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EDITORIAAL

Vermaatschappelijking
Bij de vorige opendeurdag in 2006
kwamen iets meer dan duizend
mensen op bezoek. Het was toen bij
momenten aanschuiven en wachten
geblazen door dat overrompelende
succes. Toen we op zondag 9 oktober
opnieuw onze deuren hebben opengezet voor het brede publiek, hebben
we ons zo georganiseerd dat bezoekers zich vlot zouden kunnen bewegen tussen de verschillende afdelingen en activiteiten. Verspreid over
het ziekenhuis en diverse locaties op
het domein was er een ruim aanbod
aan activiteiten en voorstellingen.
Dat er dit jaar meer dan tweeduizend
mensen op één namiddag zouden
langskomen had niemand verwacht.
Maar alles verliep heel vlot dankzij
de enthousiaste inzet van heel wat
medewerkers en artsen. Je voelde
een grote verbondenheid.
Ik ben erg trots op hen. Ik kan u verzekeren: er kruipt heel wat tijd, voor-

bereiding en energie in de voorbereiding en in de dag zelf.
Toch vinden wij het als Centrum
voor psychiatrie en psychotherapie
belangrijk om deze inspanning te
leveren. Veel mensen hebben een totaal verkeerd beeld over de psychiatrie. Het is bijzonder moeilijk om dat
beeld bij te stellen. Taboes en wilde
verhalen doen de ronde, dikwijls versterkt door sensationele voorvallen
en incidenten die in de pers worden
aangedikt.
Hoe kan je die misvattingen het best
rechtzetten? Door de mensen uit te
nodigen om zelf eens te komen kijken.
Door te tonen hoe het eraan toegaat
in een psychiatrisch ziekenhuis anno
2011. Door patiënten en ex-patiënten
te laten getuigen over hun wedervaren. Dat directe contact met de mensen, het tonen van het leven zoals het
is in de psychiatrie, kan heel wat misverstanden de wereld uit helpen.
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Filip Deboutte
Zoals de muren tussen de verschillende zorgverleners langzaam maar
zeker worden afgebouwd en overal
wederzijds vertrouwen en samenwerking groeit, zo moeten we ook de
muren tussen de geestelijke gezondheidszorg en de maatschappij helpen
slopen. De vermaatschappelijking
van de zorg is meer dan zomaar een
beleidskeuze. Het is nog meer een
houding, een attitude, waar we dagelijks aan moeten werken.
Filip Deboutte
Algemeen directeur

Het nieuwe
onbehagen
in de cultuur
Zopas verscheen het boek ‘Het
nieuwe onbehagen in de cultuur’.
De titel verwijst naar het essay
werk van Freud ‘Het onbehagen
in de cultuur’ (1929/1930). De
boodschap in dat werk is nogal
pessimistisch: het oogmerk dat
de mens gelukkig is, komt in het
plan van de schepping niet voor.
Freud beklemtoont herhaaldelijk het transhistorisch karakter
van dit onbehagen. Het is toe te
schrijven aan onbewuste schuldgevoelens als onvermijdelijk nevenproduct van de cultuur. De
menselijke conditie heeft onvermijdelijk te lijden onder de tegenstelling tussen beschaving en

Klinische psychotherapie

Wetenschappelijke prijs
‘Frans Hoornaert’ naar
Ingrid Van Camp
Op donderdag 22 september werd tijdens een studiedag
voor de tiende keer de wetenschappelijke prijs ‘Frans
Hoornaert’ uitgereikt voor een ongepubliceerd
wetenschappelijk artikel over klinische psychotherapie.
De prijs ging naar Ingrid Van Camp, doctoraalstudente
aan de vakgroep psychoanalyse en raadplegings
psychologie aan de Universiteit Gent.
Ingrid Van Camp maakte indruk op
de jury met haar studie over “De
heterogeniteit van ‘het snijden in
eigen vlees’ en haar therapeutische
implicaties”. De prijs bedraagt 1.500

seksualiteit. De prijs die we voor
onze cultuur betalen is het verlies
van geluk dat het gevolg is van
(onbewust) schuldgevoel. Een
tragische visie op de menselijke
conditie is en blijft tot vandaag
kenmerkend voor de psychoanalytische visie.

Ingrid Van Camp werd bekroond
voor haar
artikel over “De heterogeniteit van
‘het snijden
in eigen vlees’ en haar therapeutis
che implicatie”.

euro. Het winnende artikel wordt ook
gepubliceerd in een boek in de reeks
Psychoanalystisch Actueel van uitgeverij Garant.
De jury bestond uit prof. em. Myriam Van Moffaert (UG), prof. Paul
Verhaeghe (UG), prof. Rudi Vermote
(KUL), prof. Patrick Meurs (KUL), prof.
Joris Vandenberghe (KUL), prof. Bernard Sabbe (UA) en dr. Geert Everaert
van Kliniek Sint-Jozef als secretaris.

