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Op donderdag 27 september organi-
seren het Psychiatrisch Ziekenhuis 
Heilig Hart Ieper en Kliniek Sint-
Jozef Pittem een symposium over 
ergotherapie en psychomotorische 
therapie in de geestelijke gezond-
heidszorg. Het symposium vindt 
plaats in Ieper.

Ergotherapie en psychomotorische 
therapie kunnen terugblikken op een 
sterke traditie in de geestelijke ge-
zondheidszorg. Beide disciplines zijn 
verankerd in de basistherapiepro-
gramma’s. Actie als centraal medium 

is de grondslag van deze therapieën; 
de patiënt is de betrokken actor en 
initiatiefnemer.

Toch zijn ergotherapie en psycho-
motorische therapie voortdurend in 
ontwikkeling om evidence based re-
sultaten te tonen. De veranderende 
structuren in de geestelijke gezond-
heidszorg en de hedendaagse maat-
schappelijke verwachtingen zijn een 
uitdaging om actueel te blijven. Bo-
vendien is het een punt van eer om 
te voldoen aan toenemende kwali-
teitseisen.

Symposium 27 september 2012
De taken van de erghotherapeut 
en de psychomotorische therapeut 
evolueren: vraaggericht werken, ef-
fectief en doelmatig, geïntegreerd 
in een interdisciplinaire aanpak, met 
aandacht voor het maatschappelijke 
netwerk. Voor deze non-verbale the-
rapieën blijft het een uitdaging open 
te staan voor vernieuwing zonder de 
essentie uit het oog te verliezen.

Het volledige programma met  
lezingen en workshops vindt u op  
www. sintjozefpittem.be en  
www.hhartieper.be. Hier vindt u  
ook een inschrijvingsformulier.
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Grote stap vooruit
EdITOrIAAL 

Filip Deboutte

Naar jaarlijkse traditie krijgt u in 
het juli-nummer van Open venster 
het jaarverslag over het voorgaande 
jaar. Zoals de voorbije jaren was het 
ook nu weer wikken en wegen: wat 
nemen we wel in het overzicht op en 
wat niet. In een eerste impuls gaat 
de aandacht naar de meest zicht-
bare, de grote, “spectaculaire” ver-
anderingen en innovaties. Maar wie 
de zorgsector kent, weet goed dat 
de vele minder zichtbare en minder 
opvallende realisaties die elke dag 
plaatsvinden, het echte fundament 
zijn van de kwaliteit van zorg die wij 
bieden. Ik wil dan ook onze artsen, 
alle medewerkers en ook al onze ex-
terne partners van ganser harte dan-
ken voor de dagelijkse volgehouden 
inzet en voor de uitstekende en open 
samenwerking.

In 2011 heeft de interne reorganisatie 
van Kliniek Sint-Jozef verder vorm ge-
kregen. Het zorgaanbod is vandaag 
ondergebracht in vier klinieken: de 
Jeugdkliniek, de Volwassenenkliniek, 
de Seniorenkliniek en de Ontwen-
ningskliniek. Elk van deze klinieken 
telt verschillende gespecialiseerde 
eenheden. 

Op die manier zijn we erin geslaagd 
om het zorgaanbod nog meer op 
maat van de patiënt te organiseren. 
Dat komt uiteraard de patiënt ten 
goede, maar ook de partner, de kin-
deren of andere familieleden, die een 
steeds meer nadrukkelijke plaats in 
de zorg van de patiënt krijgen.

Interne reorganisatie en het hele ver-
anderingstraject dat ermee gepaard 

gaat, vragen altijd grotere inzet en 
inspanning van de medewerkers. Ik 
ben bijzonder tevreden dat we met 
ons allen samen een grote stap voor-
uit hebben gemaakt in 2011. Ik ben 
ook trots als ik zie dat de medewer-
kerstevredenheid er niet onder lijdt, 
wel integendeel. Uit een uitgebreide 
meting, georganiseerd in samenwer-
king met een externe firma, blijkt dat 
de tevredenheid bij de medewerkers 
van Kliniek Sint-Jozef sterk is toege-
nomen de voorbije jaren. Het bewijst 
dat het moderne HR-beleid vruchten 
afwerpt, ook al blijven er zeker nog 
verbeterpunten.

In 2011 organiseerden wij een suc-
cesvolle opendeurdag. Deze open-
deurdag was een uitgestoken hand 
van Kliniek Sint-Jozef aan de buiten-
wereld: een psychiatrisch ziekenhuis 
is geen eiland, maar is onverbrekelijk 
verbonden met de maatschappij, 
waarin het voor velen steeds moei-
lijker wordt om zich te handhaven. 
Daarom staan wij ook voor honderd 
procent achter de actuele ontwikke-
lingen in de geestelijke gezondheids-
zorg die de zorg meer en meer in de 
samenleving brengen. De meest in 
het oog springende hervorming is de 
uitvoering van het project artikel 107, 
waar Kliniek Sint-Jozef de komende 
jaren sterk zal op inzetten. Maar ook 
buiten dit kader werkt Kliniek Sint-
Jozef samen met vele partners dage-
lijks aan de “vermaatschappelijking” 
van de zorg. U leest er alles over in dit 
jaarverslag!

Filip Deboutte
Algemeen directeur

Doe(l) gericht (be)hanDelen –  
ergotherapie en psychomotorische therapie in De geestelijke gezonDheiDszorg



Meeste patiënten kiezen zelf  
voor opname
Op het einde van de behandeling 
wordt elke patiënt uitgenodigd voor 
een exitinterview. Daarbij wordt ook 
gevraagd wie volgens de patiënt zelf 

Geslacht N %
Mannen 392 46,4%
Vrouwen 452 53,6%
   
Totaal	 844	 100%

Patiënten komen uit eigen regio, 
maar ook van verder
Iets meer dan driekwart van de pa-
tiënten (75,2%) komt uit West-Vlaan-
deren. De vlakbij gelegen regio’s 
Roeselare en Tielt zijn alweer sterk 
vertegenwoordigd, met respectieve-
lijk 16,8% en 12,1% van het aandeel 
patiënten. Opvallend is het hoog 
aantal patiënten uit de regio Kortrijk 
(17,3%). Ook uit de streek van Brugge 
(12,1%) en Oostende (6,0 %) vinden 
patiënten de weg naar Kliniek Sint-
Jozef.

Bijna één op vier patiënten (22,2%) 
komt uit Oost-Vlaanderen. Met 187 
patiënten is dit een status quo te-
genover 2010. De aantrekkingskracht 
tot ver buiten de eigen provincie is te 
verklaren door de hoge specialisatie 
van de behandelingen in Kliniek Sint-
Jozef.

Herkomst provincie N %
West-Vlaanderen	 635	 75,2%
Brugge 102 12,1%
Diksmuide 35 4,1%
Ieper 31 3,7%
Kortrijk 146 17,3%
Oostende 51 6,0%
Roeselare 142 16,8%
Tielt 102 12,1%
Veurne 26 3,1%
Oost-Vlaanderen	 187	 22,2%
Andere	herkomst	 22	 2,6%
   
Totaal	 844	 100%

2011, een jaar in cijfers

844 mensen geholpen in  
Kliniek Sint-Jozef
In 2011 werden 844 patiënten behan-
deld in Kliniek Sint-Jozef. Dat zijn er 
bijna 5% meer dan in 2010 (806 pa-
tiënten). Het aandeel vrouwen be-
draagt 53,6%, het aandeel mannen 
46,4%. Deze cijfers zijn min of meer 
vergelijkbaar met vorige jaren.

