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EDITORIAAL

Januari loopt naar het einde en dus 
haast ik mij om u voor het einde van 
de nieuwjaarmaand nog een voor-
spoedig jaar toe te wensen. 2013 kon-
digt zich  aan als een jaar met een 
wereldwijd aanhoudende economi-
sche  crisis, toenemende werkloos-
heid en armoede, ook bij ons.
Dit sombere vooruitzicht mag ons 
niet beletten om ook oog te hebben 
voor al het mooie  dat wij in het voor-
bije jaar hebben gepresteerd en ook 
in het nieuwe jaar willen tot stand 
brengen. Wij willen in het bijzonder 
oog hebben voor de vele boeiende 
opportuniteiten die zich aandienen 
en die we willen aangrijpen en met 
volle overtuiging realiseren.
2013 wordt een jaar van aanzienlijke 
verandering en hervorming. In janu-
ari gaat het mobiel team voor lang-
durige en complexe zorg van start. 
Wat later  zal het mobiel team voor 
acute zorg volgen. Hiermee wordt de 
vermaatschappelijking  van de zorg 
werkelijkheid.

Samen met de verschillende partners 
van het Netwerk Geestelijke Gezond-
heidszorg Midden West-Vlaanderen - 
PRIT zorg brengen op de juiste plaats, 
en nu dus ook thuis bij de patiënt, 
met de huisarts als spilfiguur, is de 
grote uitdaging. Dat residentiële en 
ambulante zorgvoorzieningen elk  
vanuit hun eigen aanbod denken en 
handelen, is voor Kliniek Sint-Jozef  
volkomen achterhaald. Samen met 
alle partners uit zorg en welzijn kie-
zen wij overtuigd voor een vraag-
gestuurde benadering, die de noden 
van elke patiënt centraal stelt en zo-
veel mogelijk zorg op maat biedt. Als 
die zorg aan huis geboden kan wor-
den, zoveel te beter. Wij bieden onze 
deskundigheid en ervaring hiervoor 
graag aan, niet in het minst in  de 
mobiele teams. Uiteraard behouden 
wij voluit ons aanbod intramurale 
zorg voor de patiënten die deze  no-
dig hebben. Om deze zorg nog te ver-
beteren en het aanbod nog duidelij-
ker te brengen voeren wij een interne 
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Filip Deboutte

Opportuniteiten

reorganisatie door. Voortaan werken 
we met zorgprogramma’s en eenhe-
den. U leest er alles over in dit num-
mer van Open venster. Een goede 
geestelijke gezondheidszorg is deze 
zorg die op het juiste ogenblik op de 
juiste plaats wordt gegeven door de 
vele partners van het zorgnetwerk 
elk met zijn sterkte en expertise. Als 
we samen in volle wederzijds ver-
trouwen tegenover elkaar hierin 
een flinke stap vooruit zullen zetten, 
wordt 2013 een mooi en vruchtbaar 
jaar! Moge dit mijn heel oprechte 
wens voor dit nieuwe jaar zijn.

Filip Deboutte
Algemeen directeur

Het psychiatrisch ziekenhuis van Slei-
dinge is gestart met het toekennen van 
een prijs voor een artikel over humane 
psychiatrische zorg.

Kliniek Sint-Jozef diende in samenwer-
king met de Katho Roeselare en UGent 
Verplegingswetenschappen een ar-
tikel in over ‘Inzet van ervarings- en 
hersteldeskundigheid in geestelijke 
gezondheidszorg en hoger onderwijs: 
een verhaal van dialoog en authentiek 
ontmoeten’. Auteurs waren Bart Deby-
ser, Sofie Verhaeghe, Annelies Verkest 
en Eddy Deproost.

De jury, bestaande uit prof. D. Dewach-
ter, M. Eneman, prof. M. Grypdonck, M. 
Hebbrecht, prof. C. Jannes en prof. em. 
A. Mooij, weerhield de inzending van  
Kliniek Sint-Jozef uit meer dan 30 arti-
kels bij de vier laureaten die hun bijdra-
ge op een symposium konden voorstel-
len. De hoofdprijs ging uiteindelijk naar 
Evi Verbeke met ‘Meanderen doorheen 
humane psychiatrische zorg’. Evi Ver-
beke werkt als psychologe op afdeling 
De Meander in PC Caritas, Melle.
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Mobiele teams uit de startblokken
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De eerste lijn versterken, 
niet vervangen

Netwerkcoördinator Lieven Lust: “Met de 
mobiele teams brengen we gespecialiseerde 
zorg in de eerste lijn. Het is uitdrukkelijk 
niet de bedoeling om de taak van de eerste 
lijn over te nemen, wel om de eerste lijn te 
versterken. De huisarts blijft de spilfiguur.”

Een sterk uitgebouwde zorg aan huis 
kan voorkomen dat mensen met 
een geestelijk gezondheidsprobleem 
in de residentiële zorg opgenomen 
moeten worden of kan de opname-
duur verkorten. Bovendien toont on-
derzoek aan dat patiënten het meest 
baat hebben bij zorg aan huis, in de 
eigen context. Om dat mogelijk te 
maken, worden er in het kader van 
‘artikel 107’ mobiele teams opgericht, 
die gespecialiseerde hulp aan huis 
zullen brengen. In januari start alvast 
het mobiele team voor langdurige 
en complexe zorg. In maart volgt het 
acute team. Netwerkcoördinator Lie-
ven Lust weet er alles over.

“Het verschil tussen de beide teams 
zit in de aanpak en de duur van de 
interventies”, legt Lieven Lust uit. “De 
acute mobiele teams zullen in de re-
gio Roeselare, Izegem en Hooglede 
(RIHO) tussen 8 en 22 uur actief  zijn, 
’s nachts is er een telefonisch wacht-
systeem. Het team voor langdurige 
en complexe zorg, dat vooral gericht 
is op herstel en rehabilitatie, zal alleen 
op weekdagen actief zijn.”