Het bekroonde artikel werd gekozen uit zes inzendingen. Dat het
thema van het essay nauw aansloot bij het onderwerp van de studiedag, was een gelukkig toeval. Er
kwam overigens erg veel volk opdagen voor de studiedag ‘In eigen
vlees snijden – Hoe kom je erbij en
wat doe je eraan?’ Meer over de studiedag en het thema leest u in een
interview met dr. Geert Everaert op
pagina 6-7.

Er kwam heel veel publiek opdagen voor de studiedag
over zelfverwondend gedrag.

In het boek ‘Het nieuwe onbehagen in de cultuur’ komen verschillende (cultuur)filosofische en
psychoanalytische stemmen aan
het woord die Freuds tekst tegen
het licht houden van de actuele
psychoanalyse en de hedendaagse cultuur.
Met bijdragen van Lieven De Cauter, Marc De Kesel, Joke J. Hermsen, Dominiek Hoens, Sjef Houppermans, Mark Kinet, Michel Thys,
Paul Verhaeghe, Peter Verstraten.
‘Het nieuwe onbehagen in de cultuur’, Mark Kinet, Marc De Kesel &
Sjef Houppermans (red.), verschenen bij uitgeverij Garant.
Magazine kliniek Sint-Jozef Pittem
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Afdelingshoofd Stefaan Vercruysse, psychologe Annelies Carron, dr. Sofie Muylaert,
verpleegcoördinator Joke Arents en maatschappelijk werkende Liesbeth Verstraete
van de nieuwe eenheid kortverblijf binnen de Volwassenenkliniek.

Volwassenenkliniek heeft nieuwe eenheid kortverblijf

Intensief en integratief
De geestelijke gezondheidszorg evolueert voortdurend. Nieuwe
behandelmethodes en therapieprogramma’s laten meer en
meer toe om elke cliënt de gepaste zorg op maat aan te
bieden. Een constante bijsturing en zorgvernieuwing houden
het zorgaanbod update met de nieuwste wetenschappelijke
inzichten. In dat kader werd onlangs een nieuwe eenheid
kortverblijf binnen de Volwassenenkliniek opgericht.
Om de zorgvernieuwing nog meer
ruimte te geven, werd de interne
organisatiestructuur van Kliniek
Sint-Jozef in 2010 hertekend. De
programma’s worden nu aangeboden voor drie specifieke doelgroepen:
kinderen en jongeren, volwassenen
en ouderen. Zo kan nog beter op
maat worden gewerkt.
Tegelijk is het aanbod onderverdeeld
in een aantal kleinere eenheden. Inhoudelijk laten deze eenheden een
sterkere profilering en specialisatie
toe. De schaalverkleining betekent
meer afgestemde zorg, een rustiger
milieu voor de patiënten en de mede-
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werkers en een betere beheersbaarheid.

Snel en flexibel

“De eenheid kortverblijf kadert ook
in de realisatie van zorgcircuits en
zorgnetwerken, die de geestelijke gezondheidszorg laagdrempeliger en
toegankelijker moeten maken”, vertelt afdelingshoofd Stefaan Vercruysse. “Na de oprichting van de eenheid
kortverblijf binnen de Jeugdkliniek en
de eenheid jongvolwassenen binnen
de Volwassenenkliniek was er binnen
de Volwassenenkliniek ook nood aan
een afdeling waar een snellere en
meer flexibele opname mogelijk is.”

“Wij bieden zorg op maat voor een
grote diversiteit aan problemen:
angststoornissen, stemmingsstoornissen en psychotische stoornissen”,
aldus dr. Sofie Muylaert. “Patiënten
kunnen rechtstreeks doorverwezen
worden door hun huisarts of een
ambulante hulpverlener voor diagnostiek, indicatiestelling en korte
opname. Ook patiënten die de eerste stappen in hun behandeling al
gezet hebben op een psychiatrische
afdeling in een algemeen ziekenhuis
(PAAZ), kunnen voor een kortdurende
vervolgbehandeling bij ons terecht.
Omgekeerd bouwen we voor de patiënten een nazorgtraject uit. Die
samenwerking met andere organisaties in de geestelijke gezondheidszorg is erg belangrijk om elke patiënt
de juiste zorg op het juiste moment
te kunnen aanbieden.”
“Een opname in de eenheid kortverblijf van de Volwassenenkliniek duurt
maximum acht weken”, zegt dr. Sofie
Muylaert. “Ons aanbod is in eerste
instantie medisch-psychiatrisch ge-

