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EDITORIAAL

Alert zijn
Als je de krant openslaat of het dagelijkse journaal bekijkt of beluistert, verneem je telkens opnieuw de
boodschap dat 2012 een crisisjaar zal
worden. “Het is al erg, maar het ergste moet nog komen”, is de teneur
van elk bericht.
Dit negatieve nieuws wekt ongerustheid en onzekerheid. In Griekenland,
dat als land aan de rand van het
bankroet staat, is het aantal zelfdodingen vorig jaar onrustwekkend gestegen.
In ons land is het gelukkig nog niet
zo erg, maar toch moeten we erg
waakzaam blijven, niet alleen over
ons materieel welzijn, maar ook en
niet minder over onze (geestelijke)
gezondheid.
De crisis bezorgt vele mensen een
somber gemoed en drijft hen in depressie. Het is goed om ons hier bewust van te zijn, zodat we tijdig kunnen detecteren en passende hulp
bieden.

Alert zijn voor uitgestuurde signalen
kan vaak groot onheil voorkomen.
Dat geldt in het bijzonder voor kinderen van ouders met psychiatrische
problemen, kortweg KOPP-kinderen
genoemd.
“Deze kinderen groeien op in bijzondere omstandigheden”, leest u in het
artikel verderop in dit magazine. “Stel
je voor dat iemand uit jouw omgeving psychotisch wordt en stemmen
hoort die er niet zijn. Of dat iemand
uit je kring alcoholverslaafd wordt en
elke dag dronken thuiskomt. Dat is
de realiteit waarin deze kinderen leven en het gaat om hun papa of hun
mama”.
Gelukkig bestaat er een toenemende
aandacht voor deze KOPP-kinderen.
Hoe beter ze begeleid worden hoe
groter de kans dat ze zelf gezond en
veilig door het leven kunnen gaan.
Kliniek Sint-Jozef biedt een aangepaste begeleiding voor alle kinderen
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Filip Deboutte
van wie een ouder in het ziekenhuis
is opgenomen, maar ook andere
zorgvoorzieningen en scholen werken actief mee aan de ondersteuning
van KOPP-kinderen.
Het artikel over terugvalpreventie in
de Ontwenningskliniek toont evenzeer de noodzaak aan om waakzaam
te zijn.
Alertheid, verhoogde aandacht zijn
ook hier basis voor een goede aanpak.
Dit lijkt mij een waardevol voornemen voor het pas begonnen jaar:
alert blijven over onze eigen gezondheid en die van velen die het moeilijk
hebben om stand te houden in deze
barre crisistijd.
Laten we er met veel moed werk van
maken!
Filip Deboutte
algemeen directeur

Geraakt
door mensen
‘Geraakt door mensen’. Zo luidt
de nieuwe baseline van Kliniek
Sint-Jozef. De baseline kwam er
na een wedstrijd bij de eigen
medewerkers. De opdracht was
om een slagzin te bedenken die
goed uitdrukking geeft aan waar
Kliniek Sint-Jozef voor staat. Uit
de talrijke inzendingen werd
‘Geraakt door mensen’ gekozen.
Deze baseline zal voortaan in de
communicatie van het ziekenhuis
opduiken.

Hechtingstheorieën en ouderenzorg

Studiedag opent
nieuwe perspectieven
Met de intrigerende titel ‘Wortels geven vleugels’
vond in Kliniek Sint-Jozef op 1 december een
studiedag plaats over hechtingstheorieën en de
ouderenzorg. De studiedag was georganiseerd in
samenwerking met CGG Mandel en Leie en
CGG Largo. Diverse deskundigen voerden er het
woord, maar er waren ook workshops.
Afdelingspsycholoog Johan Vancoillie van de
Seniorenkliniek onthoudt echter vooral de
samenwerking die groeit op het terrein.
De sfeer op de studiedag over hechtingstheorieën
en de ouderenzorg was heel goed. Deelnemers uit
verschillende sectoren vonden elkaar.

De hechtingsproblematiek is een
actueel thema op verschillende
terreinen van de psychologie. De
relatie ouder-kind blijkt een sterke
invloed te hebben op latere relaties,
bijvoorbeeld bij de partnerkeuze.
De studiedag wou nagaan of de
hechtingsproblematiek ook blijft
doorwerken in de zorgrelatie met
ouderen.
Dr. An Verbrugghe, afdelingspsychiater van de Seniorenkliniek, onderstreepte in haar bijdrage de relevantie van het thema in de ganse
levensloop. Bij elke opname in een
psychiatrisch ziekenhuis moet de
patiënt los kunnen laten en zich
tijdelijk aan de ziekenhuiscontext
hechten, om daarna ook die context
weer los te laten.
Luc Van de Ven is klinisch ouderenpsycholoog van het UZ Leuven en
een gerenommeerd gerontoloog en
systeemtherapeut. Hij schreef diverse boeken en artikels over ouderenzorg, psychiatrische problemen
bij ouderen en over de driehoek
hulpverlener-patiënt-familie. In zijn
bijdrage had hij het vooral over de

relevantie van hechting in de therapeutische relatie.