“Wat het mobiele team voor langdu-
rige en complexe zorg betreft, willen 
we de cliënten zoveel mogelijk de ver-
antwoordelijkheid en de regie van het 
eigen herstelproces geven. Wij willen 
de mensen aanleren om de signalen 
van herval tijdig te herkennen, zodat 
ze een crisis kunnen voorkomen. Het 
is belangrijk dat mensen dit zelf in 
de eigen context kunnen doen, zo-
dat ze hun eigen leven weer in han-
den kunnen nemen. Er is altijd hulp 
beschikbaar, maar de nachten en de 
weekends moeten ze leren overbrug-
gen. Bij een crisis kunnen ze uiteraard 
altijd een beroep doen op een acuut 
mobiel team, maar dat moet een uit-
zondering blijven.”

“In principe kan elkeen met een psy-
chiatrische problematiek een beroep 
doen op het mobiel team. Voorwaar-
de is wel dat de cliënt bereid is om sa-
men met ons dit pad op te gaan. Ook 

de mensen rond de patiënt moeten 
betrokken worden: de familie, de vrien-
den, de buurt. Het doel is om een op-
name in de residentiële zorg te vermij-
den waar mogelijk of korter te houden. 
Maar zo’n opname is voor de familie op 
een bepaalde manier ook wel comfor-
tabel soms. Toch is een opname vaak 
niet de enige of de beste oplossing. 
We moeten zoveel mogelijk ambulant 
kunnen oplossen, in samenwerking 
met de familie en de omgeving. Op die 
manier maken we ook plaats in de resi-
dentiële voorzieningen om de mensen 
met de meest complexe pathologieën 
alle nodige gespecialiseerde zorg te 
kunnen bieden.”

Ervaring
“De opstart van de mobiele teams 
zal geleidelijk aan gebeuren. Het is 
voor iedereen nieuw. Al hebben de 
medewerkers uit de mobiele teams 
uiteraard al heel wat ervaring. De 
meesten komen van Kliniek Sint-
Jozef, maar ook uit een PAAZ (Psychi-
atrische Afdeling in een Algemeen 
Ziekenhuis) of uit de psychiatrische 
thuiszorg. Het gaat om ongeveer 
8,5 voltijds equivalenten voor de 
teams voor langdurige en complexe 
zorg en ongeveer 9,5 voor de acute 
teams. Het team voor langdurige en 
complexe zorg bestaat uit een psy-
chologen, maatschappelijk werkers, 
een ergotherapeut en psychiatrisch 
verpleegkundigen. Met dr. Muylaert 

is er ook een psychiater aan het team 
verbonden voor het beleid en de op-
volging en indien nodig ook om aan 
huis te gaan”, aldus Lieven Lust. “Het 
acute team is eveneens multidisci-
plinair samengesteld: psycholoog, 
psychiater, maatschappelijk werker, 
huisarts en psychiatrisch verpleeg-
kundigen.”

“Met de mobiele teams brengen we 
gespecialiseerde zorg in de eerste 
lijn. Het is uitdrukkelijk niet de be-
doeling om de taak van de eerste 
lijn over te nemen, wel om de eerste 
lijn te versterken. De huisarts blijft 
de spilfiguur. Wij vertrekken van een 
herstelvisie. We richten ons niet op 
wat de patiënt niet meer kan, maar 
op wat hij wél nog kan. De mogelijk-
heden die er zijn, proberen we te ver-
sterken, zodat de patiënt in zijn eigen 
context kan blijven functioneren.”

“Elke patiënt krijgt een referentie-
persoon toegewezen binnen het 
mobiel team, een ‘case manager’ als 
het ware. Er is altijd een back-up bin-
nen het team. De frequentie van het 
langsgaan is afhankelijk van de si-
tuatie en van de patiënt. In principe 
gaat één persoon langs, maar waar 
nodig kan een tweede persoon met 
een bepaalde expertise meegaan. 
Alle patiënten worden wel in het gro-
tere team besproken, met inbreng 
vanuit alle aanwezige disciplines.”

Netwerkcoördinator Lieven Lust: “Met de 
mobiele teams brengen we gespecialiseerde 
zorg in de eerste lijn. Het is uitdrukkelijk 
niet de bedoeling om de taak van de eerste 
lijn over te nemen, wel om de eerste lijn te 
versterken. De huisarts blijft de spilfiguur.”
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Kliniek Sint-Jozef is een innoverend ziekenhuis met gemotiveerde 
medewerkers die zorgen voor een continue dynamiek. Achter 

de schermen wordt deze dynamiek gevoed en gestuurd door een 
raad van bestuur die de afgelopen jaren sterk geprofessionali-

seerd is. Voorzitter Gerard Wulleman is ondertussen al meer dan 
dertig jaar actief in het bestuur van Kliniek Sint-Jozef. Hij is dan 

ook uitstekend geplaatst om de recente ontwikkelingen in de 
geestelijke gezondheidszorg te duiden.

Gerard Wulleman: “Dertig jaar geleden was 
‘bestuurslid’ zijn vaak een eerder vrij blijvend 

mandaat. Vandaag is het een echt engagement 
met een grote verantwoordelijkheid bovendien.”

Gerard Wulleman is 73, jong van hart 
en psycholoog van opleiding. Amper 
25 jaar oud richtte hij in 1965 in Ize-
gem het PMS op, de voorloper van 
het huidige Centrum voor Leerlin-
genbegeleiding. Vijf jaar later stond 
hij met toenmalig directeur Vijver-
man van Kliniek Sint-Jozef aan de 
wieg van het Centrum voor Geeste-
lijke Gezondheidszorg (CGG) Izegem. 
Sinds 1979 maakt Gerard Wulleman 
deel uit van de raad van bestuur van 
Kliniek Sint-Jozef, in 1995 werd hij tot 
voorzitter verkozen.