richt. Op therapeutisch vlak hanteren we een integratieve visie. In het
groepsprogramma komen zowel
psychoanalytische als gedragstherapeutische elementen aan bod. We
hebben hiervoor een beroep gedaan
op en voortgebouwd op de bestaande knowhow in huis. We werken ook
contextueel. We hechten niet enkel
belang aan de problematiek van de
patiënt zelf, maar ook aan de dynamiek met de omgeving. Van bij het
begin van een opname wordt de
thuisomgeving van de patiënt maximaal betrokken. Ten slotte vormen
positieve psychologie en empowerment belangrijke pijlers.”
“We werken met verbale en nonverbale therapieën en activiteiten
die erop gericht zijn de intrinsieke
mogelijkheden en interesses bij de
patiënt te herontdekken en/of uit
te bouwen”, voegt psychologe Annelies Carron hieraan toe. “Naast het
groepsprogramma is er ook voldoende ruimte voor individuele contacten.
Aanvullend is er eenheidsoverstijgend een ruim aanbod persoonsvormende activiteiten.”

Concrete doelstellingen

“Alles begint met goede intakegesprekken”, weet dr. Muylaert. “Als
patiënten worden doorverwezen,
krijgen ze binnen de week een intakegesprek bij mezelf of bij de assistentpsychiater. Als er inderdaad indicatie
is voor een opname, wordt dit zo snel
mogelijk geregeld. De opname zelf

begint met een multidisciplinair assessment, waarna een behandelplan
op maat van de individuele patiënt
wordt opgesteld. In overleg met de
patiënt en zijn omgeving worden
concrete en haalbare doelstellingen
afgesproken.”
“Bij de mensen die hier komen is de
balans uit evenwicht” stelt Annelies
Carron. De klachten die ze hebben,
wegen veel zwaarder door dan hun
krachten aankunnen. Wij werken op
beide fronten tegelijk: het verzachten
van de klachten en het versterken van
de krachten. Op die manier krijgen
de mensen weer voldoende positieve
energie om goed te functioneren in
hun thuisomgeving, op het werk of op
school. Het is natuurlijk een illusie om
te denken dat we in acht weken alle
problemen kunnen oplossen, maar
we kunnen de mensen wel weer op
het goede spoor zetten.”

tellingen en
De doelgroep, de doels
heid kortverblijf
de werking van de een
n helder
Volwassenenkliniek zij
der.
uitgeschreven in een fol

“Het is te vroeg voor een grondige
evaluatie, maar de ervaring van de
eerste maanden leert dat het werkt”,
zegt Annelies Carron. “Sinds september werken we op volle capaciteit, met een maximum van twaalf
patiënten. Op de teamvergaderingen merken we hoe verschillende
benaderingen de patiënt ten goede
komen. Eén plus één is drie. En de
kracht van de afdeling is dat we altijd
op maat van de patiënt werken.”

verder gestalte geven van het project en de inzet voeden het enthousiasme van het team. Zonder het team
stonden we zeker nog niet waar we
nu staan en dat geeft een positief
gevoel.”

Dr. Muylaert besluit: “Het leren van
elkaar, het samen zoeken naar het

Meer informatie vindt u op
www.sintjozefpittem.be

Zorg op maat vanuit een hecht netwerk
De oprichting van de eenheid
kortverblijf in de Volwassenenkliniek kadert ook in de vermaatschappelijking van de geestelijke
gezondheidszorg die volop bezig
is. Het uitgangspunt is dat elke
patiënt zo dicht mogelijk in zijn
eigen thuisomgeving geholpen
moet kunnen worden. Ambulant
als het kan, residentieel als het
moet.

Muylaert. “Ons streven is om de
acute opvang te verzekeren en de
patiënt terug op het goede spoor te
zetten. De nazorg is dan ook erg belangrijk en wordt op maat van elke
individuele patiënt uitgestippeld.
Uiteraard gebeurt dat in overleg
met de patiënt en met zijn familie. In
sommige gevallen zal die nazorg residentieel zijn, maar dikwijls kan een
ambulante opvolging volstaan.

“Tijdens een korte opname van
acht weken kan je heel wat doen,
maar niet alles”, zegt dr. Sofie

Daarnaast brengen wij eventuele
noden in de thuissituatie zoveel
mogelijk in kaart, om gepaste thuis-

begeleidingsdiensten in te schakelen.
De brede samenwerking tussen eerste lijn en tweede lijn, met de huisartsen, de centra voor algemeen welzijn,
de centra geestelijke gezondheidszorg, de dienstencentra, de psychiatrische afdelingen in algemene ziekenhuizen enzovoort, zal in de toekomst
alleen aan belang toenemen. Overleg
en doorverwijzingen in beide richtingen zijn cruciaal in een zorg die vanuit
een hecht netwerk op maat van elke
patiënt wordt aangeboden.”