Kinderschoenen ontgroeid

Klinisch ouderenpsychologe Lies
Van Assche is onderzoekster aan
het UZ Leuven. Zij had het over de
verschillende hechtingsstijlen, de
betekenis ervan en de gevolgen
ervan op latere leeftijd in de ouderenzorg. Uit studies blijkt dat de
hechtingsstijl van een individu tot
op hoge leeftijd belangrijk blijft. De
relatie ouder-kind blijft doorwerken
in de relatie individu-zorgverlener.
Daar verwijst ook de titel van de
studiedag naar: wie goed geworteld is en een evenwichtige hechting heeft in de kind-ouderrelatie,
zal zich ook op latere leeftijd op
een gezonde manier hechten aan
de zorgverleners. Omgekeerd is het
belangrijk dat hulpverleners in hun
werk met ouderen ook rekening
houden met de aard van eventuele
onveilige hechtingsstijlen.
Afdelingspsycholoog Johan Vancoillie ging in zijn voordracht in op een
doctoraat van Sara Mahieu over het
belang van het soort hechtingsstijl

van volwassen kinderen die voor
hun bejaarde ouders moeten gaan
zorgen, de filiale maturiteit. ‘Zorgen
wij voor onze ouders zoals zij voor
ons zorgden?’, is hierbij de intrigerende vraag.
Johan Vancoillie blikt tevreden terug op de studiedag. “Niet alleen
de sprekers waren sterk, de deelnemers stelden ook het namiddagprogramma met de vele workshops
erg op prijs. Zo waren er workshops
over creatieve cross-sectoriële samenwerking, over het eigen levensverhaal als zingevend element voor
ouderen met depressieve klachten,
over de zorgcoach en zo meer. Bovendien werden tijdens de pauzemomenten veel contacten gelegd.
Je voelde dat het thema leeft in de
sector en dat er behoefte is om samen te werken. Zowel verpleegkundigen als verzorgenden en maatschappelijk werkers krijgen immers
met dit thema te maken. Uit deze
studiedag zullen allicht nieuwe
initiatieven het licht zien. De verbinding tussen de gerontologie en
de psychiatrie is stilaan zijn kinderschoenen aan het ontgroeien.”
Magazine kliniek Sint-Jozef Pittem
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Dr. Ilse Velghe en Dorien Hennebel, bachelor toegepaste psychologie: “De fysieke recuperatie
bij alcohol gaat erg snel. Zodra mensen zich beter voelen, denken ze dat ze het alleen
aankunnen. Zelfoverschatting is een groot gevaar voor iemand met een verslaving.”

Ontwenningskliniek zet sterk in op terugvalpreventie

“Alert blijven is de boodschap”
De Ontwenningskliniek van Kliniek Sint-Jozef staat bekend
voor haar kwaliteitsvolle begeleiding. Veel heeft te maken met
de aandacht voor terugvalpreventie. Verslaving is immers als
een chronische ziekte: je kunt ze wel onder controle krijgen,
maar de kans dat ze terug de kop op steekt, blijft altijd bestaan.
Open venster ging hierover praten met dr. Ilse Velghe van de
Ontwenningskliniek.

Dr. Velghe werkt bijna tien jaar in Kliniek Sint-Jozef. Eerst was ze actief in
de Depressiekliniek en de Seniorenkliniek, maar sinds 2006 werkt ze als
afdelingspsychiater in de Ontwenningskliniek.
Wat is er typisch aan de Ontwenningskliniek in vergelijking met
andere afdelingen?
Dr. Velghe: De populatie van de Ontwenningskliniek is erg divers en in
de loop der jaren merken we een
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aantal verschuivingen: er worden
meer jonge mensen opgenomen en
er is ook een lichte stijging van het
aantal vrouwelijke patiënten. Daarnaast zien we een toename van de
dubbeldiagnosen, het samengaan
van verslaving en andere psychische
stoornissen. Algemeen kan je stellen
dat de ernst en de complexiteit van
het verslavingsprobleem toeneemt.
Om de behandeling tot een goed
einde te brengen, is een goede diagnostiek dan ook van cruciaal belang.

Door het volledige probleem met de
onderliggende oorzakelijke factoren
goed in kaart te brengen, kunnen we
de behandeling afstemmen op de
individuele noden van elke patiënt;
deze behandeling op maat verhoogt
zeker de kans op slagen. Onze opnames zijn intensief, maar toch relatief
kort. Het is namelijk essentieel dat de
patiënt voldoende voeling behoudt
met zijn dagdagelijkse realiteit. Na
de opname zorgen we wel voor een
intensieve ambulante behandeling.
Typisch is ook dat we twee toegangspoorten hebben. Enerzijds voor de
patiënten die voor de eerste keer
komen en waarmee we een bepaald
traject doorlopen. Anderzijds voor
de patiënten die hervallen. Voor
hen hebben wij een apart traject op
maat, waarbij we ons concentreren
op de oorzaak van de herval. Deze
opnamen zijn doorgaans korter van
duur.