Het aantal patiënten afkomstig uit 
andere provincies is verwaarloosbaar.

de belangrijkste beslissingsnemer 
was voor de opname in Kliniek Sint-
Jozef. Het grootste deel van de patiën-
ten, liefst 39%, zegt zelf voor de opna-
me gekozen te hebben. Ook de directe 
omgeving – partner, ouders, andere 
familieleden – speelt een grote rol.

Voor 32% van de patiënten was de 
belangrijkste beslissingsnemer tot 
opname een arts. Dat kan dan zowel 
de huisarts, een specialist van een 
ziekenhuis of een arts van Kliniek 
Sint-Jozef zijn. Vooral het aandeel 
patiënten dat hierbij de huisarts aan-
duidt stijgt opvallend.

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

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

 
Niemand, ik heb er zelf voor gekozen 39%
Mijn partner 6%
Mijn ouders 8%
Andere familieleden 5%

Mijn huisarts 10%
Een dokter van dit ziekenhuis 8%
Een dokter van een ander ziekenhuis 14%

Een ex-patiënt 1%
Anderen  7%

Open venster04
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Aantal opnamen met hoofddiagnose 
stemmingsstoornissen stijgt sterk
Bij opname is in veel gevallen sprake 
van een dubbele of een meervoudige 
diagnose. De hoofddiagnose is de 
diagnose die na onderzoek de be-
langrijkste factor geweest is om tot 
een opname in Kliniek Sint-Jozef te 
beslissen.

34,6% van opgenomen patiënten 
hadden in 2011 een stoornis door 
middelengebruik als hoofddiagnose. 
Dat is iets lager dan in 2010 (39,9%). 

Het aantal opnamen met als hoofd-
diagnose stemmingsstoornissen is 
dan weer spectaculair gestegen: van 
14,2% in 2010 naar 25% in 2011. In 
deze groep zitten vooral patiënten 
met een depressie.

Hoofddiagnosegroep %
Stoornissen door middelengebruik 34,6%
Stemmingsstoornissen 25,0%
Schizofrene en andere psychotische stoornissen 3,2%
 Persoonlijkheidsstoornissen 6,8%
Angststoornissen 4,6%
Aanpassingsstoornissen 7,9%
Eetstoornissen 0,7%
Stoornis impulsbeheersing 0,1%
Stoornissen ontwikkeld in kindertijd/adolescentie 11,5%
Dementiële en andere cognitieve stoornissen 0,5%
Zwakzinnigheid 0,1%
Andere problemen 3,8%
Somatoforme stoornissen 0,4%
Bijkomende codes 0,2%
Hoofddiagnose op as 3 0,6%
Totaal	 100%

Meeste patiënten keren na opname 
terug naar hun vertrouwde milieu
71% van de patiënten in Kliniek Sint-
Jozef komen uit een gezinsmilieu op 
het moment van opname. Veruit de 
meesten van hen keren daar ook naar 
terug.

Eén op vier patiënten is alleenwo-
nend. Een kleine minderheid van 
patiënten (2,4%) komt uit een col-
lectieve woonvorm zoals een rust- en 
verzorgingstehuis, een medisch-pe-
dagogisch instituut of een voorzie-
ning voor bijzondere jeugdzorg. Er 
zijn ook betrekkelijk weinig patiën-
ten (1,7%) die uit een therapeutisch 
milieu komen, zoals een psychia-
trische afdeling van een algemeen 

ziekenhuis, een psychiatrisch verzor-
gingstehuis of een initiatief beschut 
wonen.

De meeste patiënten keren na op-
name terug naar het milieu vanwaar 
ze komen. Let wel: bij interpretatie 

van de cijfers uit de tabel moet er 
rekening mee gehouden worden dat 
de groep patiënten bij opname en de 
groep patiënten bij ontslag niet strikt 
identiek zijn. Het gaat over het aan-
tal opnamen en ontslagen in de loop 
van 2011.

 Leefmilieu bij opname Bestemming na ontslag

Alleenwonend 24,4% 24,3%
Gezinsmilieu 71,0% 66,9%
Collectieve woonvorm 2,4% 2,4%
Therapeutisch milieu 1,7% 5,6%
Andere 0,6% 0,8%
Totaal	 100%	 100%
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“Ik ben opgenomen in Kliniek Sint-Jozef 
voor een depressie. Eerder was mijn echt-
genoot ook al opgenomen, in een zieken-
huis in Gent. Voor onze kinderen is dat 
heel moeilijk. Zeker voor de oudsten: een 
meisje van tien en een jongen van acht 
jaar. De twee jongsten stellen zich minder 
vragen.

Via de sociale dienst van Kliniek Sint-Jozef 
hoorde ik over de mogelijkheid van bege-
leiding van kinderen van ouders met psy-
chiatrische problemen (KOPP). Mijn twee 
oudste kinderen zijn enkele keren naar 
zo’n sessie gekomen in het ziekenhuis. 
Onder begeleiding van een psycholoog 
kregen ze informatie in een begrijpelijke 
taal en op hun maat. Bovendien waren 
daar ook andere kinderen van die leeftijd 
aanwezig, van wie ook een ouder was op-
genomen. Ze hebben daar veel steun aan 
gehad. Alles verliep in een speelse sfeer, 
maar tegelijk ook heel ernstig.

Mijn kinderen kampten met een schuld-
gevoel. Ze dachten dat ik depressief was 
geworden omdat zij stout waren ge-
weest. Gelukkig beseffen ze nu dat zij 
helemaal geen schuld hebben. Op advies 
van de begeleidende psychologe krijgen 
mijn kinderen nu ambulante hulp in een 
centrum geestelijke gezondheidszorg. 
Het blijft bij momenten moeilijk, maar 
het is nu tenminste bespreekbaar. En mijn 
kinderen kunnen ergens terecht om over 
hun gevoelens te praten, zonder dat ze 
bang hoeven te zijn om mij te kwetsen. 
Want vroeger hielden ze zich soms in voor 
mij.

Ik ben op dit ogenblik nog altijd in dagthe-
rapie. Maar ik ben blij dat mijn kinderen 
de nodige steun en begeleiding krijgen. Ik 
wil ze graag zien opgroeien als sterke en 
gezonde kinderen, zonder gebukt te gaan 
onder schuldgevoelens die nergens voor 
nodig zijn.”

Patiënt, moeder van vier kinderen

“Gelukkig beseffen mijn kinderen 
nu dat hen geen schuld treft”

07

Patiënten
getuigen
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Therapie tussen  
de paarden
Vier meisjes en één jongen van de 
eenheid jongvolwassenen hebben in 
2011 deelgenomen aan een project 
Equine Assisted Therapy (EAT) in sa-
menwerking met Katho Roeselare. 
De jongeren kregen zes sessies in 
manège Het Molenhof in Meulebeke.
EAT biedt heel wat mogelijkheden, 
onder meer op het gebied van ver-
trouwen en zelfvertrouwen, samen-
werking, zelfstandigheid en zelfken-
nis. Tijdens de sessies is er altijd een 
verpleegkundige van de eenheid 
aanwezig, waarop de jongeren te-
rug kunnen vallen indien nodig. De 
verpleegkundige neemt ook deel aan 
het groepsgebeuren.