Magazine kliniek Sint-Jozef Pittem
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‘In eigen vlees snijden: hoe kom je
erbij en wat doe je eraan?’ Onder
deze titel vond op 22 september de
tweejaarlijkse studiedag klinische
psychotherapie plaats in Kliniek
Sint-Jozef. Automutilatie is een
wijdverspreid en een erg complex
fenomeen, dat ook voor veel
hulpverleners dikwijls zeer
confronterend is. Wij gingen erover
praten met dr. Geert Everaert.

Dr. Geert Everaert: “Het eerste wat
we moeten proberen te doen, is het
creëren van een gevoel van veiligheid
bij de patiënt. Zonder dat gevoel van
veiligheid kan de patiënt niet tot
spreken of voelen komen en zal
hij zelfverwondend gedrag blijven
vertonen.”

Studiedag snijdt complex en confronterend thema aan

In eigen vlees snijden
Zelfverwondend gedrag is van alle
tijden en komt frequent voor in een
residentieel of ambulant psychotherapeutisch proces. Meestal komt het
niet voor als een geïsoleerd probleem,
maar kadert het in een ruimere psychische problematiek. Spanningsreductie en non-verbale communicatie zijn de voornaamste drijfveren.
De spanning wordt zo groot dat ze
leidt tot een toestand van leegte en
depersonalisatie. Zelfbeschadiging
dient als middel om zich opnieuw reëel te voelen.
De studiedag kende een grote opkomst. Het publiek was heel divers,
met vertegenwoordigers van verschillende disciplines, wat de discus-
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sie en de interactie ten goede kwam.
Ook de sprekers bekeken het thema
automutilatie vanuit diverse invalshoeken.

dat het stopt. We willen de vicieuze
cirkel doorbreken. Een behandeling
volgens het boekje lijkt niet echt te
bestaan.”

Dr. Geert Everaert mocht de studiedag openen. In zijn inleiding
maakte hij plaats voor enkele beelden en woorden van patiënten en
verpleegkundigen. Meteen werden
de complexiteit en de gevoeligheid
van (het omgaan met) zelfverwondend gedrag haarscherp duidelijk.
“Voor de patiënten is automutilatie
vaak een overlevingsstrategie”, aldus
dr. Everaert in zijn inleiding. “Spanningsontlading zorgt ervoor dat ze
min of meer kunnen functioneren.
Als hulpverlener willen we natuurlijk

Dr. Marc Hebbrecht gaf een psychoanalytische benadering, waarbij hij
vooral pleitte voor een persoonsgerichte aanpak. Dr. Gilbert Lemmens
benadrukte als gezinstherapeut het
belang van het interpersoonlijke,
naast het intrapersoonlijke. Dr. Mark
Kinet integreerde het cultuurfilosofische en psychotherapeutische.
Verpleegkundige en verplegingswetenschapper Nienke Kool, ten slotte,
sprak over het omgaan als verpleegkundige met patiënten die zichzelf
verwonden.

Zowat elke afdeling van een ziekenhuis wordt geconfronteerd met
zelfverwondend gedrag. Het is zeker
geen marginaal verschijnsel. Pasklare
oplossingen bestaan er niet voor. En
heel wat hulpverleners kampen dan
ook met vragen en tegenstrijdige gevoelens.

Ontwrichtend

Het succes van de studiedag wijst
op een grote belangstelling voor
automutilatie. Neemt de incidentie toe?
Dr. Geert Everaert: Dat denk ik niet.
Zelfverwondend gedrag is van alle
tijden. Maar de aanpak ervan is sterk
veranderd en meer gebaseerd op evidence based onderzoek. Zowel met
gedragstherapie als met een mentalisation based treatment kan resultaat geboekt worden. Die laatste
aanpak is erop gericht om mensen te
leren voelen en te leren spreken. Daar
zit dikwijls de kern van het probleem.
Kan iedereen zelfverwondend gedrag vertonen of is er een zekere
mate van voorbeschikking?
Dr. Everaert: Automutilatie komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen.
Meestal is sprake van een onverwerkt
trauma. Voorts zijn er een aantal risicofactoren, zoals een borderlinepersoonlijkheidsstoornis. Jonge, alleenstaande vrouwen of vrouwen in een
gebroken gezin vertonen vaker zelfverwondend gedrag.