Onze aanpak is eclectisch: afhankelijk van de situatie zoeken wij antwoorden vanuit verschillende hoeken. Wij beperken ons niet tot één
therapeutische richting, maar putten
uit diverse methodes.
Verder is de Ontwenningskliniek een
grote afdeling met een hoge turnover. Wij kunnen meer dan 45 patiënten tegelijk in behandeling nemen.
Dankzij onze dynamische equipe
kunnen we kort op de bal spelen. Dat
moet ook, want dikwijls komen mensen hier naartoe in een crisissituatie.
Hoe komt het dat verslaving steeds
jongere mensen treft en complexere vormen aanneemt?
Het gebruik van middelen neemt
niet toe, maar de leeftijd waarop
men ermee begint, daalt wel. Daardoor escaleren de problemen op jongere leeftijd.
Ongetwijfeld heeft dat te maken met
maatschappelijke veranderingen. Er is
minder houvast. Dat gebrek aan stabiliteit weegt op de psychische ontwikkeling en kan leiden tot depressie,
angststoornissen, persoonlijkheidsproblemen of sociaal isolement. Deze
problemen kunnen dan aanleiding
geven tot middelenmisbruik.
Komen de meeste patiënten op eigen initiatief om te ontwennen?
Dat gebeurt vaak, ja. Maar ook familie, vrienden of de huisarts kunnen

erop aansturen. En er zijn verwijzingen vanuit andere zorgcentra, zoals
algemene ziekenhuizen. Het beste
is als de patiënt zelf gemotiveerd
is om ermee te stoppen. Dat is één
van onze belangrijkste opdrachten:
werken aan de motivatie en die motivatie hoog houden. Dat is niet altijd
evident, want dikwijls hebben de patiënten eerder al verschillende vruchteloze pogingen ondernomen om te
ontwennen.
Wordt u vaak geconfronteerd met
‘dronkemansbeloften’?
Ja, toch wel. De fysieke recuperatie bij
alcohol gaat erg snel. Zodra mensen
zich beter voelen, denken ze dat ze
het alleen aankunnen. Zelfoverschatting is een groot gevaar voor iemand
met een verslaving. Wij werken daar
preventief op.
Hoe pakt u dat aan?
Wij streven altijd naar een volledige
nuchterschap. Maar elke patiënt is
anders. Het komt erop aan om de
risico’s op herval te achterhalen en
daarop te werken. Dat gebeurt met
een totaalprogramma op maat, met
aandacht voor sociale vaardigheden,
communicatie, psychotherapie en
psycho-educatie. Telkens zijn er andere accenten. De ene patiënt heeft
vooral nood aan structuur en houvast, de andere zit in een verwerkingsproces of moet beter over zijn
gevoelens leren praten. Daarnaast
proberen we alle patiënten een ge-

zondere levensstijl bij te brengen.
Gezond eten, voldoende bewegen,
stoppen met roken,... het speelt allemaal een rol in de verslavingsproblematiek.
Hoe hoog liggen de slaagkansen
als iemand hier binnenkomt?
Het succes van een behandeling is te
meten in functie van het hanteren
van nuchterschap en de verbetering
van de levenskwaliteit. Op onze afdeling kent naar schatting twee derden
van de mensen een succesvol verloop
na zijn opname.
Na een opname blijven we de mensen vrij intensief volgen. Dat verhoogt de slaagkansen. Eerst komen
ze wekelijks langs, na een half jaar
tweewekelijks en na twee jaar nog
maandelijks. Die nazorg gebeurt in
groep. Soms is het goed om ook de
partner van de patiënt erbij te betrekken. Hiervoor hebben we onze
koppelgroepen. En daarnaast blijft
opvolging in de polikliniek mogelijk.
Alles samen zijn er dus heel wat mogelijkheden. Vooral het eerste jaar is
cruciaal, maar sommige mensen blijven ook na vijf jaar geregeld langskomen. Zij beseffen dat ze alert moeten
blijven.
Gelukkig is er de laatste jaren ook
betere medicatie beschikbaar, die de
hunkering naar alcohol vermindert.
Met een goede psycho-educatie kan
die medicatie een verschil maken.

Binnenkort ook aanbod ambulante terugvalpreventie
Dorien Hennebel werkt al 31 jaar
op de Ontwenningskliniek. Als
bachelor toepaste psychologie
verzorgt zij sociale vaardigheidstrainingen, werkt ze op terugvalpreventie en speelt ze een rol in
de nazorg. Dit jaar start Dorien
Hennebel bovendien een ambulant aanbod ‘terugvalpreventie’
voor patiënten voor wie een opname niet hoeft.
“Hoe beter mensen zich bewust
zijn van de risicosituaties, hoe hoger de slaagkans om nuchter te
blijven”, weet Dorien Hennebel.

