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Studiedag 3 oktober 2013

Durven  
interveniëren

Studiedag door en  
voor verpleegkundigen 

Donderdag 3 oktober vindt in Ter Eeste in Roeselare 
een studiedag ‘Durven interveniëren’ plaats, met 
als ondertitel ‘Woord en daad in de psychothera-
pie’. Sprekers zijn prof. dr. Peter Adriaenssens, prof. 
dr. Guido Pieters, prof. dr. Joris Vandenberghe, dr. 
Mark Kinet en dr. Geert Everaert. Op de studiedag 
wordt ook de Prijs Frans Hoornaert (t.w.v. 1500 euro) 
uitgereikt voor een niet-gepubliceerd wetenschappe-
lijk artikel over klinische psychotherapie. 

Het wedstrijdreglement is te bekomen bij 
geert.everaert@sintjozef pittem.be.

Op donderdag 20 juni 2013 vond in de Spil in Roese-
lare de studiedag “Jouw brug naar empowerment 
– voorkomen is beter dan genezen” plaats, geor-
ganiseerd door en voor verpleegkundigen. Voor de 
middag werd een reeks voordrachten gehouden, 
na de middag konden de deelnemers meedoen aan 
twee van de zeven workshops. Er namen 130  ver-
pleegkundigen deel.  

U vindt een aantal presentaties van deze studiedag 
tijdelijk op www.sintjozefpittem.be.
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Tastbare verhalen
EdITOrIAAL 

Filip Deboutte

Een jaarverslag is altijd een moment-
opname. Het biedt een stand van za-
ken in tal van evoluties die vaak over 
meerdere jaren gespreid zijn. Dat is 
nog meer dan anders het geval in dit 
jaarverslag 2012. Het is goed om tus-
sen alle veranderingen door even stil 
te staan en een bilan op te maken. 
Niet van grote en kleine projecten 
afzonderlijk, maar van de organisatie 
als geheel.

Daarom bieden wij in dit jaarverslag 
in de eerste plaats graag een over-
zicht van de zorgprogramma’s en de 
eenheden zoals die na de interne in-
houdelijke reorganisatie functione-
ren. Deze reorganisatie kadert tege-
lijk in de vermaatschappelijking van 
de geestelijke gezondheidszorg.
Kliniek Sint-Jozef bestaat vandaag 
uit vier zorgprogramma’s: een zorg-
programma jeugd, volwassenen, 
verslaving en ouderen. Elk zorgpro-
gramma bestaat uit één of meerdere 
eenheden. Wij stellen ze graag kort 
aan u voor, zodat u een goed beeld 
krijgt van Kliniek Sint-Jozef vandaag.

We laten onze patiënten aan het 
woord. Hun verhalen en getuigenis-
sen zijn concreet en tastbaar. Wij bie-
den zorg aan mensen zoals u en ik, 
die op een bepaald moment in hun 
leven behandeling nodig hebben. 
Heel oprecht danken we de patiënten 

die in volle openheid hebben meege-
werkt. Op deze manier verlagen we 
samen de drempel van de geestelijke 
gezondheidszorg.

Naast het overzicht van het behan-
delaanbod brengen we in dit jaarver-
slag traditioneel een aantal cijferge-
gevens onder uw aandacht. 

Tenslotte past een woord van diep-
gemeende dank voor de artsen en 
voor alle medewerkers van Kliniek 
Sint-Jozef. Het is slechts door de vol-
gehouden gezamenlijke inzet van 
elkeen dat we erin slagen jaar na jaar 
de kwaliteit van onze zorg te verbete-
ren, tot tevredenheid van de patiën-
ten. Meestal zijn het de artsen en de 
medewerkers van het therapeutisch 
departement die hiervoor alle lof krij-
gen. Zij staan in voor de uitvoering 
van onze kernopdracht. Maar ook 
de medewerkers van de ondersteu-
nende diensten verdienen een dikke 
pluim. Door hun dagelijkse inspan-
ningen dragen zij bij tot het welbe-
vinden van de patiënten. Daarom 
richten we in dit jaarverslag graag 
ook de schijnwerper op een aantal 
medewerkers achter de schermen.

Ik wens u veel leesplezier.