Een verpleegkundige
getuigt

“Ik voel me angstig
en gespannen”
“Ik voel me angstig en gespannen
voor wat komen zal, maar ik wil me
sterk houden en doen wat er van mij
als verpleegkundige wordt verwacht.
Ik doe de deur open. Ik zie bloeddruppels op de grond, scheermesjes in de
lavabo, bebloed toiletpapier, en als
laatste een bebloed gezicht. Ineengekrompen zie ik haar op de vloer zitten,
het hoofd tussen haar benen. Ik voel
me duizelig en misselijk worden. Ik
probeer het te verbergen. (…) Ik wil
haar troosten. (…) Ze kijkt me aan met
een starende blik. Toont me non-verbaal dat het niet goed met haar gaat.
Ze schreeuwt om hulp.”

Een patiënt getuigt

“Vanbinnen schreeuw ik het uit”
“Voor mij is het iets waarmee ik
opsta en ga slapen. De drang om
te snijden is continu aanwezig.
Niet altijd even heftig, maar het
blijft een eeuwig gevecht. Het is
iets dat zich vaak doorheen de
dag opbouwt. En dan ’s avonds
voor het slapengaan, wordt het
me vaak te veel. Het moment
waarop ik alleen ben met mijn
gedachten, maar vooral met de
gevoelens. Gevoelens die zich
doorheen de dag hebben opgestapeld. Dan is het gevaarlijk en
loopt het vaak fout af. Aan de gevolgen ervan denk ik amper. Het

kan me niets schelen. (…) De onrust
die ik voel, de spanning in mijn lijf, de
kwaadheid, de innerlijke pijn, de pijnlijke herinneringen. Het is bijna een
onmogelijke opdracht om dit onder
woorden te brengen en het moet eruit. Ik kan het niet meer dragen, het
is teveel. Vanbinnen schreeuw ik het
uit. De overspoeling, een wervelwind,
een orkaan is het en ik moet het op
de een of andere manier weer tot bedaren brengen. Weg is het nooit helemaal, maar snijden maakt het voor
een stukje weer draaglijker, hanteerbaarder tot de volgende explosie, of
beter gezegd implosie.”

Automutilatie is erg confronterend, voor de patiënt maar ook
voor de omgeving?
Dr. Everaert: Dat klopt. Vaak werkt
het ontwrichtend op een familie.
Maar ook verpleegkundigen en artsen kunnen er moeilijk mee overweg.
Het eerste wat we moeten proberen te doen, is het creëren van een
gevoel van veiligheid bij de patiënt.
Zonder dat gevoel van veiligheid kan
de patiënt niet tot spreken of voelen
komen en zal hij zelfverwondend gedrag blijven vertonen.

de omgeving staat hierbij niet op
het eerste plan.

Is automutilatie dan een vorm van
communicatie? Is het een schreeuw
om aandacht?
Dr. Everaert: Zeker niet altijd of niet
in eerste instantie. Patiënten zijn
eerder geneigd om hun automutilatie zolang mogelijk verborgen
te houden voor de buitenwereld.
Veel zelfverwondend gedrag vindt
plaats zonder dat de familie er iets
van merkt. Patiënten zitten met een
ondraaglijk iets, dat ze niet kunnen
uitspreken en dat zich afreageert
van binnenuit. Binnen in de patiënt
hebben de spanningen zich opeengehoopt en er moet iets gebeuren
om die spanning te verminderen.
Patiënten spreken in dat verband
wel eens over het ‘wegsnijden van
de spanning’, wat je dus vrij letterlijk
mag nemen. De communicatie met

Hoe ver kunnen patiënten gaan?
Waar ligt de grens tussen automutilatie en suïcidaal gedrag?
Dr. Everaert: Het een heeft niet per se
met het ander te maken, maar soms
kan automutilatie wel een voorspeller van suïcidaal gedrag zijn. De patiënt zoekt in eerste instantie naar
een spanningsreductie. Dat gedrag
kan een verslavend karakter krijgen,
wat erg demotiverend is voor de familie en voor de hulpverleners. Patiënten halen dikwijls ook een zeker
morbide genot uit de zelfverwonding. Dat alles maakt het erg moeilijk
om te voorkomen en te behandelen.
Welke aanpak heeft het meeste
kans op succes?
Dr. Everaert: Dat verschilt van patiënt
tot patiënt. Een eerste voorwaarde
is voorzien in die basisveiligheid. Pas
dan kan gewerkt worden aan een
identiteitsopbouw. Dat is een werk
van lange adem. Maar ondertussen
kan aan patiënten ook geleerd worden hoe ze op een andere manier
met spanningen om kunnen gaan.
Het is een moeilijk en voor iedereen
lastig proces, maar zelfs al lijkt een
situatie uitzichtloos, met een volgehouden inspanning kunnen goede
resultaten geboekt worden.
Magazine kliniek Sint-Jozef Pittem
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Meer dan tweeduizend mensen brachten een bezoek aan de opendeurdag
in Kliniek Sint-Jozef. Ze kregen er een blik achter de schermen,
zonder verbloeming, maar ook zonder sensatie.