“Als je de risico’s kent, kun je ermee
leren omgaan. Ook de functie van het
gebruik is belangrijk. Als we die achterhalen, kunnen we die functie anders invullen. Er zijn voldoende hulpmiddelen: medicatie, maar vooral
ook zelfhulpgroepen en ambulante
consultaties. Het is belangrijk dat
mensen het gevoel hebben er niet alleen voor te staan en dat ze kunnen
slagen. Vandaar dat we in 2012 starten met een nieuw initiatief: een ambulant aanbod van terugvalpreventie
voor personen met problematisch
middelengebruik die al een poliklinische individuele behandeling volgen.

Een intensief aanbod terugvalpreventie in groep kan een duidelijke
meerwaarde betekenen voor hun behandeling en het handhaven van het
verworven nuchterschap””
Is het met meer dan dertig jaar ervaring te voorspellen of iemand na
ontslag uit de Ontwenningskliniek
nuchter zal blijven of zal hervallen?
“Neen, toch niet”, zegt Dorien Hennebel. “Mensen hebben hun sterktes
en hun zwaktes, maar ze kunnen ons
altijd verrassen. Het blijft onvoorspelbaar. Alert blijven is dan ook de
boodschap.”

Magazine kliniek Sint-Jozef Pittem
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Greet Desal: “Veel mensen
zijn het spelen wat verleerd.
We hebben het allemaal zo
druk met het werk en met de
kinderen. Toch is het goed om
je af en toe helemaal uit te
kunnen leven. Het doet er
dan ook niet toe of je talent
hebt of niet.”

De opendeurdag van Kliniek Sint-Jozef ligt alweer een tijdje
achter ons, maar één van de vele dingen die beklijven,
was de tentoonstelling van kunstwerken van patiënten.
Veel bezoekers verbaasden zich over de kwaliteit, de diversiteit en
de toon van vele werken. Wij gingen even op bezoek in het
creatief atelier van het ziekenhuis, waar beeldend kunstenares
Greet Desal haar creatief enthousiasme deelt met de patiënten.
Het atelier oogt als een echt kunstenaarsatelier. Centraal staat een hele
grote tafel vol sporen van verf, lijm en
andere materialen. Overal staan doeken, hangen tekeningen en mobiele
kunstwerken. Kortom, een gezellige
chaos die erg uitnodigend werkt.
Die laagdrempeligheid is geen toeval. “Op deze plek kan iedereen zijn
ding doen”, vertelt Greet Desal. “Veel
mensen associëren kunst van psychiatrische patiënten met drukke,
dwangmatige en getormenteerde
werken, maar dat is lang niet altijd
zo. Zoals je ziet maken de mensen
hier ook veel vrolijke werken. Een
mooi landschap, bijvoorbeeld. Op de
tentoonstelling op de opendeurdag
wou ik al die facetten in de kijker zet-
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ten. Ik heb er veel goede reacties op
gehad. Veel mensen stonden versteld
van wat getoond werd.”

Speelplaats

Greet Desal werkt sinds vier jaar in
Kliniek Sint-Jozef. “Ik werk hier als
kunstenares”, vertelt ze. “Ik ben niet
psychiatrisch geschoold en ik geef
geen therapie. Dat is een bewuste
keuze van het ziekenhuis. Ik weet min
of meer wie de patiënten zijn, maar
ik weet niets over het medisch dossier of over de behandeling. Ik ontmoet de mensen die hier komen dan
ook helemaal onbevangen. Ze komen
hier niet om aan ‘hun probleem’ te
werken. Hier zijn ze vrij. Al ben ik ervan overtuigd dat ook die aanpak een
therapeutische waarde heeft.

Het creatief atelier maakt deel uit
van het aanbod in het Forum, maar
ook los daarvan is het atelier altijd
toegankelijk voor de patiënten”,
zegt Greet Desal. “Ook wie ’s avonds
even wil doorwerken, kan dat tot
half negen. Ik vind het mooi dat dat
kan, want wie een werk wil afmaken, moet daar de kans toe krijgen.
Hier wordt veel gewerkt, maar ook
veel gebabbeld, gefilosofeerd en plezier gemaakt. De mensen hebben er
deugd van om even alles los te laten
en niet met hun problemen bezig te
zijn. Je geeft ze een goed gevoel, zonder dat dat als zodanig als doelstelling benoemd wordt.
Als een patiënt hier voor het eerst
komt, noem ik het atelier altijd ‘de
speelplaats’. En dan vraag ik wel
eens hoelang het geleden is dat ze
‘gespeeld’ hebben. Veel mensen zijn
het spelen wat verleerd. We hebben
het allemaal zo druk met het werk en
met de kinderen. Toch is het goed om
je af en toe helemaal uit te kunnen
leven. Het doet er dan ook niet toe of
je talent hebt of niet. Het hoeft niet
per se mooi te zijn wat je maakt. Als
je maar plezier beleeft aan het ma-

Kunstenares Greet Desal leidt het creatief atelier

“Een nieuwe passie is
een cadeau voor het leven”
ken zelf, aan het bezig zijn, aan het
werken met de verf, met de materialen. Kunst maken is een dialoog: je
doet iets, er gebeurt iets en er ontstaat een wisselwerking tussen jou
en het werk dat je maakt. Dat is heel
bevredigend.”