De jongeren halen zelf de paarden uit 
de wei, doen het halster om en gaan 
dan naar de piste om oefeningen 
te doen. In deze oefeningen staan 
samenwerking en zelfvertrouwen 
centraal. Zo moeten de vijf jongeren 
samen en zonder praten een paard in 
een hoek drijven, waarbij één iemand 
de leiding krijgt. In een andere oefe-
ning moeten ze een paard louter met 
behulp van hun stem een hindernis-
senparcours doen afleggen.

De sessies EAT worden allemaal op 
video opgenomen. Twee dagen na 
een sessie worden de beelden in 
groep bekeken en becommentari-
eerd. De jongeren worden zo met 
zichzelf, met hun eigen gedrag en 
met hun functioneren in de groep 
geconfronteerd. Dat biedt dan weer 
stof tot groepsgesprekken, die vaak 
tot een beter zelfinzicht leiden.

Gedurende het hele verloop van de 
EAT wordt voortdurend geëvalueerd, 

Jong team bouwt voort op aanwezige 
ervaring en expertise
De Jeugdkliniek eenheid behandeling kende in 2010 een uitge-
sproken verjonging in het team, ook op het leidinggevende ni-
veau. Om de aanwezige ervaring en knowhow te borgen en te 
verankeren, werd in 2011 de interne organisatie versterkt. Het 
werken met adolescenten vergt immers bij uitstek veel creativi-
teit en medewerkers die stevig in hun schoenen staan.

Op het gebied van interne communicatie en stijl van leidingge-
ven is in overleg met het hele team in 2011 een grote stap voor-
waarts gemaakt. De overlegorganen zijn kritisch herbekeken, 
met aandacht voor een actieve participatie en empowerment 
van alle teamleden. Op deze manier wordt de aanwezige des-
kundigheid optimaal aangewend voor een kwaliteitsvolle pa-
tiëntenzorg en tegelijk ook voor een collegiale personeelszorg. 
Deze oefening is de start van een proces dat zal worden verder-
gezet onder leiding van een externe teamcoach.

Nieuwe aanpak zelfverwondend gedrag
Met een nieuwe verpleegkundige aanpak van zelfverwondend 
gedrag bij de patiënt wil de Jeugdkliniek eenheid kortverblijf au-
tomutilatie uit de taboesfeer halen. De referentieverpleegkun-
digen gingen aan de slag met de meest recente inzichten in de 
problematiek van zelfverwondend gedrag om te komen tot een 
bijgestuurde basishouding bij de verpleegkundigen. Belangrijk 
is vooral om zelfverwondend gedrag proactief bespreekbaar te 
maken.

Dat begint al tijdens het opnamegesprek met een patiënt, waar-
in gepeild wordt naar het voorkomen van automutilatie. Is dat 
het geval, dan wordt in overleg met de patiënt een signalerings-
plan in vier fasen opgesteld, dat door zelfinzicht preventief kan 
werken. Het signaleringsplan is een soort van ‘spanningsmeter’, 
die de patiënt toelaat uitlokkende factoren te herkennen en er 
op een andere manier mee om te gaan. Deze uitlokkende facto-
ren zijn heel subjectief: bvb. een sms’je van de ouders, een ruzie 
in de leefgroep, een gesprek met de arts... Als er onderliggende 
trauma’s spelen, kan het minste geringste voorval een uitlok-
kende factor worden. Naast de uitlokkers wordt ook gezocht 
naar alternatieven die helpend kunnen werken.

In het kader van de nieuwe aanpak van zelfverwondend gedrag 
worden jongeren ook niet meer afgezonderd. Integendeel, na elk 
incident wordt erover gepraat. Deze aanpak biedt zowel de ver-
pleegkundigen als de patiënten een beter inzicht in de proble-
matiek, wat hun draagkracht vergroot. Voor de patiënt helpt het 
praten erover ook om hun schaamte te overwinnen, die vaak op 
automutilatie volgt. Het bespreekbaar maken zorgt er ten slotte 
voor dat oorzaken beter opgespoord kunnen worden en dat er ef-
fectieve preventie mogelijk wordt.

Jeugdkliniek Volwassenen- 
kliniek

Ontwikkelingen in diverse eenheden
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zowel door de patiënt zelf als door de 
zorgverleners. Het eindresultaat ver-
schilt van patiënt tot patiënt, maar 
is globaal gezien erg positief. In 2012 
wordt opnieuw EAT georganiseerd 
in samenwerking met de Katho, dit 
keer voor een groep jongeren van de 
Jeugdkliniek. Kliniek Sint-Jozef on-
derzoekt de mogelijkheden om EAT 
een vaste plaats te geven in het the-
rapeutisch aanbod. 

Laagdrempelige en  
toegankelijke zorg
In 2011 werd binnen de Volwassenen-
kliniek een nieuwe eenheid kortver-
blijf opgericht. Zo kan nog beter op 
maat van de specifieke doelgroep 
gewerkt worden. Tegelijk werd een  
schaalverkleining doorgevoerd, met 
meer afgestemde zorg, een rustiger 
milieu voor de patiënten en de mede-
werkers en een betere beheersbaar-
heid.

De eenheid kortverblijf kadert ook 
in de realisatie van zorgcircuits en 
zorgnetwerken, die de geestelijke 
gezondheidszorg laagdrempeliger 
en toegankelijker moeten maken. 
Patiënten kunnen rechtstreeks door-
verwezen 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 op de eenheid 
kortverblijf terecht.

Een opname in de eenheid kortver-
blijf van de Volwassenenkliniek duurt 
maximum acht weken. Als patiënten 
worden doorverwezen, krijgen ze 
binnen de week een intakegesprek. 
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 op-
gesteld. In overleg met de patiënt en 
zijn omgeving worden concrete en 
haalbare doelstellingen afgesproken.

Empowerment leidt tot  
betere resultaten
De herschikking binnen de Volwas-
senkliniek resulteerde voor de een-
heden mentalisatie en psychoanalyti-
sche therapie in een wijziging van het 
doelpubliek in de richting van patiën-
ten met een persoonlijkheidsstoor-
nis die een grondiger aanpak nodig 
hebben. Anderzijds gaf de herverde-
ling  aanleiding tot een  personeels-
verschuiving en -vernieuwing. We 
maakten van de gelegenheid gebruik 
meer in te zetten op empowerment,  
verantwoordelijkheid en participatie 
van de patiënt. Een actieve patiën-
tenparticipatie leidt immers tot een 
hogere therapietrouw en meer kan-
sen op succes bij de behandeling. 
Deze nieuwe manier van aanpak-
ken betekent o.m. meer aandacht 
voor communicatie, een duidelijkere  
regelgeving,  het samen met de pa-
tiënt formuleren van doelstellingen 
en het in overleg opmaken van een 
programma om die doelstellingen te 
bereiken.

