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EDITORIAAL

Open huis
Het wordt voor de patiënten, bezoekers en medewerkers even wennen
aan de tijdelijke inkom en receptie
van de kliniek. Dit tijdelijke onthaal
laat ingrijpende werken aan de toegang van het ziekenhuis toe. Deze
werken zullen ongeveer twee jaar
duren. Het is een nieuwe stap in de
modernisering van de ziekenhuisinfrastructuur. Na deze nieuwbouw
zullen we qua architectuur meer dan
ooit een ‘open huis’ zijn.
Maar ook vandaag is Kliniek SintJozef reeds een open huis. Letterlijk,
maar vooral ook figuurlijk. Voor de
patiënten, uiteraard, maar ook voor
onze partners hulpverleners in de
gezondheidszorg en in de welzijnssector. De regionale samenwerking
krijgt meer en meer vorm. Een sterkte-zwakte-analyse van het aanbod
zorg en welzijn in de regio brengt
in kaart waar we vandaag staan en
waar we samen nog een tandje moeten bij steken.

In dit Open venster vindt u alweer
enkele sprekende voorbeelden van
die steeds nauwere samenwerking.
Huisarts Guido Mehuys verwoordt
het mooi in het interview verderop
in dit magazine: “Huisartsen, Centra
voor Algemeen Welzijn, OCMW’s, de
sociale diensten van de mutualiteiten, de PAAZ’en, de psychiatrische
ziekenhuizen,... allemaal zijn we bezig met de patiënten en elk van ons
kent een stukje van het verhaal. Pas
als we al die stukjes samenleggen,
valt de puzzel op zijn plaats en kunnen we elke patiënt de juiste zorg op
maat aanbieden in de juiste context.”
Ook met de collega’s van de bijzondere jeugdzorg zit de samenwerking op
het goede spoor. Zorg en welzijn ontmoeten elkaar in het STENT-project.
Leren van elkaar, ervaringen uitwisselen en de krachten bundelen. Daar
wordt iedereen beter van. De patiënt
en de hulpbehoevende in de eerste
plaats.
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Verder leest u in deze editie van ons
magazine een artikel over de pastorale dienst van het ziekenhuis. U zult
merken dat ook onze pastores een
grote openheid uitstralen. Dialoog,
overleg, samenwerking, elkaar versterken, openheid, het zijn sleutelbegrippen die telkens terugkeren in ons
denken en handelen en die Kliniek
Sint-Jozef in de dagelijkse praktijk tot
een open huis maken.
Filip Deboutte
Algemeen directeur
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Ergotherapie en psychomotorische therapie  

in de geestelijke
gezondheidszorg
Op donderdag 27 september organiseren PZ Heilig Hart Ieper en Kliniek SintJozef Pittem een symposium ‘Doe(l)
gericht (be)handelen’. Thema van het
symposium is de functie van ergotherapie en psychomotorische therapie in
de geestelijke gezondheidszorg.
Ergotherapie en psychomotorische
therapie hebben een sterke traditie in
de geestelijke gezondheidszorg. Maar
de taken van de ergotherapeut en de
psychomotorisch therapeut evolueren:
vraaggericht werken, effectief en doelmatig, geïntegreerd in interdisciplinaire
aanpak, met aandacht voor het maatschappelijke netwerk. Tijd voor een studiedag: doe(l) gericht (be)handelen!
Het symposium vindt plaats op donderdag 27 september in Psychiatrisch
Ziekenhuis H. Hart in Ieper.
Meer informatie volgt binnenkort op
www.sintjozefpittem.be.

Hans De Baene (AZ St.-Lucas Brugge) en Sabine Vandoorne (Kliniek St.-Jozef Pittem):
“De samenwerking tussen psychiatrie en bijzondere jeugdzorg zorgt
ervoor dat we jongeren niet van het kastje naar de muur sturen.
We dragen samen zorg voor de moeilijkste jongeren.”

Samenwerking geestelijke gezondheidszorg en bijzondere jeugdzorg krijgt vorm

“Wij kunnen heel wat leren van elkaar”
De geestelijke gezondheidszorg en de bijzondere jeugdzorg werken meer en meer
samen. Dat gebeurt onder de vleugels van de ‘Integrale Jeugdhulp’ in het
samenwerkingsproject STENT. Sinds kort is ook het Vlaams Agentschap voor Personen
met een Handicap (VAPH) betrokken partij. Het doel is om knelpunten in de
hulpverlening aan jongeren bloot te leggen en samen oplossingen te zoeken.
Magazine kliniek Sint-Jozef Pittem
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De bijzondere jeugdzorg vangt kinderen en jongeren op die door een
jeugdrechter of een comité voor bijzondere jeugdzorg toegewezen zijn.
Meestal gaat het om kinderen in een
problematische opvoedingssituatie
(POS) of jongeren die een als misdrijf
omschreven feit (MOF) op hun kerfstok hebben. De bijzondere jeugdzorg heeft een residentieel aanbod,
maar ook dagcentra, thuisbegeleiding, pleegdiensten en andere hulpverleningsvormen.
“In de bijzondere jeugdzorg komt
men geregeld in contact met moei-

lijke jongeren die ook een psychische
stoornis hebben. Dan geraakt men
dikwijls vast en heeft men de neiging om de jongere door te sturen
naar de psychiatrie. Maar in de geestelijke gezondheidszorg botsen wij
ook op grenzen bij jongeren met gedragsmoeilijkheden. We hebben met
andere woorden elkaars expertise
nodig. We vullen elkaar aan, maar in
de praktijk liep dat niet altijd van een
leien dakje”, aldus Sabine Vandoorne
van Kliniek St.-Jozef, afdelingshoofd
van de Jeugdkliniek eenheid kortverblijf en van de Volwassenenkliniek
eenheid jongvolwassenen.