Vrijheid

“Soms staan de mensen versteld
van hun eigen kunnen. Dat is mooi
meegenomen. Succes, een schouderklopje, een mooi compliment:
het laat de mensen trots zijn en het
verhoogt hun zelfwaarde. Sommige
mensen gaan achteraf zelfs naar de
academie. Toch is dat niet de essentie
van het creatief atelier. Ik ben al heel
tevreden als ze zich amuseren, als
ze zich goed voelen. Als mensen een
nieuwe passie ontdekken, is dat een
cadeau voor het leven.
Iedereen krijgt hier de volle vrijheid.
Ik geef geen groepsles, maar ik volg
de interesse of de aanpak van elkeen
en waar nodig begeleid ik, geef ik tips
of stimuleer ik. Het is er mij helemaal
niet om te doen om ze trukjes te leren of om ze mooi te leren tekenen.
Ik wil dat ze zich helemaal vrij voelen.
Hier hoef je nergens mee in te zitten.

Betrokken

“Soms zitten hier drie mensen, soms
acht. Maar er is altijd wel iemand
bezig”, aldus Greet Desal. “Patiënten
van alle leeftijden komen hier graag.
Ik sta ook bewust tussen de mensen,
niet erboven. Ik heb ook mijn zwakheden en ik verberg die niet. Zo maak
je dingen los bij de mensen. Kunst en
creatief bezig zijn kan een hele hechte band scheppen tussen mensen.
Soms voel je elkaar goed aan, zonder
dat er veel woorden nodig zijn. Ik voel
me oprecht betrokken bij de patiënten die hier komen. Ik word er zelf
een rijper mens van.

Ik ben altijd al een empathisch iemand geweest. Maar na vier jaar
werken in de psychiatrie is mijn respect voor deze mensen ontzettend
gegroeid. In tegenstelling tot wat
velen denken, zitten hier vaak heel
sterke mensen, die door het leven
niet verwend zijn. Ik sta soms nog
versteld van de verhalen van patiënten. Maar ik ben een optimist
van nature. Ik zie de dingen positief.
Kunst helpt om bepaalde dingen
een plaats te geven. Om te relativeren wat er gebeurd is. Om het achter
je te kunnen laten, zonder het per se
te vergeten.

Door telkens weer met de patiënten
te praten over creatieve processen en
wat kunst allemaal kan betekenen,
worden de dingen ook voor mij helderder. Vaak vertel ik dingen vanuit
mijn buikgevoel en kom ik zelf tot
scherpere inzichten. Die dialoog met
de patiënten is verrijkend.

Soms krijg ik nog reacties van ontslagen patiënten. “Ik ga je nooit vergeten”, zeggen ze soms. Dat gaat
dan natuurlijk niet om mijn persoon,
maar om wat ze hier opgestoken
hebben. Als ik iets heb kunnen geven,
als ik iets betekend heb, dan ben ik al
heel tevreden.”

Natuurlijk kan je die vrijheid niet
overal doortrekken. Dat is ook het
mooie aan kunst. Het is een creatieve
en positieve uitlaapklep, en per definitie erg individueel. Zo herinner ik
mij een sterke vrouw die heel nerveus
werd als ze schilderde. Ze jaagde zich
er echt in op. Toen heb ik met haar afbeeldingen bekeken, onder meer van
kunst van aboriginals in Australië, die
schilderingen maken met allemaal
puntjes. Het is een heel nauwgezette
manier van werken, bijna meditatief.
Dat bleek de perfecte methode voor
die vrouw. Daarmee kwam ze helemaal tot rust.”
Magazine kliniek Sint-Jozef Pittem
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In de provinciale stuurgroep KOPP
wisselen hulpverleners uit diverse
sectoren ervaringen uit en bouwen
ze samen aan deskundigheid.

Johan Moreels
(Informant)

Anne Callewaert
(CGG Mandel en Leie)

Elke De Groote
(Similes)

Tine Casteleyn
(Kliniek Sint-Jozef
Pittem)

Hans De Baene
(Kinder-en jeugdpsychiatrie
AZ Sint-Lucas
Brugge)

Carol Rosseel
(CGG Mandel en Leie)

Kleine interventies kunnen groot verschil maken voor KOPP-kinderen

Evenwicht tussen steun bieden
en ruimte geven
De jongste tien jaar groeit de aandacht voor Kinderen van Ouders met
Psychische Problemen (KOPP). Kinderen en jongeren hebben het vaak moeilijk als
papa of mama depressief, psychotisch of verslaafd is. Kliniek Sint-Jozef biedt sinds
enkele jaren begeleiding op maat. Het ziekenhuis maakt ook deel uit van de provinciale
stuurgroep KOPP, waar hulpverleners uit diverse sectoren elkaar vinden.