“Ik heb mij altijd sterk geëngageerd 
in diverse verenigingen, onder meer 
in de schoot van Caritas West-Vlaan-
deren”, vertelt Gerard Wulleman. “Als 
directeur van een PMS-centrum en 
nadien als inspecteur van de psy-
chologen in de PMS-centra kwam ik 

zowat overal en leerde ik het werk-
veld van de schoolpsychologie goed 
kennen. De laatste jaren voor mijn 
pensioen in 2002 was ik betrokken 
in een Europees project rond ‘Vio-
lence at school’ en ‘Mental health at 
school’ over agressie en pestgedrag 
in scholen.”

Strategie
“Ik ben ondertussen 18 jaar voorzit-
ter van Kliniek Sint-Jozef en in die 
tijd is er veel veranderd”, aldus Ge-
rard Wulleman. “De aandacht voor 
de geestelijke gezondheidszorg is 
sterk toegenomen en de organisatie 
van de zorg zelf werd meer gediffe-
rentieerd en geprofessionaliseerd. In 
2005 heeft de Kliniek Sint-Jozef een 
nieuwe opdrachtverklaring gemaakt. 
Deze opdrachtverklaring vormt de 
basis van de strategische doelstellin-

gen. Het is de taak van de raad van 
bestuur om daarover te waken. Ter 
gelegenheid van het pensioen van 
directeur Vijverman in 2008 heeft 
de raad van bestuur een audit laten 
uitvoeren. Daaruit is een nieuwe 
structuur ontstaan, met een duidelij-
ke bevoegdheidsverdeling tussen de 
raad van bestuur en de directie. Het 
organiseren van de communicatie, 
de informatiedoorstroming en de be-
trokkenheid is erg belangrijk voor de 
goede werking.”

“Ook de samenstelling van de raad 
van bestuur is geprofessionaliseerd. 
We hebben nieuwe mensen aange-
trokken met specifieke competenties 
op het gebied van human recour-
ces, ethiek en financiën. We werken 
vandaag met drie comités, waarin 
telkens zowel leden van de raad van 
bestuur als van de directie vertegen-
woordigd zijn: een financieel comité, 
een comité voor personeelsaangele-
genheden en een bouwcomité. 

Jaarlijks worden doelstellingen ge-
formuleerd. Zo slaagt de raad van 
bestuur erin zijn strategische rol ten 
volle op te nemen. Naast de drie co-
mités is er ook een ‘bureau’ dat snel 
beslissingen kan nemen als dat no-
dig is en de vergaderingen van de 
raad voorbereidt. Verder is er een per-
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Interview met Gerard Wulleman, voorzitter raad van bestuur

“Ook drempel voor residentiële zorg  
moet verlaagd worden”
manent overlegcomité van bestuur 
en artsen. Daarnaast is er een advies-
groep pastoraal, die ons helpt onze 
identiteit als christelijke voorziening 
te bewaren. Met die structuur pro-
fileert de raad van bestuur zich als 
toezichthoudend en tegelijk beleids-
voerend orgaan. De praktijk van de 
voorbije jaren toont dat dit model 
goed werkt voor Kliniek Sint-Jozef.”

Engagement
“Elk lid van de raad van bestuur 
brengt zijn eigen competenties in, 
maar ook een groot engagement. 
Bestuurder zijn is een onbezoldigde 
functie. Het is niet altijd gemakkelijk 
om jonge, geschikte kandidaten te 
vinden die zich voldoende vrij kun-
nen maken hiervoor. Maar het lukt. 
Vandaag telt onze raad van bestuur 
elf leden, waarvan zes vrouwen en 
vijf mannen.”

“Als voorzitter probeer ik vooral het 
overzicht te behouden. Ik ben al jaren 
lid van de raad van bestuur en gelei-
delijk groei je in die rol door ervaring. 
Ik ben bijvoorbeeld geen financieel 
deskundige, maar ik kan dit domein 
ondertussen goed volgen. Of neem 
de infrastructuur: de voorbije jaren is 
het domein van de Kliniek Sint-Jozef 
sterk uitgebreid. We hebben sinds 
kort ook een mooi sportterrein. Ver-
der is er de recente aankoop van het 
nieuwe ‘Huis in de stad’. Ook inhou-
delijk kan ik alles opvolgen, zoals de 
ontwikkelingen in therapieën, de 
evolutie van de ligdagen, hervalcij-
fers enzovoort. Idem dito voor het 
personeelsbeleid waarin ik evenmin 
expert ben, maar waar ik natuurlijk 
wel al enige ervaring heb opgedaan 
doorheen de jaren. Dit alles boeit mij 
ook uitermate.”

“De geestelijke gezondheidszorg 
staat niet stil. Op dit ogenblik is de 
uitvoering bezig van alle ontwikke-

lingen onder ‘artikel 107’. Dat bete-
kent een grote investering voor het 
ziekenhuis. Ook als voorzitter van 
het CGG Mandel en Leie in Kortrijk 
en vanuit een betrokkenheid in het 
Beschut Wonen te Izegem, kan ik de 
ontwikkelingen van nabij volgen. Het 
is goed om die evoluties vanuit diver-
se perspectieven te kunnen volgen. 
Meer en meer groeit er samenwer-
king op het terrein. Ik juich dat heel 
sterk toe. We moeten de drempel 
naar de geestelijke gezondheidszorg 
verlagen, zodat mensen sneller hulp 
zoeken als ze die nodig hebben. Psy-
chiatrische thuiszorg, mobiele teams, 
de cruciale rol van de huisartsen: het 
zijn allemaal boeiende ontwikkelin-
gen die de patiënt ten goede komen. 
Men beweert niet voor niets dat de-
pressie allicht dé ziekte van de 21ste 
eeuw wordt. We moeten hierop een 
adequaat antwoord bieden.”