Belangrijk in deze evolutie is ook de 
vernieuwde werking van de sociale 
dienst op deze eenheden. De sociale 
dienst is van bij de opname op een 
actieve manier betrokken en speelt 
proactief in op de noden van de indi-
viduele patiënt. Zo krijgen patiënten 
bepaalde opdrachten, waarmee hun 
sociale context beter in kaart wordt 
gebracht. Op die manier komen 
eventuele knelpunten sneller boven 
drijven en kan de sociale dienst sa-
men met de patiënt gericht naar op-
lossingen zoeken.

Deze evolutie past in het kader van 
meer zorg op maat, wat ook een flexi-
bele inzet van de middelen vergt. Zo 
werkt de eenheden  meer en meer 
met partiële hospitalisatie: de pa-
tiënt wordt weliswaar opgenomen 
in het ziekenhuis, maar krijgt de vrij-
heid om positieve elementen uit zijn 
sociale context verder te zetten. Zo 
kan iemand die graag de wekelijkse 
kookles blijft volgen of elke week 
naar de zwemclub gaat, dat verder 
blijven doen. De realiteit van de bui-

tenwereld en de sociale inbedding 
worden zoveel mogelijk vastgehou-
den en verdergezet.

Geactualiseerd therapie
aanbod betrekt patiënt
De eenheid gedragstherapie van de 
Volwassenenkliniek heeft haar wer-
king geactualiseerd. Het vroegere 
‘token economy’ systeem, een soort 
puntensysteem, is bijgestuurd. Het 
nieuwe systeem gebruikt werkbla-
den, waarin de patiënt eigen doel-
stellingen naar voren kan schuiven, 
die samen met de begeleider nage-
streefd worden en die op gezette 
tijden geëvalueerd en bijgesteld wor-
den.  De participatie van de patiënt in 
zijn behandeling, behandeldoelstel-
lingen en wijze van realiseren wordt 
op die manier geoptimaliseerd.

Ook het therapieaanbod is aange-
past en gemoderniseerd, met enkele 
belangrijke pijlers: de dialectische 
gedragstherapie, de valkuilhante-
ring en de introductie van de ‘Posi-
tieve Psychologie’. De dialectische 
gedragstherapie is  gericht op emo-
tiehantering: door mindfulness-
vaardigheden, interpersoonlijke 
vaardig heden, emotieregulatie- en 
crisisvaardigheden leert men emo-
tionele stormen te trotseren. Bij de 
valkuilhantering leggen de zorg-
verleners samen met de patiënt de 
valkuilen bloot die voor de patiënt 
disfunctioneel kunnen zijn. Vervol-
gens wordt in overleg gewerkt aan 
het zich beter te wapenen tegen 
deze valkuilen. Met het introduceren 
van de Positieve Psychologie wordt 
meer accent gelegd op de inherente 
krachten van mensen én op het ver-
sterken van de aanwezige positieve 
emoties.

Meer psychosenzorg
Het aantal aanvragen tot opname 
op de eenheid psychosenzorg van de 
Volwassenkliniek is de voorbije jaren 
quasi verdubbeld. Deze ontwikkeling 
heeft te maken met de profilering 
van Kliniek Sint-Jozef als expertise-
centrum voor psychosenzorg binnen 
de regio.

  >>
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Toenemende aandacht voor thuissituatie  
en kinderen
In de Ontwenningskliniek is er een toename van patiënten 
met een cannabisverslaving. Positief is dat het rookstop-
programma onder tussen op volle toeren draait en mooie 
resultaten geeft. Ook het aanbod opvoedings ondersteuning 
vindt zijn weg naar de patiënten.

Opvoedingsondersteuning
Een verslaving heeft vaak een impact op de gezinssituatie en 
op de opvoeding. Maar opvoedingsondersteuning is een de-
licaat onderwerp voor ouders met een verslaving. Voor veel 
mensen is het in het begin van een behandeling immers heel 
moeilijk om de negatieve gevolgen van hun verslaving onder 
ogen te zien. Individueel ligt het thema bijzonder moeilijk, 
omdat patiënten zich kwetsbaar moeten kunnen opstellen. 
Dankzij de groepsessies in een veilig kader wordt het onder-
werp toch bespreekbaar. Het helpt alvast als patiënten mer-
ken dat zij niet de enigen zijn in deze situatie.

Met de opvoedingsondersteuning biedt de Ontwennings-
kliniek advies en waar nodig doorverwijzing naar gespeciali-
seerde hulpverleners. De opvoedingsondersteuning sluit ook 
nauw aan bij het begeleidingsaanbod KOAP  voor kinderen 
van ouders met alcoholproblemen. Het doel is om de dialoog 
tussen ouder, kind en therapeut op het goede spoor te krijgen 
en om problemen tijdig te detecteren. In veel gevallen is bvb. 
sprake van parentificatie, waarbij kinderen bepaalde taken en 
verantwoordelijkheden van hun ouders overnemen. De opvoe-
dingsondersteuning kadert in de toenemende aandacht voor 
het gezin en de thuiscontext van elke patiënt.

Rookstop
Het rookstopprogramma van Kliniek Sint-Jozef bestaat on-
dertussen drie jaar en kent een stijgend succes. Het is be-
langrijk dat mensen met een verslavingsproblematiek in 
één beweging ook stoppen met roken. Er is immers een dui-
delijke link tussen alcoholgebruik en roken. Wie blijft roken, 
heeft een grotere kans op herval van de alcoholverslaving. 
Wie stopt, maakt een grotere kans om nuchter te blijven. 
Ook cannabisverslaafden stoppen beter met roken. Cannabis 
wordt meestal samen met tabak gebruikt, zodat de associ-
atie sterker blijft.

Vroeger heerste de overtuiging dat stoppen met alcohol of 
cannabis en stoppen met roken in één beweging van het 
goede teveel was. Vandaag weten we dat de kans op succes-
vol stoppen net verhoogt als ook met roken wordt gestopt. 
Veel patiënten zijn bovendien gemotiveerd om te stoppen 
met roken, wat de kans op succes alleen maar groter maakt.

Cannabis niet onschuldig
In de Ontwenningskliniek worden meer mensen opgenomen 
met een cannabisverslaving, al dan niet in combinatie met 
andere middelen. Sinds drie jaar beschikt Kliniek Sint-Jozef 
over een gespecialiseerd ontwenningsprogramma voor can-
nabis en party drugs. Meer en meer mensen die langdurig 
verslaafd zijn zoeken en vinden hiervoor hulp. De tijd dat 
cannabis als een onschuldige softdrug werd beschouwd, lijkt 
definitief voorbij.

Ontwenningskliniek Seniorenkliniek
Betrokkenheid van familie  
bij behandeling groeit
De Seniorenkliniek telt drie eenheden: angst- 
en stemmingsstoornissen, ontwenning en 
reso cialisatie. In 2011 werd op verschillende 
vlakken gewerkt aan kwaliteit en meer zorg op 
maat.

Behandelpijlers
De behandelpijlers van de Seniorenkliniek zijn 
in 2011 per eenheid uitgeschreven. De tekst ver-
telt wat het behandelprogramma inhoudt en 
waarom het zo is samengesteld. Dat geeft niet 
alleen een goed houvast voor de patiënt, maar 
ook voor de familie. De familie speelt immers 
vóór, tijdens en na de behandeling een cruciale 
rol. Hoe nauwer de familie betrokken wordt bij 
de behandeling, hoe beter voor alle partijen.