Eerst zag het er nog naar uit dat het weer roet in het eten zou gooien, maar toen de regen uitbleef,
stroomde het volk toe op de opendeurdag van Kliniek Sint-Jozef op zondag 9 oktober. Uiteindelijk
mocht de kliniek meer dan tweeduizend bezoekers verwelkomen. Zij konden met eigen ogen
zien hoe een open centrum voor psychiatrie en psychotherapie anno 2011 werkt. Ze konden
proeven van enkele workshops, genieten van literatuur, beeldende kunsten en theater en
luisteren naar enkele indrukwekkende getuigenissen van patiënten en ex-patiënten.

08

Open venster

Succesvolle opendeurdag met getuigenissen van patiënten doorbreekt taboes

Bezoekers ontdekken psychiatrie
anno 2011
Dankzij de bereidwillige medewerking van enkele sympathieke bedrijven uit de buurt, konden de medewerkers van Kliniek Sint-Jozef zich
op de opendeurdag elders parkeren,
zodat de eigen parking vrij bleef voor
bezoekers. En goed dat ook de aan-

palende weide was gehuurd als bijkomende parking. Want de belangstelling voor de opendeurdag was
overweldigend.
Gelukkig zorgde dat niet voor files
of wachttijden voor de bezoekers.

Er waren dan ook verschillende parcours uitgetekend en het aanbod
was groot en zeer divers. Op die manier werden de bezoekers verspreid
over het hele terrein en kon elk op
zijn eigen ritme en vanuit zijn eigen
interesses op ontdekkingstocht.

>>

Patiënten getuigen moedig en indrukwekkend
Zeven ex-patiënten van Kliniek SintJozef kwamen tijdens de opendeurdag persoonlijk getuigen over hun
behandeling. Het waren vaak aangrijpende verhalen van mensen zoals
u en ik, die hun probleem dankzij professionele hulp overwonnen hebben.
Zo was er het verhaal van Willy, die in
de Seniorenkliniek was opgenomen
voor een drankprobleem dat begon
na enkele zware tegenslagen en het
zwarte gat na zijn brugpensioen.
“Hier in Pittem werd ik goed opgevolgd. Ik had altijd iets omhanden.
Ik ben een buitenmens en ik mocht
in de moestuin werken, maar ook
in de schrijnwerkerij. En verder heel
veel gesprekken, zowel in groep als
individueel. Dat heeft me er echt
bovenop geholpen. Ik ga trouwens
nog altijd naar de nazorg. Daar zie
ik mijn vrienden terug, die hetzelfde
als ik hebben doorgemaakt. Wij hebben veel steun aan elkaar. Medicatie
neem ik nauwelijks nog. Die wordt zo
snel mogelijk afgebouwd in het ziekenhuis.
Na een eerste verblijf van drie maanden heb ik een herval gekend. Daarna
ben ik nog eens twee maanden opgenomen. Je moet echt wel sterk zijn.
Daarom raad ik mensen altijd aan
om niet te lang te wachten om hulp
te zoeken als ze een probleem heb-

ben. Ik zie de kliniek helemaal niet als
een ‘zothuis’, zoals het op straat wel
eens wordt genoemd. Er doen veel
verhalen de ronde over de psychiatrie. Maar ik ben hier goed geholpen.
Je bent als patiënt altijd vrij om te
gaan. De hele behandeling verloopt
in overleg met de patiënt. Ik heb het
soms zwaar gehad, maar ik heb ook
plezier gehad. En ik ben blij dat ik geholpen ben.”

Grote stap

Dat niemand beter kan verwoorden
wat het is om opgenomen te zijn
dan de patiënt zelf, bleek ook uit het
aangrijpende getuigenis van Peter.
“Toen men mij vroeg of ik wou vertellen over mijn wedervaren, heb ik
ontmiddelijk ja gezegd’, aldus Peter.
“Ik wil helpen om het taboe rond de
psychiatrie te doorbreken.”
Peter voelde zich al een paar jaar niet
goed in zijn vel toen hij na een echtscheiding alleen ging wonen. “Dat
waren lange avonden thuis, helemaal
alleen en zeeën van tijd om te piekeren. Na een tijdje begon ik ’s avonds
na mijn werk op stap te gaan en vaak
dronk ik teveel. Ik ben een eerste keer
behandeld in een ander ziekenhuis
voor een depressie. Voor mezelf kon
ik toen nog niet toegeven dat ik een
drankprobleem had. Ik verzweeg het.
Tot op een keer ik teveel dronk in het