“Dat de psychiatrie meer en meer 
laagdrempelig en ook in de maat-
schappij buiten het ziekenhuis ge-
organiseerd wordt, moet ook helpen 
om het stigma van de residentiële 
hulp weg te werken. Residentiële 
zorg zal altijd nodig blijven in be-
paalde situaties en we hebben er 
als maatschappij alle belang bij om 
ook hiervoor de drempel te verlagen. 
Geestelijke gezondheidszorg moet 
meer bespreekbaar worden. De nood 
aan psychologische en psychiatri-
sche bijstand is groot, het aanbod is 
er, maar de weg ernaar toe is vaak 
nog te weinig bekend en te stigma-
tiserend. Als we o.m. iets willen doen 
aan de hoge suïcidecijfers, moeten 
we hieraan blijven werken.”

Innoverend
“Kliniek Sint-Jozef wil zijn bijdrage 
blijven leveren aan de totstandko-
ming van een hedendaagse geestelij-
ke gezondheidszorg. Het ziekenhuis 
is altijd al een innoverend centrum 

geweest. Denk maar aan de werking 
van het Forum voor Persoonsvor-
ming, dat vandaag heel veel navol-
ging krijgt. Kliniek Sint-Jozef heeft 
heel gemotiveerde medewerkers die 
zorgen voor een continue dynamiek. 
Ook de raad van bestuur speelt hierin 
een belangrijke rol. Dertig jaar gele-
den was ‘bestuurslid’ zijn vaak een 
eerder vrijblijvend mandaat. Van-
daag is het een echt engagement 
met een grote verantwoordelijkheid 
bovendien.”

“De geestelijke gezondheidszorg is 
een uiterst boeiende wereld. Het 
enige wat ik vandaag mis, is een rui-
mer kader, een perspectief op lange 
termijn. Ja, er zijn heel veel evolu-
ties en ik ben ervan overtuigd dat 
het de goede richting uitgaat. Maar 
eigenlijk biedt de overheid op dit 
ogenblik geen langetermijnproject. 
Ook onze sector verdient een project 
zoals het ‘Perspectief 2020’ dat voor 
de gehandicaptensector uitgetekend 
is, een perspectief met heldere doel-
stellingen en stappenplannen in een 
samenhangend beleid. Het is aan de 
overheid om hiervoor het initiatief te 
nemen.”

Raad	van	Bestuur		
Kliniek	Sint-Jozef

• Dhr. Gerard Wulleman, voorzitter
• Dhr. Paul Callebert, ondervoorzitter
• Dhr. Germain Malfrère, secretaris
• Mevr. Siska Bourgeois 
• Mevr. Marijke Lootens
• Dhr. Henk Sanders
• Zr. Hilda Tanghe
• Zr. Maria Vandeputte
• Mevr. Rosita Van Maele
• Mevr. Hilde Vens
• Dhr. Geert Vervaecke



Interne reorganisatie

Continuïteit van zorg krijgt vorm in 
zorgprogramma’s en eenheden

Griet Tytgat, directeur facilitaire diensten en 
Eddy Deproost, directeur patiëntenzorg.
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Kliniek Sint-Jozef werkt actief mee 
aan de vermaatschappelijking van de 
geestelijke gezondheidszorg, onder 
meer met de uitbouw van mobiele 
teams die de zorg zoveel mogelijk 
bij de mensen thuis, in hun eigen 
context, zullen brengen. Voor het 
ziekenhuis brengt deze evolutie ook 
een heroriëntering van de (financiële 
en andere) middelen mee. Concreet 
moet Kliniek Sint-Jozef 24 bedden 
buiten gebruik stellen. En dat is geen 
sinecure, weet Eddy Deproost.

“De organisatie in Kliniek Sint-Jozef 
is doelgroepgericht”, vertelt hij. “Het 
was dus geen optie om één bepaal-

Kliniek Sint-Jozef brengt zijn aanbod niet langer onder in ‘klinieken’, maar in ‘zorgprogramma’s’ 
en ‘eenheden’. Hiermee gepaard vindt een interne reorganisatie plaats die inhoudelijk gestuurd 

is en tegelijk kadert in de vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg. Directeur 
patiëntenzorg Eddy Deproost en directeur facilitaire diensten Griet Tytgat geven tekst en uitleg.

de afdeling buiten gebruik te stellen, 
want dat zou betekenen dat we een 
bepaalde doelgroep zouden weren. 
We hebben de neutralisatie van bed-
den dan ook verspreid over het hele 
ziekenhuis, wat een herschikking 
noodzakelijk maakt.”

Versterking
Om te beginnen zijn 5 bedden afge-
bouwd op de eenheid Ontwenning 
(de vroegere ontwenningskliniek). 
“Wij blijven hier 40 bedden behou-
den”, zegt Eddy Deproost. “Dat is 
noodzakelijk, want de grote experti-
se van Kliniek Sint-Jozef maakt ons 
tot een referentiecentrum op het 

gebied van ontwenning voor de re-
gio en de provincie, maar ook tot in 
Oost-Vlaanderen. De nieuwe een-
heid Ontwenning – want we spreken 
niet langer over ‘klinieken’, maar over 
‘eenheden’ – behoudt het kortdu-
rend opnameprogramma, het her-
opnameprogramma, de drie voort-
gezette behandelgroepen en het 
nazorgprogramma.”

De eenheid Jongvolwassenen telt 
voortaan 14 bedden in plaats van 15, 
een beperkte bijsturing.