De familie – in de meeste gevallen de partner of 
de kinderen – wordt daarom ook actief betrok-
ken bij het formuleren van de behandeldoel-
stellingen. De familie krijgt een contactpersoon 
toegewezen, die aanspreekpunt is voor alle vra-
gen en zelf ook het contact actief onderhoudt. 
Daarnaast zijn er de maandelijkse infosessies 
voor familieleden van patiënten, waarop diver-
se thema’s besproken worden.

Ambulante ECT
Electro Convulsie Therapie(ECT)  behoort tot 
het residentiële aanbod van Kliniek Sint-Jozef. 
Vooral bij mensen met depressieve klachten 
en waarbij medicatie ontoereikend of niet ef-
fectief is, kan ECT een oplossing bieden. Het 
gebeurt geregeld dat patiënten na een opname 
ook nog terugkeren naar het ziekenhuis voor 
een ‘onderhouds-ECT’ op ambulante basis in 
dagkliniek. Er wordt onderzocht of dit ambu-
lante aanbod ook opengesteld kan worden voor 
andere patiënten, bijvoorbeeld vanuit andere 
ziekenhuizen.

Hechtingsstijlen
De Seniorenkliniek werkte in 2011 ook rond het 
thema ‘hechtingsstijlen’. Op 1 december vond 
hierover een studiedag plaats, georganiseerd 
in samenwerking met CGG Mandel en Leie en 
CGG Largo. Zoals elke patiënt een eigen hech-
tingsstijl heeft, zo heeft ook elke verpleegkun-
dige een eigen hechtingsstijl. Hoe beter die 
twee stijlen ‘matchen’, hoe veiliger de patiënt 
zich zal voelen en hoe sterker het kader waar-
binnen de behandeling kan plaatsvinden. Het 
ontwikkelen van zelfkennis als zorgverlener kan 
op die manier leiden tot een effectievere hulp-
verlening voor de patiënt.
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“Ik had een eenpersoonskamer op de 
Volwassenenkliniek eenheid kortver-
blijf. Met een eigen badkamer en een 
televisie met afstandsbediening. Heel 
comfortabel. Ook de gemeenschap-
pelijke leefruimte en de keuken waren 
gerieflijk ingericht. Als de afdeling op 
zijn maximumbezetting zat, kon het 
er wel eens te druk worden. Toch er-
vaar ik die gemeenschappelijke ruim-

tes als erg positief. Je krijgt er de kans 
om met andere patiënten te praten. Ik 
heb hier veel steun aan gehad. Boven-
dien ben je altijd vrij om naar je kamer 
te gaan als het je even te druk wordt. 
Wie wil, kan trouwens ook altijd bui-
ten een luchtje scheppen.

Ik ben acht weken opgenomen ge-
weest. Het was een moeilijke peri-

ode. Maar achteraf gezien heeft deze 
opname me goed geholpen. Ik ben 
die periode beter doorgekomen dan 
ik zelf verwacht had. En wat de ont-
vangst en de accommodatie betreft, 
zou ik zelfs van een luxeverblijf dur-
ven spreken.”

Ex-patiënt Volwassenenkliniek  
eenheid kortverblijf 

“Ik ben die periode beter  
doorgekomen dan verwacht”

Patiënten
getuigen

11
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Patiënten tevreden over hun behandeling
Wij hechten veel waarde aan patiën-
tenparticipatie en inspraak. Bij ont-
slag wordt elke patiënt uitgenodigd 
voor een exitinterview. Hierin peilt 
het ziekenhuis naar de tevredenheid 
van de patiënt over alle aspecten van 
de opname. De resultaten van deze 
exitinterviews worden zorgvuldig 
bijgehouden en geanalyseerd. Vaak 
dienen ze als onderbouw om verbe-
terprojecten op te zetten.

Uit de exitinterviews van 2011 blijkt 
dat 93% van de patiënten akkoord 

gaat met de stelling “Deze opname 
was echt de beste oplossing voor 
mij”. Slechts 4% is het hier niet mee 
eens, 3% geeft geen antwoord.

Met de stelling “Eigenlijk was deze 
behandeling overbodig” is 95% van 
de patiënten het oneens. Slechts 2% 
heeft het gevoel dat de behandeling 
overbodig was, 3% geeft geen ant-
woord.

De patiënten kunnen ook een tevre-
denheidsscore geven over het resul-

taat van hun behandeling. De gemid-
delde score in 2011 bedroeg 8,1 op 10. 
Deze hoge score wordt al enkele ja-
ren aangehouden.

Ook als we de verschillende facetten 
van een opname bekijken, blijven we 
op zowat alle punten vrij hoog scoren. 
Voor de inrichting van de kamer geven 
de patiënten een gemiddelde score 
van 8,2 op 10. Ook de sanitaire voorzie-
ningen krijgen een 8,2, de leefruimtes 
op de afdeling een 7,8, de cafetaria en 
de maaltijden een 8 op 10.

Kwaliteitszorg en ombudsdienst



Dankzij de early recognition method 
(ERM) is de Volwassenenkliniek erin 
geslaagd het aantal incidenten met 
agressie drastisch terug te schroe-
ven. Samen met de individuele pa-
tiënt wordt hiervoor een signale-
ringsplan opgesteld.

ERM maakt deel uit van een onder-
zoekproject van de Universiteit Gent 
en de Franstalige universiteit van 
Leuven. Kliniek Sint-Jozef nam hier-
aan deel, samen met andere Vlaam-
se en Waalse ziekenhuizen. Als eerste 
stap werd een nulmeting georgani-
seerd, waarbij onder meer gemeten 
werd hoe veilig de medewerkers zich 
voelen. Daarna werd ERM als metho-
diek geïntroduceerd en geïmplemen-

Preventie tegen agressie werkt
teerd. Na een jaar werd een nieuwe 
meting uitgevoerd.

De methodiek komt erop neer dat 
samen met de patiënt en eventu-
ele derden (bvb. familie) een signa-
leringsplan wordt gemaakt. Hierin 
worden signalen in kaart gebracht 
die op aankomende agressie kunnen 
wijzen, bvb. onrustig gedrag. In over-
leg met de patiënt wordt vervolgens 
afgesproken hoe de hulpverleners 
het best reageren op dat gedrag om 
escalatie te voorkomen.

Uit de metingen blijkt dat het aan-
tal crisissituaties in de praktijk erg 
meevalt. Bovendien is het aantal 
incidenten dankzij ERM drastisch 

verminderd. ERM is ondertussen 
volledig geïntegreerd in de behan-
deling en de cultuur op de Volwas-
senenkliniek. Het aantal afzonde-
ringsmaatregelen is hierdoor fel 
verminderd.

Om de open en gastvrije cultuur 
kracht bij te zetten,  is op de Volwas-
senenkliniek – eenheden gedrags-
therapie, psychosenzorg en psycho-
sociale revalidatie – de deur van het 
verpleegbureau letterlijk wegge-
haald. Er is geen barrière meer tussen 
de medewerkers en de patiënten. De 
zorgverleners zijn hierdoor meer pre-
sent aanwezig op de afdeling, wat 
eveneens bijdraagt tot de preventie 
van incidenten.
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Ombudsdienst ziet toe  
op patiëntenrechten
De ombudsdienst van Kliniek Sint-
Jozef bestaat ondertussen acht jaar. 
Naast de interne ombudspersoon is 
er ook een externe ombudspersoon, 
verbonden aan het Overlegplatform 
Geestelijke Gezondheidszorg West-
Vlaanderen. In 2011 deden vijftien 
patiënten een beroep op de interne 
ombudspersoon, vier patiënten 
richtten zich tot de externe om-
budspersoon.