“Een betere afstemming was inderdaad nodig”, beaamt Hans De Baene.
Hij werkt als teamcoördinator voor
de adolescentenleefgroep op de
dienst kinder- en jeugdpsychiatrie
in AZ Sint-Lucas in Brugge. “Als psychiatrische afdeling vormen wij een
tussenstap. Het is niet de bedoeling
dat jongeren met gedragsproblemen bij ons in het ziekenhuis blijven.
Maar de overgang tussen ziekenhuis
en bijzondere jeugdzorg moet vlot

Fabienne Van Do
usselaere,
integrale gezinsbe
geleider bij het
MFC van vzw Binn
enstad in Brugge
.

Fabienne Van Dousselaere van vzw Binnenstad

“De thema’s zijn heel herkenbaar”
Fabienne Van Dousselaere werkt
als contextbegeleider bij het multifunctioneel centrum (MFC) van vzw
Binnenstad. Zij is één van de zestien medewerkers uit de bijzondere
jeugdzorg die de vormingsreeks van
STENT volgen.
“Vzw Binnenstad is een vrij grote
organisatie uit de bijzondere jeugdzorg, gevestigd in Brugge”, vertelt Fabienne Van Dousselaere. “Er zijn drie
afdelingen binnen de VZW: het multifunctioneel centrum, waarin we
verschillende functies vraaggericht
inzetten (verblijfsfunctie, dagbesteding en contextbegeleiding); het
Centrum voor Actieve Netwerkontwikkeling en Omgevingsondersteuning Maria Goretti en de ‘halfweek’
werking.”
“Zelf werk ik als contextbegeleider
bij het MFC. Wekelijks kom ik één of
twee keer aan huis bij de gezinnen
die ik begeleid. Soms praat ik met het
hele gezin, soms met de ouders of
met de kinderen. Alles hangt af van
de context van dat gezin, de noden
en de vraag. We krijgen vooral met
pedagogische problemen te maken.
Kinderen met gedragsproblemen,
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jongeren die niet meer naar school
willen, tieners die met drugs experimenteren enzovoort. Maar vaak is er
sprake van een multiproblematiek,
waarbij in het gezin bijvoorbeeld
ook financiële problemen zijn of psychische problemen. De waaier aan
problematieken is breed, maar altijd
is er sprake van een problematische
opvoedingssituatie (POS). Begeleidingen worden steeds opgestart op
doorverwijzing van het comité voor
bijzondere jeugdbijstand of een
jeugdrechtbank.”
“Op het terrein worden wij meer en
meer geconfronteerd met psychiatrische problematieken”, vertelt Fabienne Van Dousselaere. “Zowel bij
de ouders als bij de kinderen. Een
goede samenwerking met de geestelijke gezondheidszorg is daarom van
wezenlijk belang. Psychische problemen zorgen immers dikwijls voor
een sterk spanningsveld binnen een
gezin.”
“Wij zijn al langer bezig met KOPPkinderen – ‘kinderen van ouders
met een psychiatrische problematiek’. En we werken ook al geregeld
samen met de psychiatrische zorg

aan huis. Die samenwerking is nodig, want medicatie of psychiatrie,
dat is niet ons terrein. Wij zijn vooral
opvoedingsgericht. Wij zijn er om de
ouders te ondersteunen in hun pedagogische opdracht.”
“Het vormingsaanbod van STENT is
een mooi initiatief”, zegt Fabienne
Van Dousselaere. “De geestelijke
gezondheidszorg en de bijzondere
jeugdzorg hebben veel raakvlakken,
maar we hebben ook elk onze eigenheid. Daarom kunnen we erg veel leren van elkaar en ervaringen uitwisselen. Ik volg de opleiding samen met
een collega van Maria Goretti. Het is
de bedoeling dat wij de opgestoken
ervaring en kennis delen met de collega’s in vzw Binnenstad.”

verlopen. Eerder al werden afspraken
hierover vastgelegd in een protocol,
dat de scharniermomenten regelt, de
onderlinge verwachtingen expliciet
maakt en de manier van doorverwijzen regelt. Wat nog ontbrak was
de inhoudelijke doorstroming. In de
bijzondere jeugdzorg heeft men nu
eenmaal niet de tools om jongeren
met psychische stoornissen te begeleiden. Daar willen we iets aan doen.”