Filip Deboutte
algemeen directeur
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906 mensen geholpen in Kliniek 
Sint-Jozef
In 2012 werden 906 patiënten behan-
deld in Kliniek Sint-Jozef. Dat zijn er 
goed 7% meer dan in 2011 (844 pati-
enten) en goed 12% meer dan in 2010 
(806 patiënten) Het aandeel vrouwen 
bedraagt 56%, het aandeel mannen 
44%. Het aandeel vrouwelijke patiën-
ten ligt hiermee nog iets hoger dan de 
vorige jaren.

Herkomst provincie N %
 West-Vlaanderen 684 75,5%
- Brugge 109 12,0%
- Diksmuide 25 2,8%
- Ieper 39 4,3%
- Kortrijk 164 18,1%
- Oostende 64 7,1%
- Roeselare 161 17,8%
- Tielt 105 11,6%
- Veurne 17 1,9%
 Oost-Vlaanderen 203 22,4%
Andere herkomst 19 2,1%
   
Totaal 906 100%

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

Niemand, ik heb er zelf voor gekozen 44%
Mijn partner 5%
Mijn ouders 6%
Andere familieleden 8%
Een kennis of een vriend 2%
 
Mijn huisarts 9%
Een dokter van dit ziekenhuis 5%
Een dokter van een ander ziekenhuis 14%
 
Een ex-patiënt 1%
Anderen  7%

Geslacht N %
Mannen 399 44,0%
Vrouwen 507 56,0%
   
Totaal 906 100%

75% patiënten komt uit  
West-Vlaanderen
Driekwart van de patiënten (75,25%) 
komt uit West-Vlaanderen. Dat cijfer 
is de voorbije jaren stabiel. De vlakbij 
gelegen regio’s Roeselare en Tielt zijn 
sterk vertegenwoordigd, met respec-
tievelijk 17,8% en 11,6% van het aan-
deel patiënten. Opvallend is het hoog 
aantal patiënten uit de regio Kortrijk 
(18,1%). Ook uit de streek van Brugge 
(12,0%) en Oostende (7,1 %) vinden 
patiënten de weg naar Kliniek Sint-
Jozef.

Bijna één op vier patiënten (22,4%) 
komt uit Oost-Vlaanderen. Met 203 
patiënten is dit een relatief sterke 
stijging tegenover vorig jaar (187 pa-
tiënten). De aantrekkingskracht tot 
ver buiten de eigen provincie dankt 
Kliniek Sint-Jozef aan de hoge speci-
alisatie van de behandelingen.

Het aantal patiënten afkomstig uit 
andere provincies is miniem.

Bijna helft patiënten neemt zelf 
beslissing tot opname
Bij ontslag uit het ziekenhuis wordt 
van elke patiënt een exitinterview 
afgenomen. Daarbij wordt ook ge-
vraagd wie volgens de patiënt zelf de 
belangrijkste beslissingsnemer was 
voor de opname in Kliniek Sint-Jozef. 

Het grootste deel van de patiënten, 
liefst 44%, zegt zelf voor de opname 
gekozen te hebben. Ook de directe 
omgeving – partner, ouders, andere 
familieleden – speelt een grote rol.
Voor 28% 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.
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.

Belangrijk ook: 91% van de patiënten 
gaat akkoord met de stelling “Deze 
opname was echt de beste oplossing 
voor mij”. 4% gaat niet akkoord, 5% 
geeft geen antwoord.

2012, een jaar in cijfers
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Aantal opnamen met hoofd-
diagnose stemmingsstoornissen 
blijft toenemen
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.

34,0% van opgenomen patiënten 
hadden in 2012 een stoornis door 
middelengebruik als hoofddiagnose. 
Dat is een status quo tegenover 2011 
(34,6%). 

Het aantal opnamen met als hoofd-
diagnose stemmingsstoornissen 
blijft stijgen: van 14,2% in 2010 naar 
25% in 2011 en 28,3% in 2012. In deze 
groep zitten vooral patiënten met 
een depressie.

26% van patiënten is alleenstaand
69,4% van de patiënten in Kliniek 
Sint-Jozef komen uit een gezinsmi-
lieu op het moment van opname. 
Veruit de meesten van hen keren 
daar ook naar terug.