08

Open venster

Alert zijn voor signalen
Sinds enkele jaren is een provinciale stuurgroep KOPP
actief, gegroeid uit een initiatief van CGG Mandel en
Leie in Kortrijk. De stuurgroep wisselt ervaringen uit,
sensibiliseert en bevordert deskundigheid. In regionale werkgroepen worden geregeld KOPP-casussen
besproken vanuit diverse sectoren. Anne Callewaert
van de provinciale stuurgroep is ervan overtuigd dat
met kleine interventies heel wat bereikt kan worden
voor KOPP-kinderen.
Anne Callewaert: “Wij proberen met kleine interventies te voorkomen dat KOPP-kinderen zelf psychische problemen gaan ontwikkelen. Deze kinderen groeien op in bijzondere omstandigheden. Stel
je voor dat iemand uit jouw omgeving psychotisch
wordt en stemmen hoort die er niet zijn. Of dat
iemand uit je kring alcoholverslaafd wordt en elke
dag dronken thuiskomt. Dat is de realiteit waarin
deze kinderen leven en het gaat om hun papa of
hun mama. Dat is niet evident.

Johan Mestdagh
(Psychiatrische zorg in
de thuissituatie, Ieper)

Steun bieden en ruimte geven, het is een kwestie
van evenwicht. Soms hebben jongeren nood aan
een gesprek, soms worden ze liever met rust gelaten. Een leerkracht moet er zijn als het nodig is, maar
moet het kind ook gewoon kind laten zijn op school
en niet om de haverklap vragen hoe het thuis gaat.
Het kind zelf moeten kunnen aangeven wanneer het
nood heeft aan steun. Het is dan ook belangrijk dat
het kind weet waar het terecht kan met zijn vragen
en dat hulpverleners alert zijn voor de signalen van
het kind. We moeten focussen, maar ook niet teveel:
als een kind geen problemen heeft, moeten we geen
problemen creëren.

Hilde Desloovere
(CGG Mandel
en Leie)

“In Kliniek Sint-Jozef bekijken we de patiënt in zijn context en betrekken we ook zijn omgeving bij de behandeling”, vertelt psychologe Tine Casteleyn. “Partners en
kinderen mogen niet in de kou blijven staan. De familie
is bezorgd, kent de patiënt goed en uiteindelijk zal de
patiënt na zijn opname ook terugkeren naar die familiekring. Het is in ieders belang om het grotere geheel te
zien. Voor kinderen en jongeren is dat niet gemakkelijk.
Overdag moeten ze naar school en bovendien vragen
sommige mensen zich af of je de kinderen wel lastig

Als hulpverlener werken we vooral aan de veerkracht
van de kinderen, zodat ze op een zo positief mogelijke
manier kunnen omgaan met de dingen. Om die veerkracht te verhogen, is allereerst correcte informatie
nodig. Informatie is nodig om de dingen een plaats te
geven en om grip te krijgen op een situatie. Ten tweede moeten we de kinderen de ruimte geven om hun
verhaal en hun emoties kwijt te kunnen. Bovendien
moeten we erover waken dat ze als kind kind kunnen zijn. Dat geldt ook voor puberende kinderen, die
grenzen opzoeken. Ten slotte willen we dat elk kind
steun vindt bij een volwassen vertrouwenspersoon:
een tante, een leerkracht, een vriend van de familie...

De provinciale stuurgroep organiseerde recent in
samenwerking met Informant een studiedag ‘KOPP
is een zaak van iedereen’ voor hulpverleners: medewerkers van CLB’s, dagcentra, ziekenhuizen, CGG’s,
de bijzondere jeugdzorg, noem maar op. De belangrijkste boodschap was sensibiliserend: wees alert op
signalen van kinderen en weet dat hoe klein de interventies ook zijn, voor de kinderen maken ze een groot
verschil!”

>>
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moet vallen met de problemen van
hun ouders. Uit onze ervaring blijkt
echter dat steun voor deze kinderen
erg de moeite loont. Tegelijk voelt de
patiënt zich erkend in de ouderrol.
Alle kinderen van 6 tot 18 jaar van
wie een ouder is opgenomen, kunnen specifieke begeleiding krijgen.
We organiseren drie bijeenkomsten
in een kleine, besloten groep met
andere kinderen. Zo merkt elk kind
meteen dat het niet het enige kind
in die situatie is. Het doel is vooral
psycho-educatief: we staan stil bij
de problemen van mama of papa en
het schuldgevoel bij de kinderen. Veel
kinderen nemen namelijk de schuld
op zich: ‘ik ben soms wel lastig thuis
en daardoor is mama ziek’. We denken ook samen met de kinderen na
over wat ze wel en niet kunnen doen.
Het kan niet de bedoeling zijn dat ze
mama of papa vervangen thuis. Kinderen mogen hun eigen leven verder
blijven leiden, met vrijetijdsactiviteiten, naar verjaardagsfeestjes gaan…
Dit aanbod voor kinderen is vrij. De
ouders kiezen om er al dan niet gebruik van te maken. Ouders die het
doen, geven alvast aan hun kinderen
het signaal dat het oké is om erover
te spreken en vragen te stellen. Het
vergemakkelijkt het praten tussen
ouder en kind hierover. Dat is ontzettend waardevol. Kinderen wisselen