De grootste herschikking gebeurt 
binnen het zorgprogramma vol-
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Zorgprogramma’s en eenheden
wassenen. Daar wordt een nieuwe 
eenheid Angst-, stemmings- en per-
soonlijkheidsstoornissen in het le-
ven geroepen. Deze nieuwe eenheid 
bundelt een deel van de vroegere 
revakliniek en de depressiekliniek. In 
de eenheid Angst-, stemmings- en 
persoonlijkheidsstoornissen wordt 
zorg op maat aangeboden op basis 
van een integratie van actuele evi-
dence-based benaderingen: menta-
lisatiegebaseerde behandeling, de 
dialectische gedragstherapie van 
Linehan, de schemagebaseerde ge-
dragstherapie van Young en de psy-
choanalytische therapie.

“Laat het duidelijk zijn: de werking 
van de revakliniek wordt niet opge-
doekt en ook de gedragstherapie 
wordt niet afgebouwd”, licht Eddy 
Deproost toe. “Integendeel zelfs. 
Ook de eenheid Psychosezorg met 12 
bedden en de eenheid Psychosociale 
revalidatie met 8 bedden nemen een 
deel van het aanbod van de vroege-
re revakliniek over. Beide eenheden 
zullen in het kader van de vermaat-
schappelijking van de zorg en de in-
troductie van de mobiele teams nog 
aan belang en betekenis winnen. Ze 
zullen vooral met het mobiel team 
voor langdurige zorg complementair 
werken”, aldus nog Eddy Deproost.
De eenheid Volwassenen kortverblijf 
blijft ongewijzigd behouden.

Nieuwe	realiteit
De interne reorganisatie gaat ge-
paard met een nieuwe naamgeving. 
Zoals al vermeld verdwijnen de ‘kli-
nieken’ uit de naamgeving: jeugdkli-
niek, depressiekliniek, ontwennings-
kliniek, revakliniek, seniorenkliniek. 
In de plaats hiervan wordt voortaan 
met ‘zorgprogramma’s’ en ‘eenheden’ 
gewerkt (zie kader).

Deze wijziging gaat verder dan al-
leen maar terminologie. De term 
‘zorgprogramma’ raakt meer en 
meer ingeburgerd om de nieuwe rea-
liteit van samenwerking, continuïteit 
van zorg en zorg in netwerk weer te 
geven. Op alle eenheden worden de 
therapeutische programma’s en me-
thodieken bijgewerkt op grond van 
actuele wetenschappelijke inzichten 
en good practices. In het kader van 
de vermaatschappelijking en de her-
stelvisie wordt nog meer dan vroe-
ger belang gehecht aan de actieve 
betrokkenheid van de familie en de 

omgeving van de patiënt. Ook pati-
entenparticipatie en het integreren 
van ervaringsdeskundigheid worden 
verder gestimuleerd.

Veilige	infrastructuur
Als gevolg van de interne reorgani-
satie zullen eind februari een aantal 
eenheden veranderen van locatie. 
“Hierbij houden we uiteraard reke-
ning met het masterplan voor de ko-
mende jaren”, verduidelijkt  Griet Ty-
gat, directeur facilitaire diensten. “We 
werken met een langetermijnvisie. 
Bepaalde eenheden of clusters van 
eenheden krijgen een nieuwe locatie 
om de zorgverlening te optimaliseren.

Tegelijk maken we van deze bewe-
ging gebruik om ons risico- en vei-
ligheidsmanagement bij te sturen. 
Preventie en de-escalerende maatre-
gelen staan daarbij centraal. We wil-
len het aantal  afzonderingskamers 

afbouwen  en vervangen door com-
fortrooms en time-out ruimtes.”

“Een comfortroom is een woonkamer 
met een huiselijke sfeer, een divan, 
een tv, een muziekinstallatie. Hier 
kunnen patiënten individueel even 
tot rust komen als ze op de tippen 
van hun tenen lopen. Op de manier 
willen we een escalatie van stress, 
angst of agressie in een vroeg stadi-
um voorkomen. De patiënten kunnen 
zelf aangeven als ze hieraan behoef-
te hebben. Buitenlandse voorbeelden 
tonen dat deze methodiek werkt”, 
zegt Eddy Deproost.

“Een time-out ruimte dient voor als 
er toch een escalatie is. Deze ruim-
tes zijn rustgevend ingericht, maar 
laten de patiënt toch toe om zich af 
te reageren. De sofa, bijvoorbeeld, is 
van plastic en de muren zijn zacht en 
veilig.”

Zorgprogramma  
jeugd
>  Jeugd kortverblijf 
    dr. Geert Everaert

> Jeugd behandeling
   Dr. Leen Van Compernolle 

> Jongvolwassenen 
   dr. Geert Everaert

Zorgprogramma  
volwassenen
Eenheden
> Volwassenen kortverblijf
   Dr. Sofie Muylaert

> Angst-, stemmings- en 
   persoonlijkheidsstoornissen
   Dr. Mark Kinet

> Psychosezorg
   Dr. An Verbrugghe

> Psychosociale revalidatie
   Dr. Sofie Muylaert

Zorgprogramma  
verslaving
Eenheid
> Ontwenning van
   alcohol, medicatie, tabak, 
   cannabis
   Dr. Ilse Velghe

Zorgprogramma  
ouderen
Eenheden
> Angst- en stemmingsstoornissen
   dr. An Verbrugghe

> Ontwenning
   Dr. An Verbrugghe

> Resocialisatie
   Dr. An Verbrugghe

Expertisecentrum ect
> Dr. An Verbrugghe



Open venster08

Eerstelijnspsychologe Lisbeth Scherpereel in Roeselare

“Ik help er mee voor zorgen dat 
mensen niet tussen de mazen van 
het net vallen”

“Eerstelijnspsychologische zorg is een kort durende, 
oplossings gerichte behandeling van mensen die in hun 

leven even het noorden kwijt zijn”, zo lezen we in de 
folder van de vzw Huisartsen Midden West-Vlaanderen. 