Op de werkvloer

Om de samenwerking te verbeteren,
is er het STENT-overleg, het vroegere
BIJ-PASSproject, dat sinds begin 2006
provinciaal georganiseerd wordt. Alle
betrokken partners ontmoeten er
elkaar om de drie maanden om de
violen te stemmen en samen projecten uit te werken. Concrete thema’s
worden in ad hoc werkgroepen uitgediept. Een concreet resultaat is
alvast het vormingsprogramma dat
verspreid over acht dagen aan medewerkers van de bijzondere jeugdzorg
wordt aangeboden.
“Het programma van die vorming is
in overleg tot stand gekomen”, weet
Sabine Vandoorne. “Elke vormingsdag staan we stil bij twee grote thema’s. Zo verzorg ik bijvoorbeeld een
namiddag vorming over zelfverwonding. Concrete vragen staan hierbij
centraal. Is zelfverwondend gedrag
altijd een reden tot opname? Hoe reageren we er best op als behandelend
team? Wat zijn de oorzaken ervan? De
antwoorden op die vragen kunnen
de hulpverleners van de bijzondere
jeugdzorg enig houvast geven. In de
psychiatrie zijn er dikwijls wachtlijsten voor jongeren, maar ondertussen
kan de bijzondere jeugdzorg zelf al
heel wat doen.”

“De vormingsdagen zijn heel boeiend, omdat ze verschillende invalshoeken aan bod laten komen.
De sprekers komen allemaal uit
het werkveld. En elk thema wordt
achteraf in groep besproken, waarbij we nog meer kunnen opsteken
van elkaar. Alles is bovendien op de
praktijk gericht. Ik heb bijvoorbeeld
heel wat gehad aan de sessies over
depressie, automutilatie en seksueel misbruik. Wij worden daar vaak
mee geconfronteerd, maar we missen de instrumenten om hiermee
om te gaan. De vorming kan een
aanzet betekenen om ons hierin
beter te wapenen. Mijn inzicht in
de problematiek is alvast toegenomen en ik heb veel geleerd uit de
ervaringen van collega’s.”

“Zo behandelt het vormingsprogramma in totaal zestien thema’s,
waaronder autismespectrumstoornis,
depressie, suïcidaal gedrag, seksueel
grensoverschrijdend gedrag, trauma
en rouwverwerking, psychosomatiek
enzovoort. De vorming wordt gegeven door mensen uit de geestelijke
gezondheidszorg. Een procesbegeleider volgt het hele programma; hij
bewaakt het groepsproces, zorgt ervoor dat de juiste vragen naar boven
komen en dat de opleiding praktijkgericht blijft. We verkondigen geen
grote theorieën, maar bieden praktische handvatten om mee aan de slag
te gaan in de voorzieningen van de
bijzondere jeugdzorg. In totaal kunnen acht instellingen uit de bijzondere jeugdzorg het programma volgen, elk met twee medewerkers. Deze
medewerkers zijn mensen die op de
werkvloer staan, geen beleidsmensen.
Dat is een bewuste keuze. Die twee
krijgen dan ook expliciet de opdracht
om de opgestoken kennis binnen hun
voorziening als referentiepersonen
door te geven aan de collega’s.”

Creatief

“Omgekeerd heeft ook de bijzondere
jeugdzorg expertise waar wij iets
van kunnen opsteken”, zegt Hans De
Baene. “Want uiteindelijk botsten
wij tegen dezelfde grenzen aan. Wij
hebben in de psychiatrie ook geen
mirakeloplossingen. Veel voorzieningen in de bijzondere jeugdzorg staan
bijvoorbeeld al verder in het betrekken van de context van de jongere:
de ouders, de school, de vrijetijdsbesteding,... Het is niet evident om die
contextuele benadering te realiseren in een ziekenhuisomgeving. In
de bijzondere jeugdzorg zie je ook
meer creativiteit. Als het verbaal niet
lukt om contact te leggen met een
jongere, worden ervaringsgerichte
projecten opgezet. Dan gaan ze bijvoorbeeld zeven dagen stappen met
enkele jongeren. Dat creëert op een
totaal andere manier een band. De
bijzondere jeugdzorg zit minder vast
in structuren en kan pragmatischer
tewerk gaan. Daar kunnen wij wat
van leren.”
“Gewoon al het feit dat we nu geregeld samenkomen en elkaar persoonlijk kennen, zorgt voor een betere afstemming”, zegt Sabine Vandoorne.
“Die jongeren zijn niet dom hoor. Als
ze voelen dat er geen afstemming is,
dan worden de hulpverleners vaak
tegen elkaar uitgespeeld. Dat soort
conflicten moeten we vermijden.”
“De samenwerking zorgt er ook voor
dat we de jongeren niet van het
kastje naar de muur sturen”, vult
Hans De Baene aan. “Als het vroeger op een bepaald moment ergens
vast zat, dan gebeurde het weleens
dat een jongere naar de collega’s
werd doorgeschoven. Nu dragen we
samen de zorg voor de moeilijkste
jongeren. Elk vanuit zijn expertise.
En waar nodig, springen wij elkaar
bij of nemen we even over. Let wel,
het is niet de bedoeling dat we helemaal naar elkaar toegroeien. De
bijzondere jeugdzorg moet geen
‘mini-psychiatrie’ worden. We hebben elk onze eigenheid en die complementariteit maakt onze sterkte
uit als we samenwerken.”
De eerste reeks van acht vormingsdagen is alvast een groot succes. Voor
een tweede reeks staan inmiddels al
acht voorzieningen uit de bijzondere
jeugdzorg op de wachtlijst.
Magazine kliniek Sint-Jozef Pittem
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Dr. Guido Mehuys: “Ik ben
optimistisch gestemd. Ik geloof
in de vermaatschappelijking
van de zorg; ze is niet alleen
kwalitatiever, maar ook goedkoper.”