bijzijn van mijn kinderen. Ik voelde
me diep beschaamd en mijn hele wereld stortte in. Ik heb toen zelf contact genomen met een psychiater
in Gent, die me aanraadde om naar
de kliniek in Pittem te komen, vooral
omdat ik liever geen medicatie wou
nemen. Het was een grote stap voor
mij en voor mijn ouders. Het moment
waarop je je kamer krijgt en je je bagage uitpakt en men voor de veiligheid jouw scheermesjes en je schaar
afneemt, is heel confronterend. Maar
nog de dag zelf had ik een goed gesprek met de arts. Ik was snel op mijn
gemak.”
Ook Peter heeft moeilijke momenten
gekend tijdens zijn opname. Zeker op
emotioneel gebied. “Ik heb mezelf
leren kennen en aanvaarden. De confrontatie met wie je bent en wat je
gedaan hebt, kan heel hard zijn. Maar
geleidelijk aan word je in Kliniek SintJozef voorbereid om terug de draad
op te nemen. De medewerkers behandelen je niet als een nummer,
maar als een mens. Ze zijn begaan
met jou en tonen dat ook. Vandaag
kom ik nog altijd naar de nazorg. Ik
ben nog altijd bang om te hervallen,
maar het is ondertussen toch al twee
jaar dat ik de kliniek verliet. Ik heb
een nieuwe start genomen. Ik heb
mijn kinderen terug. Ik leef graag. En
ik voel me gelukkig.”
Magazine kliniek Sint-Jozef Pittem
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>>

Beleven

In de Seniorenkliniek kregen de bezoekers met een aantal uitspraken
van patiënten meteen een eerste
handvat om zich in te leven in de behandeling van angst- en stemmingsstoornissen, ontwenning of resocialisatie. Verder op het traject werden
de verschillende eenheden nader
toegelicht door medewerkers. Omdat ‘beleven’ zoveel meer zegt dan
‘woorden’, werden de bezoekers ook
uitgenodigd om deel te nemen aan
een workshop ‘reminiscentie’ en een
workshop ‘relaxatie’. In een living van
de seniorenkliniek werd getoond hoe
een doorsnee dag in de kliniek verloopt. De patiënten hadden voor de
bezoekers trouwens heerlijke pompoensoep bereid.
Ook de minder voor de hand liggende aspecten werden niet uit de weg
gegaan. Zo gaven een psychiater en
gespecialiseerde verpleegkundigen
tekst en uitleg bij elektroconvulsietherapie, ook wel bekend als elektroshocks. Deze behandeling is nut-
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tig zijn bij heel specifieke indicaties.
Bezoekers konden foto’s zien van het
ECT-lokaal, er werd een reportage getoond en het geheel werd deskundig
en taboedoorbrekend gekaderd.

Originele aanpak

Ook de Jeugdkliniek en de Volwassenenkliniek konden bezocht worden.
Op de eenheid kortverblijf van de
Jeugdkliniek waren drie slaapkamers
origineel ingericht om drie vaak voorkomende problematieken te duiden:
psychose, autisme en trauma. Verderop was er een aangrijpende montage
over zelfverwondend gedrag te zien.

Literatuur en theater

Heel boeiend op de open
deurdag van Kliniek Sint-Jo
zef waren de diverse invals
hoeken om de psychiatrie te
benaderen. Zo kwam schrij
ver Erik Vlaminck gedichten
van Jan Arends voordragen
en een korte monoloog van
eigen hand opvoeren. Actrice
Tine Feys speelde de mono
loog ‘Ik heb geen excuus’.

Op de eenheid jongvolwassenen van
de Volwassenenkliniek had een aantal patiënten samen met het team
een film gemaakt waarin ze een tip
van de sluier oplichtten over de dagelijkse werking. Het team was ook
aanwezig om toelichting te geven.
Verschillende therapieën werden
voorgesteld: hippotherapie, ergotherapie en dansexpressie.

bijt hond’ bracht het leven op de afdeling origineel in beeld.

De nieuwe eenheid kortverblijf van
de Volwassenenkliniek toonde hoe
ze een antwoord biedt op actuele
noden van patiënten. Ook de mentaliserende therapie en de psychoanalytische therapie werden uit de
doeken gedaan, net als de gedragstherapie, psychosociale revalidatie
en psychosenzorg. Langsheen het
traject stelden tal van patiënten en
ex-patiënten kunstwerken tentoon,
vaak van een verrassende diepgang
en een ontroerende schoonheid. Via
koptelefoons konden de bezoekers
luisteren naar getuigenissen van patiënten. Een fotoreportage à la ‘Man

Hiermee hebben we nog maar de
helft van het aanbod op de opendeurdag de revue laten passeren. Want
ook andere eenheden van de Jeugdkliniek en de Ontwenningskliniek deden mee en ook andere therapieën
werden voorgesteld. Elke eenheid
bood op zijn eigen, originele manier
een boeiende kijk achter de schermen
van de psychiatrie. Het leven zoals het
is, zonder verbloeming, maar ook zonder sensatie. Gewoon, de deuren open
zetten en aan de mensen tonen wat
er gebeurt, hoe het gebeurt en waarom het gebeurt. Het blijft de beste
manier om taboes te doorbreken.

