen. Per eenheid volgt 
iemand het hele traject.

4.801 opleidingsuren gepresteerd, 
een gemiddelde van 22 uur vorming 
per medewerker.

Intern werd vorming aangeboden via 
bvb. seminaries over dwangstoornis-
sen, over positieve psychologie en 
over zorgvernieuwing. Er is ook een 
programma onthaal & inwerking 
voor nieuwe medewerkers en een 
programma wondzorg. 

Kliniek St.-Jozef werkte ook samen 
met derden voor de interne vorming, 
bvb. voor de opleiding EHBO, bloed-
afname, omgaan met en preventie 
van agressie, HACCP.

Externe vorming betreft vooral speci-
fieke bijscholingsdagen over het eigen 
vakdomein. Een aantal medewerkers 
volgt ook een langlopende opleiding, 
bvb. psychotherapeutische opleiding 
voor psychologen, kaderopleiding tot 
hoofdverpleegkundige, hulpverlener 
bij alcohol- en drugsproblemen en 
sociale wetgeving voor medewerkers 
van de personeelsdienst.

 Aantal  Aantal 
 medewerkers uren
Externe vorming 116  3.266
Interne vorming 246  1.535
Totaal    4.801 

  >>
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Kliniek Sint-Jozef organiseert opleiding  
voor externen
Kliniek Sint-Jozef investeert niet alleen in vorming voor de eigen medewer-
kers. Vanuit zijn ervaring en deskundigheid biedt het ziekenhuis ook semina-
ries aan voor externen. Zo vonden in 2010 de volgende vormingen voor exter-
nen plaats:

23/2 Seminarie Dwangstoornissen
dr. Leen Van Compernolle, psychiater

25/3 Avondsymposium actuele ten-
densen in de verslavingszorg
Dr Ilse Velghe, psychiater en dr An 
Verbrugghe, psychiater

20/4 Seminarie Positieve psychologie
dhr. Jan Callens, klinisch psycholoog

23/9 Symposium Euthanasie en 
psychisch lijden
prof. Wim Distelmans en dr. Lieve 
Lemey

23/11 Seminarie Zorgvernieuwing 
2010: de eenheid jongvolwassenen
dr. Geert Everaert, psychiater en 
hoofdgeneesheer
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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   

> kortverblijf
   dr. Geert Everaert

> behandeling
   dr. Leen Vancompernolle

    

Kliniek Sint-Jozef vzw   Centrum voor psychiatrie en psychotherapie

Boterstraat 6, 8740 Pittem  |  Tel. 051 46 70 41  |  Fax 051 46 70 46

info@sintjozefpittem.be  |  www.sintjozefpittem.be

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

VOLWASSENENKLINIEK   
eenheden   

> jongvolwassenen  
   dr. Geert Everaert 

> mentaliserende therapie 
   dr. Mark Kinet   

> psychoanalytische therapie 
   dr. Mark Kinet

> psychosociale revalidatie 
   dr. Sofie Muylaert

> gedragstherapie 
   dr. Sofie Muylaert

> psychosenzorg 
   dr. An Verbrugghe

SENIORENKLINIEK 
eenheden

> angst- en stemmingsstoornissen 
   dr. An Verbrugghe

> ontwenning 
   dr. An Verbrugghe

> resocialisatie 
   dr. An Verbrugghe

ONtWENNINGSKLINIEK   
eenheden   

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

“In eigen vlees snijden, hoe kom je er bij en wat doe je er aan” 

zie www.sintjozefpittem.be

Vooraankondiging

Studiedag  
22 sept. 2011