De muurtjes tussen de residentiële zorgvoorzieningen en de
eerstelijnszorg verdwijnen langzaam maar zeker. Op het terrein
wordt meer en meer samengewerkt, met als doel elke patiënt
de beste zorg op maat aan te bieden, rekening houdend met de
context. Kliniek Sint-Jozef werkt daar volop aan mee, maar ook
de huisartsen zijn betrokken partij. Open venster ging
hierover praten met huisarts dr. Guido Mehuys.
Dr. Guido Mehuys heeft al dertig jaar
een huisartspraktijk in Tielt. Hij heeft
niet alleen een levendige interesse
voor de psychiatrie, hij is ook erg geëngageerd. Zo was hij jarenlang ondervoorzitter van de huisartsenkring
en voorzitter van vzw Oikonde, een
thuisbegeleidingsdienst voor jongeren in de bijzondere jeugdzorg. Vandaag is hij onder meer lid van het
lokaal multidisciplinair netwerk, van
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de OCMW-raad en van de stuurgroep
rond artikel 107 die werkt rond de
vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg.
“Die interesse voor de psychiatrie
heb ik altijd gehad”, vertelt dr. Mehuys. “Als student heb ik zelfs getwijfeld tussen huisartsgeneeskunde of
psychiatrie. Uiteindelijk koos ik voor
de totaalbenadering van de patiënt,

met oog voor zowel het fysische als
het psychische. Ik ben nog altijd blij
met die keuze, want psychiaters verliezen na twintig jaar praktijk soms
wel die voeling met het medische
luik. Kliniek Sint-Jozef heeft dat goed
ingezien en heeft met dr. Rudy Leliaert een huisarts in eigen huis.
Als huisarts sta ik vierkant achter de
veranderingen met artikel 107. Ik heb
hierover een rondvraag georganiseerd bij de collega’s en de interesse
voor deze vernieuwing is groot. Voor
huisartsen zijn psychiatrische patiënten vaak probleempatiënten. We
staan er immers alleen voor en worden vaak opgeroepen in crisissituaties. Gelukkig hebben we sinds enige
tijd de equipes psychiatrische thuiszorg. Die equipes zijn ontstaan uit
het Samenwerkingsinitiatief Thuis-

Interview met huisarts dr. Guido Mehuys

“Het is goed dat een en ander beweegt”
zorg (SIT), waarvan ik vijftien jaar
voorzitter was en dat ondertussen de
SEL (Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg) geworden is.
De ervaringen van de huisartsen met
die equipes psychiatrische thuiszorg
zijn heel positief! Ze stimuleren de
multidisciplinaire
samenwerking
en werken complementair met de
huisartsen. Zo kan een patiënt met
een alcoholprobleem en een psychiatrische stoornis na een opname in
Kliniek Sint-Jozef dankzij die equipes
beter opgevolgd worden, ook in samenwerking met de dagcentra. Als
we die goede samenwerking kunnen
doortrekken naar artikel 107, dan geloof ik dat we echt een meerwaarde
kunnen bieden voor de patiënten
én voor de huisartsen en de andere
hulpverleners. De kloof die er vandaag soms is tussen huisartsen en
psychiaters zal er kleiner door worden. Het overleg zal toenemen.”

Meer inzetten op preventie

“Elke vernieuwing heeft tijd nodig
en met artikel 107 is dat niet anders”,
vervolgt dr. Mehuys. “Het is niet evident voor de voorzieningen om bedden af te bouwen ten voordele van
de thuiszorg. Ook voor de huisartsen
is het even wennen. Wij zijn het gewoon om solo te werken. Dat heeft
voordelen, maar ook nadelen, zeker
bij psychiatrische patiënten. Op dat
vlak is ondersteuning erg welkom.
Ondanks de onduidelijkheid die de
staatshervorming in de gezondheidszorg nu teweegbrengt, ben ik ervan
overtuigd dat we de ingeslagen weg
verder moeten volgen. Samenwerking leidt tot meer efficiëntie, het is
dus ook een kwestie van besparen.
Positief is ondertussen dat de drempel naar de geestelijke gezondheidszorg de voorbije jaren lager is
geworden. Dat merk je in de huisart-