Opgemerkt

Recente artikels over actuele kwesties
Recent verschenen enkele wetenschappelijke artikels van medewerkers
van Kliniek Sint-Jozef. Wij stellen ze kort aan u voor.

Alcohol en relaties

Psychologe Mieke Hoste boog zich over
het verband tussen relationele conflicten en alcoholverslaving vanuit een gehechtheidsperspectief.
Divers onderzoek toont een verband aan
tussen een onveilige hechtingsstijl en
alcoholgebruik. Bij koppels waarbij een
verslaving aanwezig is, kan het grondthema gehechtheid een belangrijke
leidraad zijn in de behandeling. In haar
bijdrage beschouwt Mieke Hoste de verslaving als een triangulator die afstand
en nabijheid voor het koppel reguleert.
In de ontwenningsafdeling van de
Sint-Jozefkliniek te Pittem gaat men
met koppels aan de slag in een multi-
koppelgroep. Naast nuchterschap is het
doel van deze groep om met het koppel
tot een meer gewenste balans te komen
tussen afstand en nabijheid. Op die manier vermindert de kans op het herinstalleren van de afstandsregulator. Aan
de hand van korte casussen wordt deze
zoektocht van het koppel geïllustreerd.
Het artikel van Mieke Hoste – ’Durven
wij samen varen?’ Alcohol als gehechtheidsregulator in een koppelrelatie – verscheen in het tijdschrift Systeemtherapie,
jaargang 23 (2011), nr 1. Het artikel kan
enkel online gelezen worden als u abonnee bent.

Automutilatie

Bart Debyser schreef een artikel ‘Verpleegkundige begeleiding bij automutilatie: balanceren tussen begrip en onbegrip (Een exploratief
onderzoek)’.
“Automutilatie is een veel voorkomende, complexe en onderschatte
problematiek in de residentiële psychiatrie”, aldus Bart Debyser. “Verpleegkundigen zijn vaak de eerste getuige van een automutilatie-incident en verlenen zowel fysieke, psychologische en emotionele ondersteuning aan patiënten die zichzelf verwonden. Automutilatie lokt
sterke emoties uit bij verpleegkundigen. Ze ervaren de zorg als belastend en emotioneel uitputtend.
Door een belevingsgerichte studie op te zetten, wilden we nagaan hoe
verpleegkundigen en gehospitaliseerde patiënten automutilatie en de
zorg bij automutilatie ervaren. Hiervoor werd gekozen voor een kwalitatieve onderzoeksmethode. Kwalitatief onderzoek leent zich immers
zeer goed om de ervaring en beleving van mensen op een genuanceerde wijze in beeld te brengen.
De studie resulteerde in een werkkader dat inzicht biedt in hoe verpleegkundigen en patiënten automutilatie ervaren. Centrale elementen
zijn het door de patiënt ervaren begrip of onbegrip. Wanneer patiënten
begrip ervaren, verhoogt de drempel tot automutilatie. Wanneer ze onbegrip ervaren verlaagt deze. De kernopdracht van de verpleegkundige
ligt er dus in de patiënt te laten ervaren dat hij begrepen wordt. Dit kan
o.a. door de controle bij de patiënt te laten, verbondenheid te creëren
en een klimaat uit te bouwen waarbij verdere beschadiging bekomen
wordt. Om het werkkader te verfijnen, te verdiepen en te onderbouwen
is verder onderzoek nodig.”
Debyser, B., Deproost, E., Callens, E., & Verhaeghe, S. (2011). Verpleegkundige begeleiding bij automutilatie: balanceren tussen begrip en onbegrip. Een exploratief onderzoek. Verpleegkunde, 2, 5 – 11.
Bart Debyser werkte ook mee aan een ander artikel dat recent verscheen:
Debyser, B., Defloor, T., Grypdonck, M., Verhaeghe, S. (2011). Involvement
of inpatient mental health clients in the practical training of students
psychiatric nursing: can it benefit patient and student? Nurse Education
today; 31 (2); 198-203.
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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			SENIORENKLINIEK
Ontwenningskliniek			
eenheden			
eenheden
eenheden			

> kortverblijf
dr. Geert Everaert

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

> behandeling
dr. Leen Vancompernolle

				

> kortverblijf
dr. Sofie Muylaert

> angst- en stemmingsstoornissen
dr. An Verbrugghe

> jongvolwassenen
dr. Geert Everaert

> 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
> psychosenzorg
dr. An Verbrugghe

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

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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