Eén op vier patiënten (26,3%) woont 
alleen. Een kleine minderheid van 
patiënten (1,4%) komt uit een woon-
zorgcentrum, een medisch-pedago-
gisch instituut of een voorziening 
voor bijzondere jeugdzorg (collec-
tieve woonvorm). Er zijn ook betrek-
kelijk weinig patiënten (2,4%) die 
uit een therapeutisch milieu komen, 
zoals een psychiatrische afdeling van 

Hoofddiagnosegroep %
Stoornissen door middelengebruik 34,0%
Stemmingsstoornissen 28,3%
Schizofrene en andere psychotische stoornissen 3,7%
 Persoonlijkheidsstoornissen 5,9%
Angststoornissen 6,1%
Aanpassingsstoornissen 8,0%
Eetstoornissen 0,4%
Stoornis impulsbeheersing 0,8%
Stoornissen ontwikkeld in kindertijd/adolescentie 9,1%
Dementiële en andere cognitieve stoornissen 0,6%
Dissociatieve stoornis 0,1%
Seksuele stoornis 0,1%
Andere problemen 2,1%
Somatoforme stoornissen 0,4%
Bijkomende codes 0,2%
Hoofddiagnose op as 3 0,1%
Totaal 100%

een algemeen ziekenhuis, een psy-
chiatrisch verzorgingstehuis 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 2012.

 Leefmilieu bij opname Bestemming na ontslag
Alleenwonend 26,3% 26,2%
Gezinsmilieu 69,4% 63,5%
Collectieve woonvorm 1,4% 2,4%
Therapeutisch milieu 2,4% 7,3%
Andere 0,4% 0,6%
Totaal 100% 100%



Zorgprogramma jeugd 

Eenheid Jeugd 
kortverblijf
Doelgroep
Jongeren van 15 tot 18 jaar die op een 
of andere manier ontspoord zijn en 
door psychologische en/of psychia-
trische problemen moeilijk functio-
neren in het dagelijkse leven.

Doelstellingen
Jongeren zo snel mogelijk weer op 
de goede sporen krijgen. Hiervoor 
wordt een uitgebreide observatie en 
assessment uitgevoerd. Het team 
werkt probleemoplossend en richt 
zich op de uitlokkende factoren. Het 
doel is dat de jongere na de opname 
opnieuw kan functioneren in zijn re-
guliere context.

Uitgebreide informatie vindt u op 
www.sintjozefpittem.be.

“Ik durf nogal agressief uit de hoek 
komen en ik werk mezelf en mijn om-
geving daarmee in nesten. In Kliniek 
Sint-Jozef werk ik daaraan. Ik wil mijn 
leven rustig verder kunnen zetten en 
een mooie toekomst uitbouwen. Ik 
heb er een goed vertrouwen in dat 
dat ook zal lukken met de nodige be-
geleiding.”

Jana, 15 jaar

Eenheid Jeugd kortverblijf

“Ik wil een mooie 
toekomst uitbouwen”

Open venster06



Zorgprogramma jeugd

Eenheid Jeugd behandeling
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Eenheid Jeugd behandeling

“Mijn leven terug op 
de sporen zetten”

“Ik studeer in het Brugse, maar het 
vlot niet zo goed omdat ik me vaak 
depressief en suïcidaal voel. Ook 
thuis loopt het niet zoals het zou 
moeten. Ik ben eerder al in een bege-
leidingstehuis opgenomen. Ik verblijf 
nu in Kliniek Sint-Jozef. Ik wil mijn le-
ven terug op de sporen zetten.”

Roos, 15 jaar

Magazine kliniek Sint-Jozef Pittem

Doelgroep
Jongeren van 15 tot 18 jaar (3de tot en 
met 6de jaar middelbaar onderwijs) 
die thuis, op school of op het werk 
niet voldoende meer functioneren 
en voor wie ambulante hulp ontoe-
reikend is.

Doelstellingen
Jongeren begeleiden naar zelfinzicht 
en ze helpen met het verwerken 
van en het omgaan met problemen. 
Hierbij worden ook de ouders en de 
context betrokken. Veel aandacht 
gaat naar sociale vaardigheden en 
contact met leeftijdgenoten. De te-
rugkeer naar de eigen leefwereld 
(thuis, school, werk) wordt optimaal 
voorbereid.