De belangrijkste interventies van de 
ombudspersonen situeren zich op 
het gebied van informatie, coaching 
en bemiddeling. Aanmeldingen zijn 
niet altijd klachten, maar soms ook 
vragen.

Kliniek Sint-Jozef slaagt er jaar na 
jaar in het aantal effectieve klach-
ten te beperken door actief inspraak 
te geven aan patiënten tijdens hun 
opname. Zo vinden op alle eenheden 
patiëntenvergaderingen plaats, waar 
eventuele knelpunten aan bod kun-

nen komen. Hiervoor wordt dan een 
oplossing gezocht nog voor een knel-
punt kan uitgroeien tot een klacht. 
Het voorkomen van klachten blijft 
altijd beter dan het genezen ervan.

Het ziekenhuis zet zich ook actief in 
voor de rechten van de patiënt, zoals 
ze beschreven zijn in de wet. De pa-
tiëntenrechten omvatten:
 – een kwaliteitsvolle  

dienstverlening;
 – de vrije keuze van de  

zorgverstrekker; 
 – het recht op informatie;
 – vrij toestemmen in een  

tussenkomst, met voorafgaande 
informatie;

 – een zorgvuldig bijgehouden  
medisch dossier, met mogelijk-
heid tot inzage en afschrift;

 – bescherming van de  
persoonlijke levenssfeer;

 – een beroep kunnen doen op  
bemiddeling bij een  
ombudsdienst.
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Het hoogtepunt van 2011 was onge-
twijfeld de succesvolle opendeurdag 
op zondag 9 oktober. Meer dan twee-
duizend bezoekers kwamen langs. Zij 
konden met eigen ogen zien hoe een 

Succesvolle opendeurdag  
lokt heel wat bezoekers

open centrum voor psychiatrie en 
psychotherapie anno 2011 werkt. Alle 
afdelingen lichtten hun werking toe. 
De bezoekers konden proeven van 
enkele workshops, genieten van lite-

ratuur, beeldende kunsten en theater 
en luisteren naar enkele indrukwek-
kende getuigenissen van patiënten en 
ex-patiënten. Ook de jobstand kende 
veel succes. Een terugblik in foto’s.

Meer dan 2000 mensen maken  
kennis met psychiatrie anno 2011



  >>
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De samenwerking met Bing Research 
heeft het voordeel dat het bench-
marking mogelijk maakt met andere 
psychiatrische ziekenhuizen, die ook 
met Bing Research samenwerkten. 
Bovendien kunnen de gegevens ver-
geleken worden met het onderzoek 
dat Kliniek Sint-Jozef in 2007 liet uit-
voeren. Uit beide vergelijkingen blijkt 
dat Kliniek Sint-Jozef de voorbije ja-
ren een mooie weg heeft afgelegd. 
Al blijven er uiteraard ook een aantal 
werkpunten.

Medewerkers tevreden  
en trots op hun werk

263 medewerkers van Kliniek Sint-Jo-
zef namen eraan deel, goed voor 95% 
van het totaal aantal medewerkers.
De algemene tevredenheid bij de 
medewerkers van Kliniek Sint-Jozef 
ligt met 90% erg hoog. Dit cijfer gaat 
bovendien in stijgende lijn, wat erop 
wijst dat de inspanningen op het ge-
bied van een modern HR-beleid hun 
vruchten afwerpen.

Op de vraag: ‘Stel dat men u een 
vergelijkbare job aanbiedt, zou u 

overwegen om van werkgever te 
veranderen?’, antwoordt 77% van de 
medewerkers negatief. Ook dit loy-
auteitscijfer is sterk gestegen tegen-
over de vorige meting in 2007, toen 
het ziekenhuis 69% scoorde.

Ook met de motivatie gaat het de 
goede kant op. 60% van de medewer-
kers zegt ‘hoog’ of zelfs ‘heel hoog’ 
gemotiveerd te zijn. Hiermee haalt 
Kliniek Sint-Jozef de hoogste score 
van alle psychiatrische ziekenhuizen 

Tevredenheidsmeting bij medewerkers scoort hoog

In oktober 2011 organiseerde Kliniek Sint-Jozef een grootschalige tevredenheidsmeting  
bij de medewerkers. Het onderzoek gebeurde door de onafhankelijke firma Bing Research.  
De resultaten tonen dat het de goede richting uitgaat met het HR-beleid in het ziekenhuis
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die eerder met Bing samenwerkten. 
Ter vergelijking: de gemiddelde score 
bedraagt 45%.

Mooie cijfers en ook  
actiepunten
De tevredenheidsmeting peilde ook 
meer in detail naar de mening van 
de medewerkers op een heel aantal 
domeinen.

90% van de medewerkers is tevreden 
over zijn werk. 96% doet zijn werk in 
Kliniek Sint-Jozef graag. 93% vindt 
zijn werk zinvol en 93% is ook trots 
op zijn werk. Iets minder tevreden-
heid (59%)is er over de werkdruk. 
Hier moet dus nog actie onderno-
men worden.

De tevredenheid over het directieco-
mité en het gevoerde beleid scoort 
dan weer heel hoog: 83% is hierover 
tevreden. 
Volgens 84% van de medewerkers 
geeft de directie ook het goede 
voorbeeld. De tevredenheid over 
de direct leidinggevende bedraagt 
72%.

De tevredenheid over de samenwer-
king met de medewerkers ligt dan 
weer heel hoog: 89%. Ook het werk-
klimaat en de sfeer scoren met 83% 
erg hoog.

Op het gebied van communicatie 
– 71% tevredenheid – kan nog een 
tandje bijgestoken worden. De tevre-

denheid over de persoonlijke ontwik-
keling bij de medewerkers ligt met 
89% dan wel weer hoog.

Heel belangrijk ten slotte: 94% van 
de medewerkers is tevreden over de 
zorg die Kliniek Sint-Jozef biedt aan 
de patiënten en hun familie. 

Uiteraard zijn er nog een aantal 
verbeterpunten uit het onderzoek 
gekomen, o.m. op het vlak van werk-
druk, het leiding geven en de interne 
communicatie. Voor deze punten 
wordt in overleg met de medewer-
kers een actieplan opgesteld, zodat 
bij een volgende tevredenheidsme-
ting weer vooruitgang kan worden 
geboekt.

“De zorg voor medewerkers is cruciaal”
“Ik werk al 26 jaar in Kliniek Sint-Jozef, waarvan 6 jaar als af-
delingshoofd van de Seniorenkliniek. Ik heb in al die jaren een 
duidelijke evolutie gezien naar méér aandacht voor het welzijn 
van de patiënt én het welzijn van de medewerkers.