Sinds april 2012 is Lisbeth Scherpereel in Roeselare  
actief als eerstelijnspsychologe. Wij vroegen haar om  
een woordje uitleg en een eerste, prille evaluatie van  

dit nieuwe initiatief.

Lisbeth Scherpereel studeerde af in 
2010 als master in de psychologie, 
nadat ze eerder al een bachelor toe-
gepaste psychologie behaalde aan 
de Katho. Na haar studies kon ze aan 
de slag als afdelingspsycholoog in PZ 
Onze-Lieve-Vrouw in Brugge, waar ze 
vandaag nog altijd halftijds werkt. 
De andere helft van de tijd werkt ze 
sinds april 2012 als eerstelijnspsycho-
loog in Roeselare.
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Lisbeth Scherpereel: “Hoe sneller hulp 
wordt aangereikt, hoe groter de kans 
dat een probleem beheersbaar blijft. 

Tegelijk werk ik actief mee aan de 
laagdrempeligheid van de geestelijke 
gezondheidszorg. Als ik erin slaag om 
mensen een positieve eerste ervaring 

met de geestelijke gezondheidszorg 
te geven, dan kan ik de schrik en het 

taboe helpen wegwerken.”

aan een eerstelijnspsycholoog. Soms 
zien de huisartsen immers door het 
bos de bomen niet meer. Het aanbod 
aan geestelijke gezondheidszorg is 
groot, maar ook heel complex. Ook 
het screenen van patiënten is niet al-
tijd eenvoudig. Achter fysische klach-
ten kunnen soms psychologische 
problemen schuilgaan. Een eerste-
lijnspsycholoog kan hier een tussen-
persoon zijn.”

“Ondertussen heb ik de 45 huis-
artsen van Roeselare allemaal per-
soonlijk bezocht. Die persoonlijke 
kennismaking is belangrijk. Alleen 
de huisartsen kunnen iemand door-
verwijzen naar de eerstelijnspsycho-
loog. Dat kan gemakkelijk met een 
online agenda of telefonisch. Door 
huisartsen het alleenrecht te geven 
tot doorverwijzing, bevestigen we 
de centrale rol van de huisarts in 
de eerstelijnszorg. Uiteraard heb ik 
daarnaast ook contact met het CGG, 
het OCMW, het CAW en andere dien-
sten.”

Wachtpost
“Ik ben met de voorbereidingen ge-
start begin april en sinds begin juni 
zijn de eerste doorverwijzingen ge-
beurd. Mijn bureau bevindt zich in 
de wachtpost van de huisartsen in de 
Spilleboutdreef in Roeselare. Over-
dag staat die wachtpost toch leeg en 
bovendien kennen veel inwoners de 
wachtpost ondertussen en is er ook 
een lage drempel. Het eerste half jaar 
waren er 57 aanmeldingen. Het me-
rendeel van de patiënten is vrouw en 
vooral de leeftijd 35 tot 45 jaar is sterk 
vertegenwoordigd. Het gaat om pa-
tiënten met een uiteenlopende pro-
blematiek: aanpassingsproblemen 
zoals stress, burn-out of verliesver-
werking, angstproblemen en versla-
vingsproblemen. Doorgaans duurt 
een gesprek een 45-tal minuten, al 
kan een intakegesprek soms wel uit-
lopen. Gemiddeld zie ik een patiënt 
vijf tot zes keer, met een maximum 
van tien keer. Na elk gesprek geef ik 
de patiënten een opdracht mee naar 
huis, zodat ze er verder mee aan de 
slag gaan. Die opdracht vormt dan 
meteen het aanknopingspunt voor 
een volgend gesprek. Op die manier 
probeer ik in overleg met de patiënt 
een concreet doel te bereiken, waar-
bij ik vooral een beroep doe op de 
mogelijkheden en de sterktes binnen 
de patiënt zelf.”

“Ik doe aan screening, kortduren-
de behandeling en doorverwijzing. 
Soms beslis ik na één of twee sessies 
om een patiënt door te verwijzen 
naar gespecialiseerde hulp in een 
CAW of een CGG. Dat kan weleens 
moeilijk liggen: mensen voelen zich 
dan vaak ten onrechte afgewezen, 
terwijl ze net een belangrijke drem-
pel genomen hebben. Maar het is al-
tijd beter om iemand meteen na één 
of twee sessies door te verwijzen, 
dan hiermee zes weken te wachten. 
Op die manier werk ik ook bewust 
mee aan een goede afstemming en 
samenwerking met het CAW en het 
CGG. Als ik merk dat dringende, acu-
te hulp nodig is, dan kan ik in overleg 
met de huisarts een patiënt doorstu-
ren naar een psychiater.”

Vroegdetectie
“Bij elk contact is er een samenwer-
king tussen drie partijen: de patiënt, 
de huisarts en ikzelf als eerstelijns-
psycholoog. Ik stuur de huisarts na 
de eerste of de tweede sessie een ver-
slag als de patiënt daarmee akkoord 
gaat. Ook bij afronding of op cruciale 
momenten neem ik terug contact op 
met de huisarts.”

“De grote meerwaarde van de eerste-
lijnspsycholoog is het versterken van 
de vroegdetectie. Ik help er mee voor 
zorgen dat mensen niet tussen de 
mazen van het net vallen. Hoe sneller 
hulp wordt aangereikt, hoe groter de 
kans dat een probleem beheersbaar 
blijft. Tegelijk werk ik actief mee aan 
de laagdrempeligheid van de geeste-
lijke gezondheidszorg. Als ik erin slaag 
om mensen een positieve eerste erva-
ring met de geestelijke gezondheids-
zorg te geven, dan kan ik de schrik en 
het taboe helpen wegwerken.”