senpraktijk. De sensibiliseringscampagnes werken. Ik geloof niet dat er
nu meer psychiatrische problemen
zijn, maar er is wel een verschuiving
in symptomen. Zo had je vroeger
meer gevallen van hysterie, terwijl
vandaag fenomenen als burn-out
en chronische vermoeidheid meer
voorkomen. Zo heeft elke tijd zijn eigen ziekten, zoals psychoanalyticus
Paul Verhaeghe het verwoordt. Het
aantal psychosomatische klachten,
zoals hoge bloeddruk of hartkloppingen, stijgt wel. Maar dat zijn tekenen van stress, daarom nog niet
van een psychiatrische stoornis. Erg
verontrustend is dat we het aantal
zelfmoorden niet naar omlaag krijgen. Elke huisarts wordt weleens
met een zelfdoding geconfronteerd.
Je voelt je dan machteloos. Preventie
is ontzettend belangrijk. Ook in dat
opzicht wil artikel 107 nog een tandje
bijsteken. Het probleem in ons land is
dat de wachtlijsten in de geestelijke
gezondheidszorg te lang zijn en dat
een privé psycholoog niet terugbetaald wordt. We hebben nood aan een
eerstelijnspsycholoog. Ik juich het recente initiatief van de stad Roeselare
in samenwerking met de huisartsen
op dat vlak dan ook toe. Zelfdoding
is confronterend en hard, ook voor de
families. Je kent die mensen goed, je
kent de sociale context en je voelt je
als huisarts erg betrokken. Soms komt
het als een donderslag bij heldere hemel, bijvoorbeeld als een jongere zijn
depressieve gevoelens jarenlang gemaskeerd heeft om zijn ouders te sparen. In andere gevallen gaan er eerdere pogingen aan vooraf. Het zwaarst
om te verwerken zijn de zelfdodingen
bij jongeren van rond de twintig jaar.”

Zorgtraject

“Het is goed dat er een en ander beweegt op het vlak van de geestelijke
gezondheidszorg”, aldus dr. Mehuys.

“Huisartsen, Centra voor Algemeen
Welzijn, OCMW’s, de sociale diensten
van de mutualiteiten, de PAAZ’en, de
psychiatrische ziekenhuizen,... allemaal zijn we bezig met de patiënten
en elk van ons kent een stukje van
het verhaal. Pas als we al die stukjes
samenleggen, valt de puzzel op zijn
plaats en kunnen we elke patiënt de
juiste zorg op maat aanbieden in de
juiste context. Die samenwerking
zal iedereen ten goede komen. Vandaag gebeurt het immers ook dat
hulpverleners door een patiënt tegen
elkaar uitgespeeld worden of gemanipuleerd worden. Als we samen de
violen stemmen en op één lijn zitten,
dan kan dat niet meer. Met de hedendaagse communicatiemiddelen mag
het geen probleem zijn om dat overleg vlot te organiseren.
Uiteindelijk moeten we komen tot
een zorgtraject voor de geestelijke
gezondheidszorg, naar het voorbeeld
van de zorgtrajecten voor diabetes en
nierfalen. Een traject dat de eerste, de
tweede en de derde lijn samenbrengt
in de zorg voor de patiënt, met een
zorgcoach of een zorgcoördinator
en met duidelijke afspraken tussen
zorgverleners en patiënt. Zo realiseren we pas echt zorg met de patiënt
centraal. Een ‘shared care’ ook, een
‘gedeelde zorg’, waarbij geen enkele
zorgverlener nog het gevoel hoeft te
hebben er alleen voor te staan.
Ik ben optimistisch gestemd. Ik geloof in de vermaatschappelijking
van de zorg; ze is niet alleen kwalitatiever, maar ook goedkoper. Weet je
dat in Vlaanderen 80% van de middelen voor geestelijke gezondheidszorg naar residentiële zorg gaan en
slechts 20% naar ambulante zorg. In
het buitenland is die verhouding net
omgekeerd. We hebben dus nog een
weg te gaan.”
Magazine kliniek Sint-Jozef Pittem
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Véronique Vanhixe en Leo Vos: “Vaak komen mensen gewoon even langs om te praten over koetjes en
kalfjes. Althans, dat lijkt zo. Maar meestal is er toch een diepere dimensie of een diepere motivatie.”

Pastorale dienst maakt deel uit van totaalzorg

“De mens is een zoekend wezen.
Het zoeken op zich kan al kracht geven”
Kliniek Sint-Jozef wil patiënten totaalzorg aanbieden. Zo kunnen patiënten die dat
wensen onder meer ook terecht bij de pastorale dienst. Patiënten vinden er altijd een
luisterend oor bij pastores Leo Vos en Véronique Vanhixe. Voor het liturgisch aanbod
hebben zij de medewerking van priester Guido Debonnet en vrijwilligster zr. Benedikt.

Leo Vos is 62 en werkt 16 jaar in Kliniek Sint-Jozef. “Ik ben altijd leraar
godsdienst geweest aan het SintJozefscollege in Torhout. Op een bepaald ogenblik wou ik met mijn geloof meer doen dan louter lesgeven.
Ik wou dichtbij de mensen staan.
Zo ben ik in het ziekenhuis terecht
gekomen. Ik sta nog altijd in het on-
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derwijs, maar combineer die job nu
halftijds met mijn functie als pastor.”
Ook Véronique Vanhixe combineert
twee halftijdse banen, al is zij wel
fulltime pastor. “Naast mijn werk in
kliniek Sint-Jozef, ben ik halftijds pastor in het algemeen ziekenhuis SintAndries in Tielt. Daar ontmoet ik een
andere populatie, maar de vragen

blijven gelijkaardig. Het zijn vooral
vragen naar zingeving waarmee de
mensen bij ons komen.”