De zorg voor de medewerkers is ontzettend belangrijk in een 
psychiatrisch ziekenhuis. Het werk is soms erg belastend. Een 
goed evenwicht tussen werk en gezin helpt om de draagkracht 
van de medewerkers te versterken. 
Er wordt de laatste tijd meer rekening gehouden met de wen-
sen van de medewerkers. Uiteraard staat de continuïteit van 
de zorg voor de patiënt centraal, maar binnen dat kader is het 
HR-beleid gericht op tevreden, gemotiveerde en enthousiaste 
medewerkers.

Als team hebben wij al een hele weg samen afgelegd, met een 
aantal mooie resultaten. Dat geeft voldoening. Ook het perso-
neelsfeest en de voorbereiding van studiedagen zijn van die 
momenten waarop we samen voelen hoe sterk en hoe hecht 
we als team zijn.

Als leidinggevende weet ik mij gesteund door de directie. Ik krijg 
duidelijke verantwoordelijkheden, maar ik krijg ook de ruimte 
om die waar te maken. Ook dat biedt voldoening. Net als de 
collegialiteit in het ziekenhuis en de diverse mogelijkheden tot 
bijscholing. In 2011 hebben de leidinggevenden bijvoorbeeld al-
lemaal een Voca-opleiding kunnen volgen rond diverse thema’s, 
o. a. rond coachend leiderschap, leren uit feedback, uitdagen 
van individuen en teams tot ontwikkeling en communicatie.”

Gina Devos, afdelingshoofd Seniorenkliniek
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“Ik werk sinds tien jaar als timmer-
man op de technische dienst van 
Kliniek Sint-Jozef. Mijn werk is erg ge-
varieerd: van onderhoud tot het ma-
ken van kasten en ander meubilair 
op maat. Ik haal daar veel voldoening 
uit. Geregeld werk ik ook samen met 
mijn collega’s, bvb. aan het sanitair 
of de elektriciteit. We helpen mekaar 
waar het kan.

Er is hier altijd veel werk! Maar de 
werksfeer is heel tof. Ik heb lang in 
de privésector gewerkt, maar hier 
voel ik me beter in mijn vel. Ik heb 
goede contacten met het zorgper-
soneel en ook de leidinggevenden 

“Blij dat ik hier mag werken!”
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“Ik ben onlangs 22 jaar geworden 
en ik werk sinds één jaar in Kliniek 
Sint-Jozef. Ik heb als verpleegkundige 
bewust voor de psychiatrie gekozen 
voor de warme omgeving. Ik heb het 
niet zo voor de steriele gangen in een 
algemeen ziekenhuis. Hier ontmoe-
ten we de patiënten ook met hun 
volle persoonlijkheid, met hun emo-
ties en hun gedachten. Het is mooi 
als je mensen sterker kunt maken en 
er een band mee kunt opbouwen.

De werksfeer in Kliniek Sint-Jozef 
is heel goed! Ik had hier vooraf ook 

“Humor kan heel bevrijdend werken”
stage gelopen en ik heb me hier al-
tijd erg welkom gevoeld. De eerste 
dagen werd ik rondgeleid en kon ik 
meelopen met een collega, zodat ik 
me heel snel thuisvoelde in de volle-
dige werking.

Heel belangrijk vind ik de sfeer van 
open communicatie. Als je als mede-
werker met iets zit, dan kun je altijd 
bij je team of bij je leidinggevende 
terecht. 
We wisselen heel vlot tips en goede 
raad uit. En het leuke is dat collega’s 
ook aan mij wel eens mijn opinie ko-

men vragen, hoewel ik hier nog maar 
een jaar werk. Dat bewijst dat je 
hier meteen volwaardig in het team 
wordt opgenomen. Op drukke mo-
menten springen we ook bij voor el-
kaar, heel collegiaal. We vormen een 
hecht team. En nog heel belangrijk: 
er wordt hier flink wat afgelachen! 
Humor kan heel bevrijdend werken 
en helpt je om de soms zware ver-
halen van patiënten een plaats te 
geven.”

Sofie De Visschere,  
verpleegkundige Ontwenningskliniek

  >>



“Blij dat ik hier mag werken!”

“Ik werk sinds drie jaar als boekhoudster in Kliniek Sint-Jozef. 
Het is mijn eerste job en het bevalt me hier uitstekend. Wer-
ken in de sociale sector vind ik een meerwaarde. Het is zinvol 
werk. Ik heb dan wel geen direct contact met de patiënten, 
maar ik voel me toch deel van de totale patiëntenzorg. Als ik 
er samen met mijn collega’s kan voor zorgen dat de admini-
stratie vlot verloopt, dan is dat alvast een zorg minder voor de 
patiënten.

De werksfeer op de dienst administratie is prima! We zijn met 
een twintigtal collega’s, die samen een fijne groep vormen. 
We krijgen ook voldoende kans tot bijscholing, ook op eigen 
initiatief. Zelf heb ik dit jaar een cursus Excel en een opleiding 
tarificatie gevolgd. Zo blijf je bij en dat motiveert mij. Dat ik in 
Kliniek Sint-Jozef een job dichtbij huis gevonden heb, maakt 
het helemaal mooi!”

Nele Demedts,  
medewerkster boekhouding

“Humor kan heel bevrijdend werken”
“Het bevalt me  
hier uitstekend”
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en de directie zijn vlot toeganke-
lijk. We werken op een gezonde en 
menselijke manier, zonder te veel 
stress.

Uiteraard ben ik erg gemotiveerd. Ik 
doe mijn werk heel graag. Het is als 
een hobby. Ik krijg de nodige vrijheid 
om mijn werk op een professionele 
manier te doen. En ik kan trots zijn 
op het resultaat. Geen haar op mijn 
hoofd dat eraan denkt om te veran-
deren van job. Ik ben blij dat ik hier 
mag werken!”

Patrick Staelens,  
medewerker technische dienst
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Samenwerking geestelijke 
gezondheidszorg groeit

Samen met alle partners in de regio 
Pittem, Roeselare, Izegem en Tielt 
heeft Kliniek Sint-Jozef de noden op 
het gebied van de geestelijke gezond-
heidszorg het voorbije jaar in kaart 
gebracht. Dat gebeurde via de me-
thodiek van de SWOT-analyse, waar-
bij de sterktes, de zwaktes, de kansen 
en de bedreigingen expliciet worden 
gemaakt. Het initiatief hiervoor lag 
bij het regionaal overlegcomité gees-
telijke gezondheidszorg. Omdat in de 
geestelijke gezondheidszorg het be-
lang van de zorgregio’s toeneemt, is 
ook de regio Ieper-Diksmuide bij deze 
oefening betrokken.

De samenwerking tussen alle partners op het gebied van geestelijke gezondheidszorg  
neemt toe. Kliniek Sint-Jozef speelt hierin een actieve en collegiale rol. Als elke  
zorgverstrekker zijn expertise deelt, dan kunnen de patiënten daar alleen maar  
wel bij varen. Diverse initiatieven zitten ondertussen in de pijplijn.

Elke organisatie heeft om te begin-
nen zijn eigen SWOT-analyse ge-
maakt. Deze analyses zijn dan sa-
mengevoegd en uit dat geheel zijn 
een aantal noden gedetecteerd. En-
kele van die noden zijn regiogebon-
den en worden dan ook in de betrok-
ken netwerkcomités opgenomen. 
Andere noden zijn dan weer regio-
overstijgend. Twee thema’s worden 
alvast verder uitgewerkt: gemeen-
schappelijke vorming en patiëntge-
richte communicatie.