“De eerstelijnspsycholoog is een 
versterking van de getrapte hulp-
verlening. Vaak kan ik na een drietal 
sessies al tot een oplossing komen, 
waardoor verdere gespecialiseerde 
zorg vermeden kan worden. Op die 
manier komt er in de tweede en de 
derde lijn ruimte vrij voor patiënten 
die echt nood hebben aan die gespe-
cialiseerde zorg”, aldus nog Lisbeth 
Scherpereel.

Na een positieve evaluatie van het 
eerste projectjaar, kijken ze in Roe-
selare alvast uit naar een verlenging 
ervan.

“Het is een nieuwe functie die me 
echt het gevoel geeft pionierswerk te 
kunnen doen”, vertelt Lisbeth Scher-
pereel. “In het Onze-Lieve-Vrouw-
ziekenhuis had ik al de wind van ar-
tikel 107 voelen waaien, nu maak ik 
mee deel uit van dat verhaal. Ik kan 
me helemaal in die filosofie van ver-
maatschappelijking van de zorg vin-
den. Het is een uitdaging om samen 
met de huisartsen mensen ambulant 
te helpen in plaats van ze al te vlug 
te laten opnemen in een gespeciali-
seerd ziekenhuis.”

Het	bos	en	de	bomen
De functie van een eerstelijnspsycho-
loge kwam er nadat de Vlaamse over-
heid een oproep deed naar nieuwe 
initiatieven voor eerstelijns-ggz. De 
vzw Huisartsen Midden West-Vlaan-
deren diende samen met enkele 
partners een project in. Jammer ge-
noeg werd er per provincie maar 
één project goedgekeurd en viel 
Roeselare uit de boot. Maar omdat 
de huisartsen ondertussen de grote 
meerwaarde van een eerstelijnspsy-
choloog hadden ontdekt, ging de vzw 
aankloppen bij het stadsbestuur. De 
stad Roeselare besliste om het pro-
ject een kans te geven.

“De huisartsen van Roeselare zijn 
met dit project niet aan hun proef-
stuk toe”, verklaart Lisbeth Scherpe-
reel. “Zij werken al nauw samen in 
het Lokaal Multidisciplinair Netwerk 
(LMN), dat met succes de zorgtrajec-
ten voor nierinsufficiëntie en diabe-
tes type 2 in goede banen leidt. Na-
vraag bij de huisartsen van het LMN 
leerde dat er een grote behoefte was 
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Dit boek was één van de trofeeën die 
ik bemachtigde op een boekenstand 
op het EABCT-congres in Genève. De 
600 bladzijden, de plaats die het in 
mijn bagage zou innemen en de prijs 
deden me even twijfelen, maar de 
achterflap en de inhoudstafel kon-
den me overtuigen : Low Intensity 
slaat op psychotherapie die de vol-
gens de auteurs schaarse en/of dure 
‘one-to-one-therapy’ links laat liggen 
als zijnde een traditionele én enigs-
zins gedateerde interventie waar 
al te veel evidentie-onderzoek is in 
opgegaan. Hoog tijd om andere ‘for-
mats’ van psychotherapie uit te wer-
ken en te streven naar een evidence 
based status hiervoor. Dit leek me nu 

Boekbespreking

Oxford Guide to Low Intensity 
CBT interventions

eens naadloos aan te sluiten bij de 
107-golf die door Vlaanderen waart, 
dus haalde ik mijn kredietkaart bo-
ven.

Hoewel de titel suggereert dat het 
stuk voor stuk om gedragstherapeu-
tische interventies gaat, lijkt dit boek 
mij even goed leesbaar en inspire-
rend voor ‘andersdenkenden’, zolang 
men het heilig huisje van de indivi-
duele high-intensity therapie kan en 
wil in vraag stellen.

Het boek geeft een overzicht van 
onderzochte interventies en er ont-
vouwt zich een waaier aan moge-
lijkheden: het eerste hoofdstuk gaat 

over zelfhulpboeken, hoe het kaf 
van het koren scheiden, richtlijnen 
hoe die ontwikkeld kunnen worden 
tot een soort zelfhulpboek-voor-
schrijf-repertorium. 
Begeleide internetinterventies vormt 
het volgende hoofdstuk en hierin 
heeft men het vooral over hoe je je 
programma/site kan aanpassen aan 
de populatie die wordt beoogd. Ook 
boeiend is het deel waarin men en-
gagement en ‘alliance’ onderzoekt in 
internetcondities en aanbevelingen 
doet om dit te optimaliseren.
Een eindje verder heeft men het 
over het gebruik van communicatie-
middelen: telefonische interventies, 
sms’en, mailen en online rapporte-
ren bieden mogelijkheden om de 
frequentie van life-contacten beter 
te doseren zonder in te boeten aan 
therapeutische effectiviteit. 
Het vierde hoofdstuk is van de hand 
van Jim White, de man die in Schot-
land aantoonde dat psychoeducatie 
veel meer is dan ‘les geven’, dat die 
ook voor grote groepen tot 50 men-
sen zinvol kan ingezet worden en tra-
ditioneel therapieschuwe groepen 
kan bereiken.
De volgende hoofdstukken gaan over 
de training en opleiding van de ‘nieu-
we’ therapeut. E-therapist worden, 
huisartsen ‘10 minutes-interventi-
ons’ leren, case manager worden, dit 
alles vergt nieuwe vaardigheden en 
inzichten die dringend geleerd moe-
ten worden. 
Deze aanpak leent zich ook goed voor 
preventieprogramma’s: de therapeut 
die de klas instapt en er zijn ding 
doet, ‘social marketing’ in zorgvermij-
dende groepen zijn daar voorbeelden 
van. 
Kortom, dit boek opent een wereld 
aan mogelijkheden en toont ons hoe 
we uit enigszins vastgeroeste psy-
chotherapieformats kunnen stappen 
om een bredere en allicht ook meer 
maatschappelijk verantwoorde slag-
kracht te ontwikkelen.