Uitgebreide informatie vindt u op 
www.sintjozefpittem.be.



Open venster08

Doelgroepen
Jonge mensen van 18 tot 25 jaar die 
kampen met laat-adolescentaire pro-
blemen. Vaak uiten die problemen 
zich onder de vorm van stagnatie 
in de ontwikkeling, identiteits- en/
of individuatie- of separatieproble-
men. Ook ontwikkelingsstoornissen 
(ADHD, ASS) die pas in de laatado-
lescentie aan de oppervlakte komen 
worden hier behandeld.

Zorgprogramma jeugd

Eenheid Jongvolwassenen

Doelstellingen
De stagnerende ontwikkeling van de 
jongere terug op de rails zetten met 
een behandeling op maat. Jongeren 
leren om hun leven zelf in te richten 
vanuit hun eigen mogelijkheden en 
beperkingen. De jongere wordt zelf 
verantwoordelijk gesteld voor zijn 
proces, maar ook de context wordt 
betrokken.

Uitgebreide informatie vindt u op www.sintjozefpittem.be.

“Ik ben al sinds mei 2012 opgenomen 
in Kliniek Sint-Jozef. Ja, dat is een hele 
tijd, maar ik heb ondertussen ook al 
een hele weg afgelegd. Sinds kort 
woon ik samen met mijn vriendin en 
volg ik dagtherapie.

Eén van de belangrijkste dingen die 
ik hier geleerd heb, is om zorg toe te 
laten. Vroeger wou ik vooral zelf veel 
zorg geven, maar niet ontvangen. 
Ook al was ik depressief en lag ik in 
de knoop met mezelf. Vandaag sta ik 
zekerder in het leven. Ik heb geleerd 
om over mijn gevoelens te praten. Ik 
ben stilaan mijn identiteit aan het 
opbouwen.

De toekomst ziet er weer rooskleu-
riger uit. In september wil ik graag 
mijn opleiding tot kleuterleidster 
weer opnemen. Het is mijn droom 
om voor de klas te staan.”

Tine, 20 jaar

Eenheid Jongvolwassenen

“De toekomst ziet er 
rooskleuriger uit”
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Zorgprogramma volwassenen

Eenheid Volwassenen 
kortverblijf
Doelgroepen
Volwassenen die op een of andere 
manier even uit balans zijn en voor 
wie ambulante hulp niet toereikend 
is. Ook mensen die na een opname 
op een psychiatrische afdeling in een 
algemeen ziekenhuis nood hebben 
aan een kortdurende vervolgbehan-
deling kunnen hier terecht.

Doelstellingen
De psychiatrische problematiek 
wordt met een uitgebreide observa-
tie en assessment in kaart gebracht. 
Vanuit verschillende invalshoeken 
worden zowel de klachten als de 
krachten van de patiënt aangespro-
ken om via empowerment de balans 
weer meer in evenwicht te krijgen.

Uitgebreide informatie vindt u op 
www.sintjozefpittem.be.

Eenheid Volwassenen kortverblijf

“Ik sta nu sterker in het leven”

“Ik liep al lang op de toppen van mijn 
tenen. Ik ben handelaar, ik werk hard 
en heb nauwelijks tijd voor ontspan-
ning. ’s Avonds dronk ik al eens een 
glas. Toen er bovenop de gewone 
stress nog zakelijke problemen bij 
kwamen, werd het me even teveel. Ik 
heb drank en pillen ingenomen...

In het begin zag ik een opname niet 
zitten. Ik ben zelfstandige. Acht we-
ken opname? Geen denken aan! Toch 
ben ik gebleven. Ik heb diep gezeten, 
maar beetje bij beetje ben ik uit de 
put gekropen. Ik heb het gevoel alsof 
ik binnenste buiten gekeerd ben. Ver-
gelijk het met een intensieve retraite: 
je hebt tijd om na te denken over je 
leven en de keuzes die je maakt.