Wat de vorming betreft, is het de be-
doeling om opleidingen en beschik-

bare knowhow te delen en open te 
stellen voor de andere organisaties 
uit de geestelijke gezondheidszorg. 
Op die manier kan de  expertise opti-
maal gedeeld worden. Op het gebied 
van communicatie wordt gestreefd 
naar uniformiteit en vereenvoudi-
ging van intakeprocedures, ontslag-
brieven enzovoort. Dit moet het voor 
de patiënt en voor de diverse zorgver-
leners een stuk gemakkelijker maken.

Een bijkomend voordeel van deze 
groeiende samenwerking op het ter-
rein, is dat de verschillende partners 
elkaar beter leren kennen en hun 
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nische activiteiten gestart. Welis-
waar in het eigen ziekenhuis, maar 
bedoeld voor  ambulante patiënten.

Ondertussen is de vermaatschap-
pelijking via artikel 107 van start ge-
gaan. Kliniek Sint-Jozef neemt hierin 
een voortrekkersrol. Het ziekenhuis is 
bereid om bedden af te bouwen en 
meer in te zetten op zorg in de thuis-
situatie.De doelstelling is om patiën-
ten minder lang in het ziekenhuis te 
houden voor een behandeling of een 
opname te vermijden. Dat kan alleen 
als de patiënt in zijn thuissituatie 
niet aan zijn lot wordt overgelaten 
en de gepaste ambulante zorg krijgt. 
Wat tot nu toe in het ziekenhuis zelf 
georganiseerd werd, moet dus naar 
de thuissituatie overgebracht wor-
den. Hiervoor worden de krachten 
gebundeld met de centra voor gees-
telijke gezondheidszorg, met de huis-
artsen, de Paaz’en, de initiatieven be-
schut wonen, het PVT en alle andere 
partners uit zorg en welzijn.

Huis in de stad
Om de veranderingen onder artikel 
107 te coördineren en om de mobiele 

teams die hieraan gekoppeld zijn een 
vestigingsplaats te geven, heeft Kli-
niek Sint-Jozef recent twee panden 
aan de Onze-Lieve-Vrouwemarkt in 
Roeselare gekocht, die samen één 
ruimte vormen, geschikt voor ver-
schillende functies. Na renovatie zal 
het huis eind 2013 in gebruik geno-
men kunnen worden.

Dit ‘Huis in de stad’ kan dienst doen 
in het kader van artikel 107, maar ook 
als locatie voor poliklinische activi-
teiten. Meer zelfs, het Huis in de stad 
kan een eerste aanzet zijn om samen 
met alle partners in de geestelijke 
gezondheidszorg expertise maar ook 
personeel en locaties uit te wisselen. 
Zo is het mogelijk om bepaalde poli-
klinische activiteiten aan te bieden in 
een CAW of een mutualiteit, als daar 
vraag naar is. Wat Kliniek Sint-Jozef 
voorstaat, is dus geen of-of-verhaal, 
maar een en-en-verhaal, vertrekkend 
van de complementariteit in het aan-
bod en inspelend op de reële noden 
in de geestelijke gezondheidszorg. 
Deze plannen zijn ondertussen toe-
gelicht en besproken in het netwerk-
overleg.

complementaire werking kunnen ver-
sterken ten voordele van de patiënten.

Netwerk van zorg
Nog vóór er sprake was van de ver-
maatschappelijking van de geeste-
lijke gezondheidszorg via artikel 107, 
koesterde Kliniek Sint-Jozef al plan-
nen om haar ervaring en expertise ter 
beschikking te stellen buiten de mu-
ren van het eigen ziekenhuis. Vooral 
de vele activiteiten in het Forum voor 
Persoonsvorming – waaronder soci-
ale vaardigheidstrainingen, mindful-
ness en psychoeducatie – zijn uiterst 
geschikt om voor een breder publiek 
ook op andere locaties aan te bieden. 
De doelgroep hiervoor zou enerzijds 
bestaan uit patiënten die na ontslag 
nog nood hebben aan een ambulant 
vervolgtraject, anderzijds uit mensen 
die bij regionale partners in begelei-
ding zijn of uit een breed publiek van 
geïnteresseerden. Voor die laatste 
groep kan een open aanbod georga-
niseerd worden.

Deze plannen zijn in 2011 verder uit-
gewerkt en gerijpt. In het najaar 2012 
wordt alvast met een viertal polikli-

21

Eddy Deproost,  
directeur patiëntenzorg

Huis in de stad
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“Toen ik als ex-patiënte van de jeugdkliniek gevraagd werd om deel te nemen aan een 
gespreksgroep over patiëntenparticipatie, heb ik onmiddellijk toegehapt. Ik heb zelf als 
een totaal ander persoon het ziekenhuis verlaten dan toen ik opgenomen werd, en ik 
ben daar nog altijd erg dankbaar om. Als ik door mijn mening te geven de werking van 
het ziekenhuis nog kan verbeteren, dan wil ik dat ook graag doen.

In de gespreksgroep waren nog enkele ex-patiënten en ook een patiënt aanwezig. Er 
kwam vooral positieve feedback, maar toch ook enkele dingen die voor verbetering vat-
baar zijn. Zo herinner ik mij mijn eerste weekend dat ik opgenomen was. Er viel weinig 
te beleven en ik liep daar wat verloren. Misschien kan daar wat aan gedaan worden?

Het is trouwens opvallend hoe gelijklopend de verhalen van patiënten zijn tijdens zo’n 
gesprek. De teneur was positief en iedereen wou meewerken en tips geven. Dat patiën-
ten betrokken worden bij de werking van een ziekenhuis vind ik erg goed. Dat zou meer 
moeten gebeuren.”

Ex-patiënte Jeugdkliniek

“Patiënten participatie gericht  
op verbetering”

Patiënten
getuigen
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Kliniek Sint-Jozef vzw: Centrum voor psychiatrie en psychotherapie

Medisch en therapeutisch aanbod

Open venster

Kliniek Sint-Jozef vzw is een open, gespecialiseerd en vernieuwend  
centrum voor psychiatrie en psychotherapie.

Kliniek SintJozef vzw   Centrum voor psychiatrie en psychotherapie

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

info@sintjozefpittem.be  |  www.sintjozefpittem.be

JEUGDKLINIEK
eenheden   

> kortverblijf
   dr. Geert Everaert

> behandeling
   dr. Leen Van Compernolle

    

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

VOLWASSENENKLINIEK   
eenheden   

> kortverblijf  
   dr. Sofie Muylaert

> jongvolwassenen  
   dr. Geert Everaert 

> mentaliserende therapie 
   dr. Mark Kinet   

> psychoanalytische therapie 
   dr. Mark Kinet

> psychosociale revalidatie 
   dr. Sofie Muylaert

> gedragstherapie 
   dr. Sofie Muylaert

> psychosenzorg 
   dr. An Verbrugghe

SENIORENKLINIEK 
eenheden

> angst- en stemmingsstoornissen 
   dr. An Verbrugghe

> ontwenning 
   dr. An Verbrugghe

> resocialisatie 
   dr. An Verbrugghe

ONTWENNINGSKLINIEK   
eenheden   

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