ook onderling ervaringen uit. ‘Heb jij
het aan je beste vriendin verteld? Ik
twijfel nog.’ Vooral leeftijdsgenoten
vinden elkaar. We houden hiermee
rekening bij de samenstelling van de
groepen.
Vóór en na de sessies praat ik ook
met de ouders, zodat ik ook hun verwachtingen en bezorgdheden ken.
Toch speel ik geen tussenpersoon
tussen ouder en kind. Ik vertel ook
niets over de specifieke behandeling. De kinderen krijgen wel algemene informatie, onder meer met
een rondleiding in het ziekenhuis
en we vertellen hoe een doorsnee
dag eruit ziet voor een patiënt. Voor
de kinderen is dat meestal een hele
opluchting, want vooraf verwachten
ze bijvoorbeeld verpleegkundigen in
witte jassen. Zien dat de patiënten
hier vrij rondlopen en een afwisselend dagprogramma hebben, stelt de
kinderen gerust. In hun fantasie is de
psychiatrie erger dan in de realiteit.
Het is goed om open te zijn, want zo
neem je veel angsten en misverstanden weg.
Voor kinderen is het bijzonder lastig
als ze het geheim moeten houden dat
papa of mama opgenomen is in een
psychiatrisch ziekenhuis. Ze krijgen
het gevoel dat het wel heel erg moet
zijn als ze al verplicht worden om erover te liegen. Bovendien blijven ze

Psychologe Tine Casteleyn: “Voor
kinderen is het bijzonder lastig als
ze het geheim moeten houden dat
papa of mama opgenomen is in
een psychiatrisch ziekenhuis.”

met hun eigen emoties en angsten
zitten. Het is belangrijk dat kinderen
hun eigen verhaal eens kwijt kunnen.
De ervaring leert dat kinderen heus
niet overal gaan rondbazuinen wat
er met papa of mama aan de hand is.
Maar een vertrouwenspersoon is van
onschatbare waarde.”
Tine Casteleyn, klinisch psycholoog

“Er zijn voor de kinderen”
Ook de school speelt een belangrijke
rol in de opvang van KOPP-kinderen.
CLB-arts Marijke Lootens van het
Vrije CLB Izegem pleit voor waakzaamheid.
“Onlangs hebben we voor onze leerkrachten een reminder gemaakt met
tips over KOPP-kinderen. Leerkrachten vangen dikwijls als eersten signalen op als er problemen zijn thuis.
Het is belangrijk dat ze daar alert
voor zijn. Van bij de inschrijving laat
de school aan de ouders weten dat ze
altijd welkom zijn voor een discreet
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gesprek als er thuis problemen zouden rijzen die van invloed kunnen zijn
op de kinderen. Leerkrachten stellen
zich erg laagdrempelig op naar de
ouders. Ze zijn altijd aanspreekbaar.
Als er een KOPP-problematiek is,
neemt de leerkracht best een open
houding aan. Het kind voortdurend
gaan ondervragen is geen goed idee,
maar je moet er wel zijn voor het
kind. Soms is de leerkracht de enige
betrouwbare volwassene voor een
kind. Leerkrachten moeten het kind
laten weten dat alle gevoelens zijn
toegestaan, maar niet alle gedrag.

Op die manier proberen we gedragsproblemen te voorkomen. Toch is
begrip en enige soepelheid van de
leerkracht tegenover het KOPP-kind
goed. We moeten het leven van die
kinderen wat draaglijker proberen te
maken in de veilige omgeving van de
school.
Als het nodig is kan de leerkracht een
beroep doen op het CLB. In overleg
met de ouders zoeken we dan een
oplossing, meestal in samenwerking
met een CGG”, aldus nog dr. Marijke
Lootens.