Ik ben nu twee weken terug thuis. Ik 
heb mijn zelfstandige activiteit weer 
opgenomen, maar ik doe het kalmer 
aan en ik maak tijd voor sport en ge-
zonde ontspanning. Ik voel me stuk-
ken beter. Ik kijk dan ook helemaal 
niet terug op mijn opname als een 
‘duistere periode’. 

Integendeel, het was een verrij-
kende ervaring en ik sta nu sterker 
in het leven. Ik heb er zelfs nieu-
we vrienden aan overgehouden. In 
Kliniek Sint-Jozef word je van heel 
nabij opgevolgd en behandeld als 
mens. Ja, die familiale sfeer heeft me 
goed gedaan.”

Bart, 59 jaar, zelfstandig handelaar
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Doelgroepen
Volwassenen met angst-, stem-
mings- of persoonlijkheidspro-
blemen worden behandeld in een 
gespecialiseerd en uitgekiend behan-
delmilieu. Naargelang de noden van 
de patiënt wordt de behandelvorm 
flexibel aangepast (daghospitalisa-
tie, ambulante begeleiding, psychia-
trische hulp in de thuissituatie).

Doelstellingen
Op maat van de individuele patiënt 
wordt een behandelprogramma aan-
gereikt dat rekening houdt met bio-
logische oorzaken, problemen op het 
vlak van gehechtheid en bepaalde 
emotionele of relationele patronen in 
de levensgeschiedenis. Voor een gron-
dige behandeling en om een terugval 
te voorkomen wordt gelijktijdig of 
achtereenvolgens op deze verschillen-
de beslissende factoren ingewerkt.

Uitgebreide informatie vindt u op 
www.sintjozefpittem.be.

Zorgprogramma volwassenen

Eenheid Angst-, stemmings- en 
persoonlijkheidsproblemen

“Ik heb zelf hulp gezocht in Kliniek 
Sint-Jozef. Ik dacht dat ik een drank-
probleem had, maar vrij snel bleken 
gebeurtenissen uit mijn jeugd en 
mijn latere leven aan de basis te lig-
gen. Dat besef was erg ingrijpend 
voor mij. De therapie verliep dan ook 
met ups en downs. Soms werd ik met 
dingen geconfronteerd waaraan ik 
liever niet herinnerd werd: kinder-
misbruik, verkrachtingen, fysiek en 
mentaal geweld,... Op mijn tweede 
levensjaar werd ik al geplaatst om 
beschermd te worden tegen fysiek 
geweld ‘thuis’,... Later volgden an-

Eenheid Angst-, stemmings- en persoonlijkheidsproblemen

“Therapie was soms confronterend”

dere instellingen, meestal door het 
alcoholmisbruik thuis.
Ik heb lang gedacht dat zwijgen 
hierover het beste was. Uit schaam-
te ook. Maar vroeg of laat wreekt 
zich dat. De psychoanalyse heeft 
me geholpen een aantal verdrongen 
gebeurtenissen aan de oppervlakte 
te brengen, zodat ik er eindelijk over 
kon praten. Ik heb het gevoel dat ik 
een aantal dingen nu pas aan het 
verwerken ben.

Ik heb opnieuw een toekomstper-
spectief. Ik blijf wel nog in behande-

ling, maar ik koester al plannen om 
mij bij te scholen via de VDAB.
Ik wil over mijn ervaringen getuigen 
omdat het belangrijk is dat men-
sen weten dat er professionele hulp 
mogelijk is. Dat er gespecialiseerde 
mensen zijn die naar je luisteren en 
je met de nodige therapie terug een 
leven kunnen geven. Ook voor mij 
schijnt de zon nu weer af en toe. Ik 
heb geleerd om alles een plaats te 
geven en dat helpt me verder.”

I.S., 46 jaar, 
opgenomen sinds juni 2012



Doelgroepen
De eenheid Psychosezorg richt zich 
op mensen die een of meerdere psy-
chotische episodes hebben meege-
maakt (of meemaken), waarbij dui-
delijk is dat dit een uiting is van het 
uit balans raken van het evenwicht 
tussen draagkracht/draaglast.

Doelstellingen
De primaire doelstelling is uiteraard 
de psychose adequaat te behande-
len via een medicamenteus beleid en 
een aangepast therapieaanbod. Ver-
volgens worden de kwetsbaarheden 
in kaart gebracht en wordt hierrond 
een programma opgezet dat bij-
draagt tot de psychische weerbaar-
heid en het welbevinden en dus tot 
een degelijke hervalpreventie.