Essentiële vragen

“Waarom moet dit mij overkomen?
Waar haal ik de kracht om verder te
gaan? Wat heeft het allemaal nog
voor zin? Dat is het soort vragen

waarmee wij het meest geconfronteerd worden”, vertelt Véronique.

der geneigd zijn om ons op te zoeken.”

“Andere mensen komen vooral uit
nieuwsgierigheid”, zegt Leo. “Zij willen weten hoe het geloof een bron
kan zijn voor een positief leven. Al
hoeft het niet altijd over het geloof
te gaan, hoor! Vaak komen mensen
gewoon even langs om te praten
over koetjes en kalfjes. Althans, dat
lijkt zo. Maar meestal is er toch een
diepere dimensie of een diepere motivatie.”

“Soms krijgen we ook een doorverwijzing of een suggestie van medewerkers uit de patiëntenzorg” weet
Leo. “Vorige zaterdag nog had ik over
de middag een diepgaand gesprek
met een patiënt na een hint van een
medewerker. Ik ben al wat ouder en
voor mensen van middelbare leeftijd
of ouder is dat soms een geruststelling. Op dat vlak zijn Véronique en ik
perfect complementair.”

“Vanmorgen nog kwam een mevrouw bij me langs”, zegt Véronique.
“’Ik ben absoluut niet gelovig’, zei ze
meteen bij het binnenkomen. Geen
probleem! We hoeven ook geen filosofische gesprekken te voeren. Elke
babbel kan mensen kracht bieden.”

“Wij zijn ook complementair met de
collega’s uit de patiëntenzorg”, vult
Véronique aan. “Wat wij doen, maakt
geen deel uit van de therapie. Toch
kan onze bijdrage waardevol zijn voor
de patiënten. Natuurlijk hebben wij
niet altijd een pasklaar antwoord op
de vele vragen. Natuurlijk hebben wij
de waarheid niet in pacht. Maar we
willen wel samen met elke patiënt
op zoek gaan naar antwoorden. De
mens is een zoekend wezen. En het
zoeken op zich kan al kracht geven.”

“De mensen komen op eigen initiatief naar ons toe. Wij stellen ons
natuurlijk heel uitnodigend op. Elke
zaterdag om 11 uur vertonen we bijvoorbeeld een pastorale documentaire over zingeving en geloof. Elke
week een ander programma van
een half uurtje. Deze documentaires
bevatten getuigenissen die dikwijls
tot vragen of een gesprek leiden.
Hetzelfde geldt voor de teksten over
zingeving die we aanbieden. Dat
zijn zeker niet alleen godsdienstige
teksten: de helft van de teksten is
algemeen menselijk van inhoud,
de andere helft heeft een expliciet
religieuze inhoud. We merken dat
de drempel voor de mensen lager
ligt als we het algemeen menselijk
houden, maar toch willen we het
expliciet christelijke aanbod niet
verwaarlozen. Het gaat in elk geval
wel over de essentiële vragen, waarmee we allemaal geconfronteerd
worden”, vertelt Leo .
“Tijdens de eerste week van de opname van een patiënt gaan we langs
om even kennis te maken”, zegt Véronique. “Meestal gebeurt dat individueel, soms ook in kleine groepjes
op een afdeling. Dat eerste gesprek
is vooral gericht op informatie. Soms
zijn de mensen wat sceptisch in het
begin, maar meestal is het ijs vrij snel
gebroken. Sommigen zien we achteraf nooit meer, anderen komen elke
week eens langs, nog anderen alleen
in crisismomenten of sporadisch. Wij
zien mensen van alle leeftijden, al
moet ik toegeven dat jongeren min-

“De antwoorden evolueren ook met
de jaren”, weet Leo uit ervaring. “Lang
geleden kon men nog wegkomen
met een antwoord als ‘Vertrouw op
God’. Vandaag niet meer. De kerk is
veranderd, de mensen zijn veranderd,
de tijden zijn veranderd. Dikwijls gebruik ik in plaats van theorieën ervaringen van anderen of van mezelf om
dichter bij een antwoord te komen.
Dat werkt bij de meeste patiënten.
We kunnen over alles reflecteren.
Sommige mensen vertellen ons ook
over hun therapie, maar daar komen
wij uiteraard niet in tussen. Ik heb het
ooit meegemaakt, jaren geleden, dat
een patiënt alleen nog met iemand
van de pastorale dienst wou spreken.
Maar dat gaat natuurlijk niet. Wij zijn
geen therapeuten. Wij waken heel
streng over die grens tussen de rol
van het therapeutisch team en de rol
van de pastorale dienst.”