Jan Callens

Oxford Guide to Low Intensity CBT 
interventions, James Bennett-Levy et 
al.(eds), 2010, Oxford University Press
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Gratis groepsaanbod voor jongeren

Vroeginterventie middelengebruik

Het Huis in de Dreef werd in juni 
2009 in gebruik genomen op initia-
tief van Kliniek Sint-Jozef en Beschut 
Wonen Roeselare-Tielt. De woning 
bevindt zich vlakbij het ziekenhuis 
en biedt plaats aan maximum vier 
personen. Het huis is bedoeld voor 
patiënten die niet langer een volledi-
ge ziekenhuisopname nodig hebben, 
maar om praktische redenen ook 
nog niet kunnen terugkeren naar de 
maatschappij.

De bewoners krijgen een zo hoog mo-
gelijke mate aan zelfstandigheid. Het 
staat de bewoners vrij om contact 
met elkaar te onderhouden en prakti-
sche zaken af te spreken, bijvoorbeeld 
om samen te koken. Bewoners kun-
nen deelnemen aan avondactiviteiten 
in het ziekenhuis, maar dat hoeft niet. 
De bewoners worden opgevolgd door 
medewerkers van Beschut Wonen. 
Alleen de sociaal-administratieve op-

Het thema ‘jongeren en middelen-
gebruik’ is niet weg te denken uit 
onze samenleving. Het is belangrijk 
om er zich bewust van te zijn dat 
middelen (alcohol, gsm, computer, 
illegale drugs,…) deel uitmaken van 
onze maatschappij en dus een be-
langrijke invloed hebben op onze 
levensstijl.

Een samenwerkingsverband Kliniek 
Sint-Jozef Pittem – CGG Largo Roe-
selare – Kompas geeft aandacht aan 
het preventief werken met risico-
groepen rond gebruik en verslaving. 
Een belangrijke doelgroep zijn de 
jongeren. Jongeren houden het vaak 
bij experimenteren, maar waar ligt 
de grens? Wanneer gaat het over ge-
bruik of misbruik? 

Sinds begin 2009 werkt Kliniek 
Sint-Jozef Pittem met een project 
‘vroeginterventie bij beginnend pro-
blematisch of riskant druggebruiken-
de jongeren’. Dit is een gratis groeps-
aanbod van 5 sessies voor (nog) 
niet- gemotiveerde gebruikende jon-
geren van 12 tot 18 jaar over het ge-
bruik en de gevolgen voor het eigen 
functioneren en de leefomgeving. Er 
is ook een ouderavond.

Op de website van het ziekenhuis 
(www.sintjozefpittem.be) vindt u al-
vast de folder met meer informatie 

Huis	in	de	Dreef	bewijst	zijn	nut

Vanessa De Cuyper, Kliniek St.-Jozef en 
Cynthia De Busschere, Beschut Wonen 
Roeselare-Tielt

volging gebeurt door de sociale dienst 
van het ziekenhuis.

Ondertussen heeft het Huis in de 
Dreef ruimschoots zijn nut bewe-
zen. In de periode juni 2009 tot sep-
tember 2012 werden 47 aanvragen 
gedaan om er tijdelijk onderdak te 
krijgen, het overgrote deel vanuit 
het zorgprogramma Volwassenen. 
Er kwamen ook enkele aanvragen 
voor jongvolwassenen en senioren. 
Van de 47 aanvragen werden er 35 
aanvaard en 23 patiënten hebben 
effectief in het Huis in de Dreef ge-
woond.

Acht patiënten verbleven minder 
dan drie maanden in het huis, vijf pa-
tiënten tussen drie en zes maanden, 
zes patiënten tussen zes en twaalf 
maanden. Slechts twee bewoners 
bleven langer dan één jaar in het 
Huis in de Dreef wonen.

en de contactgegevens. Aarzel niet 
om telefonisch contact op te nemen 
voor verdere toelichtingen.

Contactgegevens:

Jolien Vande Walle en Sofie Claerbout
Kliniek Sint-Jozef Pittem
051/46.70.41

Katrien Hallewaert
Centrum Geestelijke Gezondheidszorg 
Largo Roeselare
051/25.99.30

De meeste bewoners van het huis 
gingen achteraf zelfstandig wonen, 
trokken in bij een partner of de ou-
ders of vonden een plek in een pro-
ject Beschut Wonen.
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centrum voor psychiatrie en psychotherapie.
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ZORGPROGRAMMA 
JEUGD

Eenheden

> Jeugd kortverblijf
   Dr. Geert Everaert

> Jeugd behandeling
   Dr. Leen Van Compernolle

> Jongvolwassenen
   Dr. Geert Everaert

ZORGPROGRAMMA  
VOLWASSENEN

Eenheden

> Volwassenen kortverblijf
   Dr. Sofie Muylaert

> Angst-, stemmings- en  
   persoonlijkheidsstoornissen
   Dr. Mark Kinet

> Psychosezorg
   Dr. An Verbrugghe

> Psychosociale revalidatie
   Dr. Sofie Muylaert

ZORGPROGRAMMA 
VERSLAVING

Eenheid

> Ontwenning van alcohol,  
   medicatie, tabak, cannabis
   Dr. Ilse Velghe

ZORGPROGRAMMA 
OUDEREN

Eenheden

> Angst- en stemmingsstoornissen
   dr. An Verbrugghe

> Ontwenning
   Dr. An Verbrugghe

> Resocialisatie
   Dr. An Verbrugghe

EXPERTISECENTRUM ECT

> Dr. An Verbrugghe