Ex-patiënt getuigt over opname in Ontwenningskliniek

“Ik zal je niet laten vallen”
“Ongeveer tien jaar geleden ben ik
gescheiden. Dat was een zware periode. Ik ben toen een eerste keer
opgenomen in een psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis.
Eenmaal ontslagen, ben ik een tijdje
terug bij mijn ouders gaan wonen.
Ik wou dat niet te lang, want ik sta
liever op eigen benen. Maar toen ik
alleen woonde, woog de eenzaamheid mij zwaar. Daarom ging ik af en
toe uit ’s avonds, een biertje drinken
op café. Maar al vlug werd dat een
gewoonte. Ik ging vroeger en vroeger
op de avond naar het café, tot op een
moment dat ik soms rechtstreeks
van mijn werk naar het café trok en
daar urenlang bleef.
In 2008 ging het slecht met mij. Ik
ben toen langere tijd opgenomen in
een centrum in Brugge. Ik kon niet
meer. Maar ik wou voor mezelf nog
niet toegeven dat ik een alcoholprobleem had. Na zeven maanden
kwam ik terug thuis. Nazorg volgde
ik niet. Het ging een tijdje goed, maar
na een maand of zo verviel ik in mijn
oude gewoonten.
Ik heb drie dochters. In juni 2009
waren ze bij mij voor het weekend.
We mochten samen naar een feestelijke receptie. Ik had vooraf al enkele
biertjes op. Op de receptie bleef ik
maar drinken. En toen zei mijn oudste dochter plots: “Ik wil naar huis. Jij
bent dronken. Ik wil weg.” Ze heeft
toen haar mama opgebeld en samen
zijn ze vertrokken. “We willen je niet
meer zien als je niet stopt met drinken”, zei mijn dochter toen ze wegging. Zij was zestien toen. Het deed
verschikkelijke pijn.
Ik heb me toen enkele dagen teruggetrokken. Op een moment kon het
mij allemaal niet meer schelen en

ben ik naar een café gegaan. Ik bestelde één pint en twee pinten, maar
toen ik het derde glas vast had, was
er plots die klik in mijn hoofd. “Onnozelaar die je bent”, zei ik tegen mezelf. Ik ben naar huis geweest, ben de
hele nacht wakker gebleven en heb
de volgende morgen naar mijn psychiater gebeld.
Eerst zou ik in een ziekenhuis in Gent
behandeld worden met medicatie.
Maar dat wou ik niet. Dan heeft een
goede psychologe me voorgesteld
om naar Kliniek Sint-Jozef te komen.
Twee dagen later werd ik al opgenomen. Ik was angstig in het begin.
Mijn ouders hadden me ernaartoe
gebracht, maar ik wou liever niet dat
ze tijdens het opnamegesprek aanwezig waren. Ik wist dat ik in hun
bijzijn nog niet de hele waarheid zou
vertellen. Verpleegkundige Jens had
daar begrip voor. Hij stelde zich voor
als mijn ‘persoonlijke begeleider’. Ik
was direct op mijn gemak gesteld. Ik
voelde me behandeld als mens, niet
als verslaafde. Diezelfde dag nog had
ik een eerste gesprek met de psychiater.
Uiteindelijk ben ik vier maanden in
de Ontwenningskliniek gebleven.
Het was bij momenten lastig. Maar
ik heb ook veel goede herinneringen. Het eerste weekend van mijn
opname was het vaderdag. Alle vaders in het ziekenhuis kregen een
attentie. Je kunt je niet voorstellen
hoeveel dat voor mij toen betekende. Na drie weken schreef ik als therapie mijn levensverhaal neer. Toen
pas besefte ik ten volle: ik ben alcoholverslaafde.
Ik heb de therapie trouw gevolgd. Er
is een uitgebreide keuze en je kunt
als patiënt zelf mee beslissen over

het programma. Ik heb veel aan die
therapiesessies gehad. Ik ging er volledig voor.
Na enkele weken kwam mijn oudste
dochter op bezoek. Dat was een bijzonder moment. Ik vroeg aan mijn
begeleider of ik per uitzondering bezoek op mijn kamer mocht ontvangen. Ik wou het privé houden. Het
mocht. We hebben een klein uurtje
gebabbeld. Het was het begin van
een hernieuwde toenadering. Mijn
dochter sprak duidelijke taal. “Ik zal je
niet laten vallen, op voorwaarde dat
je stopt met drinken”, zei ze.
Net toen ik naar huis terug mocht,
kreeg ik een nieuwe klap te verwerken. Er was een brief van het gerecht
waarin mijn vrouw het hoederecht
over de kinderen opeiste. In overleg
met het ziekenhuis ben ik toen nog
twee weken langer gebleven, tot ik
mij sterk genoeg voelde. Ik ben toen
naar de rechtbank geweest, zonder
advocaat, en ik heb mij verdedigd.
Met goed gevolg. Gelukkig. Dat was
in oktober 2009. Vandaag gaat het
goed met mij. Ik heb het volledige
nazorgprogramma gevolgd. Ik heb
nieuw werk gevonden en ik ben
nuchter. En het belangrijkste: de
band met mijn kinderen is hersteld.
Ik getuig geregeld over mijn opname. Ik wil niets verzwijgen. Ook
toen al niet. Ik woon in een klein
dorp waar iedereen elkaar kent. De
meeste mensen reageren positief als
je bereid bent iets aan je probleem
te doen. Ik ben Kliniek Sint-Jozef erg
dankbaar. Het is nu al een tijdje geleden, maar ik weet dat ik die mensen
altijd kan bellen. En als ik iemand van
het ziekenhuis ontmoet, tonen ze
zich altijd geïnteresseerd in mij als
mens. Dat doet deugd.”
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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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Centrum voor psychiatrie en psy