Geloof als inspiratie

“Of een pastorale dienst een bijdrage
kan leveren voor de patiënt in een
psychiatrisch ziekenhuis? Ik geloof
van wel”, zegt Leo. “Onlangs had ik
verschillende gesprekken met iemand met een dwangneurose. Die
man zocht in het geloof steun voor
een evenwichtiger en rustiger leven.
Wij gaan heel voorzichtig en omzichtig om met dat soort vragen. Wij

zullen nooit iemand in een bepaalde
richting duwen. Maar als mensen er
oprecht naar vragen, kunnen we getuigen wat God voor ons betekent en
hoe het geloof een inspiratie kan zijn
voor het leven van alledag.”
“Toen ik hier pas werkte, was ik heel
terughoudend bij patiënten met een
depressie”, herinnert Véronique zich.
“Ik hield me low profile, omdat ik
dacht dat mensen met een depressie absoluut geen boodschap zouden
hebben aan mijn verhaal . Maar het
tegendeel bleek waar te zijn. Mensen
verwachten authenticiteit. Je hoeft je
niet anders voor te doen dan je bent.
Nu heb ik veel minder moeite om te
zeggen waar ik voor sta. En dat helpt
mij om andere mensen te helpen.”
“Dat klopt”, beaamt Leo. “Ik geloof
trouwens dat een niet-christelijke
voorziening evenzeer goede zorg kan
verlenen, net zoals ook niet-gelovige
mensen goede mensen kunnen zijn.
Maar vanuit onze christelijke inspiratie hebben wij wel een ‘eigen-waarde’. Ik gebruik bewust niet het woord
meerwaarde, maar wel eigenwaarde.
Dat heeft met motivatie te maken,
met een levensvisie, met de wil om
mee te werken aan wat God met de
wereld voorheeft. Algemeen menselijke, goede zorg is voor mij op een of
andere manier altijd ‘christelijk’, zelfs
al is die zorg niet religieus geïnspireerd.”
“In het ziekenhuis is de pastorale
werkgroep ook erg actief”, zegt Véronique. “En dat is geen klein, select
clubje, maar een bonte groep medewerkers die activiteiten voorbereidt,
kerstvieringen opluistert met muziek, kunstwerkjes maakt voor vieringen enzovoort. De pastorale werkgroep is breed gedragen, zoals ook de
pastorale dienst goed geïntegreerd
is in het ziekenhuis. Wij voelen ons
deel van de totaalzorg en we worden
hierin bevestigd door collega’s, de directie en de raad van bestuur. Dat is
belangrijk voor ons!”
“Ook patiënten laten achteraf soms
nog iets weten”, aldus Leo. “Ze sturen
een kaartje of een brief of ze bellen
eens op. Soms vele maanden later.
Dat is altijd leuk. Het is zoals in het
evangelie staat: wij zaaien en we
hopen dat het zaad op goede grond
terechtkomt en kan kiemen en vruchten dragen.”
Magazine kliniek Sint-Jozef Pittem
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Project Tender Activeringszorg positief geëvalueerd

Mensen terug naar de arbeidsmarkt brengen
Mensen met een psychische of psychiatrische problematiek hebben het moeilijk om werk
te vinden. Ze hebben nood aan begeleiding op maat. De VDAB probeert daaraan tegemoet
te komen vanuit de dienst Gespecialiseerde trajectbepaling en -begeleiding (GTB). In de regio
Midden West-Vlaanderen neemt Kliniek Sint-Jozef in Pittem de zorgcoördinatie voor zijn
rekening. Onlangs vond een audit plaats van het project, met goed gevolg.
Kliniek Sint-Jozef is als Centrum voor
Psychiatrie en Psychotherapie sinds
november 2009 partner in het project Tender Activeringszorg. Psycholoog Jan Callens treedt op als zorgcoördinator voor de regio Midden
West-Vlaanderen.
“Het bijzondere aan dit project is
dat het niet gegroeid is vanuit de
zorgsector, maar vanuit de Vlaamse
Dienst voor Arbeidsbemiddeling
(VDAB)”, zegt Jan Callens. “Het project Tender Activeringszorg richt zich
specifiek op langdurig werklozen
met een psychische of psychiatrische
problematiek. Er zijn twee belangrijke aspecten: het aanbieden van zorg
op maat en het versterken of het ‘empoweren’ van de mensen, zodat ze

Kliniek Sint-Jozef
krijgt nieuw onthaal
Het onthaal van Kliniek Sint-Jozef
wordt momenteel grondig gerenoveerd. In afwachting is een tijdelijke
onthaalruimte gebouwd. Op de foto’s ziet u alvast een simulatie van
de nieuwe infrastructuur. De nieuwe
receptie wordt duidelijker zichtbaar
en nodigt uit naar binnen. Dankzij
de glazen wanden wordt een open
gevoel gecreëerd, met de blik naar
de buitenwereld. Het geheel oogt eigentijds en modern. Het zal nog een
tweetal jaar duren voor het zover is.
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zich terug kunnen oriënteren op de
arbeidsmarkt. Het is een complexe
opdracht en daarom werken verschillende partners mee. Kliniek Sint-Jozef
neemt het zorgaspect voor zijn rekening in de regio Midden West-Vlaanderen. We werken hiervoor samen
met het arbeidszorgcentrum Den
Tatsevoet in Izegem.”
“Elk traject begint bij de VDAB, waar
een psycholoog een gesprek heeft
met de langdurig werkloze en een
advies formuleert. Dat advies is bindend; het is dus geen vrijblijvend
traject. Vervolgens wordt de ‘klant’
doorverwezen naar de dienst GTB,
die het traject van elke klant coördineert en opvolgt. Op uitnodiging
van de GTB heb ik als zorgcoördina-

tor een verkennend gesprek met de
klant. Om de drempel zo laag mogelijk te houden, vindt dat gesprek
plaats in de Werkwinkel en niet in de
kliniek. Tijdens dat gesprek probeer
ik met de klant op één lijn te komen.
Samen bekijken we welke zorg en
welke begeleiding aangewezen zijn.
We werken in overleg een ‘zorgbegeleidingsovereenkomst’ (ZBO) uit, met
duidelijke doelstellingen, acties en
een tijdschema; een soort behandelplan, zeg maar.”
In januari vond een audit plaats van
het project. In totaal werden 229
‘klantendossiers’ bekeken. Op enkele
bijsturingen na werd het project uitermate positief geëvalueerd.

Tool voor Uitkomstenmeting (TUM)

Nieuw therapeutisch
instrument brengt
evolutie patiënt
in kaart
Rond deze tijd start een aantal eenheden van Kliniek Sint-Jozef met een
nieuw online meetinstrument, de
Tool voor Uitkomstenmeting, kortweg TUM. Het gevalideerde instrument laat toe de evolutie die patiënten op verschillende vlakken maken
in kaart te brengen. Bovendien betrekt TUM de patiënt op een actieve
manier bij de therapie, wat de kwaliteit van de therapie ten goede komt.

de tweede meting kan de evolutie
opgevolgd worden. Is er verbetering merkbaar? Op welke terreinen?
Waar blijven de resultaten onder de
verwachtingen? Al die informatie
wordt mooi weergegeven in heldere
grafieken. Die feedback kan dan gebruikt worden in een gesprek met de
patiënt, maar ook voor teamoverleg.
TUM biedt een geobjectiveerde leidraad bij die gesprekken.”

De Tool voor Uitkomstenmeting
(TUM) is uitgegeven bij de Vlaamse
Vereniging voor Geestelijke Gezondheid (VVGG). Stafmedewerker Stefaan Baert van de VVGG ontwikkelde
de TUM en begeleidt ook Kliniek
Sint-Jozef bij de implementatie van
het instrument. “TUM kadert in het
voortdurend streven naar een betere
kwaliteit van zorg”, vertelt Stefaan
Baert. “Onderzoek toont dat het werken met patiëntenfeedback leidt tot
betere resultaten. De participatie van
de patiënt werkt motiverend, zowel
voor de patiënt zelf als voor de behandelende therapeut.”

Kwaliteit bevorderen

“De kracht van het nieuwe instrument is dat je aan de hand van een
korte vragenlijst de patiënt kunt opvolgen doorheen de tijd”, aldus Stefaan Baert. “Om de maand of om de
twee maanden overloopt de therapeut met de patiënt een eenvoudige
vragenlijst die peilt naar vier aspecten: eventuele klachten, zijn sociale
relaties, de tevredenheid over de behandeling en de therapeutische relatie. De afname duurt slechts enkele
minuten en de resultaten worden
automatisch verwerkt en gepresenteerd als grafiek. De eerste meting is
een soort van nulmeting. Die vindt
plaats binnen de twee weken na de
opname in het ziekenhuis. Vanaf

“TUM is specifiek ontwikkeld voor de
Vlaamse geestelijke gezondheidszorg”, vertelt Stefaan Baert. “We
merkten dat de bestaande instrumenten tekort schoten, omdat ze niet
alle aspecten bevragen en omdat de
meeste instrumenten geen Vlaamse
normen hebben. We hebben TUM
vooraf uitgebreid gevalideerd bij 200
cliënten van Centra voor Geestelijke
Gezondheidszorg. Op dit ogenblik
zijn een aantal organisaties TUM aan
het opstarten in de therapeutische
praktijk. Het is een online instrument
dat eenvoudig te gebruiken is, maar
bij de implementatie hoort een luik
vorming, onder meer over het nut
van patiëntenfeedback en over de
interpretatie en het bespreken van
de grafieken. Kliniek Sint-Jozef is een
van de voortrekkers. De residentiële
setting verschilt weliswaar van een
ambulante context, maar de principes van patiëntenfeedback blijven
dezelfde.”
“Als meerdere organisaties met TUM
als instrument gaan werken, kunnen
we ook data op sectorniveau gaan
verzamelen. Na verloop van tijd kunnen we dan voor specifieke groepen
van patiënten, bijvoorbeeld mensen
met een depressie, trends weergeven. Voor elke patiënt kan je dan de

Het meetinstrument TUM brengt
de evolutie van patiënten duideli
jk
in kaart voor vier domeinen:
klachten, sociale relaties,
tevredenheid over de behandelin
g
en therapeutische relatie.

individuele evolutie in kaart brengen,
maar tegelijk kan je die gegevens vergelijken met een soort van ‘gemiddelde scores’ of sectornormen. Op
die manier kan TUM nog meer kwaliteitsbevorderend werken”, aldus Stefaan Baert.
De Tool voor Uitkomstenmeting
wordt geïntroduceerd op de eenheid gedragstherapie, de eenheid
psychosociale revalidatie en de eenheid psychosenzorg van de volwassenenkliniek. In de startfase wordt
het meetinstrument bij een beperkt
aantal patiënten toegepast, waarna
het geëvalueerd zal worden.
Voor meer informatie over TUM:
stef@vvgg.be
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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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