Uitgebreide informatie vindt u op 
www.sintjozefpittem.be.

Zorgprogramma volwassenen

Eenheid  
Psychosezorg

“Ik had als kok een heel stresseren-
de job in de horeca. Lange uren, veel 
druk, chaos alom. Ik nam drugs om 
te kunnen blijven functioneren: eerst 
cannabis, later cocaïne. Het ging van 
kwaad naar erger. Op de duur wist ik 
niet meer wat werkelijkheid was en 
wat ingebeeld.

Hier in Kliniek Sint-Jozef heb ik een 
beter inzicht gekregen in mijn situa-
tie. Ik heb nood aan structuur, stabili-
teit en regelmaat in mijn leven. Dat is 
moeilijk te combineren met een job 
als kok. Ik ben dan ook op zoek naar 
een andere baan. Ik ben aan het solli-
citeren en ik heb er vertrouwen in. Al 
ben ik mij goed bewust van het risico 
op herval. Ik moet alert blijven.”

Bernard, 35 jaar, kok van beroep
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Eenheid Psychosezorg

“Ik heb nood aan  
stabiliteit in mijn leven”
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Zorgprogramma volwassenen

Eenheid Psychosociale 
revalidatie
Doelgroepen
Volwassenen vanaf 25 jaar die zich 
door psychische problemen moeilijk 
handhaven in de maatschappij. Vaak 
is er naast psychotherapeutische on-
dersteuning ook nood aan resociali-
satie. Hiervoor wordt onder andere 
samengewerkt met partners uit be-
schut wonen, de activiteitencentra en 
psychiatrische thuiszorg.

Doelstellingen
De doelstellingen zijn zowel psycho-
therapeutisch als resocialiserend van 
aard: mensen zich beter in hun vel la-
ten voelen, intrinsieke mogelijkheden 
tot ontwikkeling naar voren schuiven 
en die op een aangepaste manier 
maatschappelijk inbedden en ont-
plooien.

“Ik ben vier maanden opgenomen 
geweest. Sinds kort ben ik weer aan 
het werk als bediende. Voorlopig 
nog halftijds. Ik volg nog nazorg en 
binnenkort zal ik een beroep kunnen 
doen op een mobiel team voor verde-
re opvolging.

Ik had last van stemmingsschom-
melingen. Die maakten mij het leven 
moeilijk. Op het werk, thuis, niets 
lukte nog... Ik kon nergens meer van 
genieten. Ik vond maar heel weinig 
plezier meer in het leven. Ik was de-
pressief. Op het laatst kwam ik nau-
welijks mijn bed nog uit. Een opname 
in de kliniek was nodig.

Eenheid Psychosociale revalidatie

“Ik was alle plezier in het 
leven kwijt”

Dankzij een combinatie van goede 
therapieën, medicatie en gesprekken 
met artsen, psychologen en begelei-
ders ben ik er stilaan bovenop geko-
men. Soms wou ik dat het allemaal 
wat sneller ging, maar ik besef dat er 
tijd nodig is om er weer helemaal bo-
venop te komen.”

Geert, commercieel bediende, ge-
huwd en vader van twee kinderen  

Uitgebreide informatie vindt u op www.sintjozefpittem.be.
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Doelgroepen
Volwassenen van 18 tot 60 jaar met 
een verslavingsprobleem. Het kan 
gaan om een verslaving aan alcohol, 
medicatie, cannabis, nicotine of een 
combinatie van verschillende mid-
delen.

Doelstellingen
Het streefdoel is een volledig nuch-
ter blijven en het verwerven van in-
zicht in beïnvloedende factoren om 
zo het risico op terugval te beper-
ken. Het nuchter zijn bevordert de 
recuperatie van lichamelijke en psy-
chische functies, zodat de patiënt al 
snel de positieve gevolgen ervaart. 
Patiënten worden aangemoedigd 
en begeleid om hun nuchtere leven 
op een zinvolle en gestructureerde 
manier vorm te geven. Als andere 
psychische of socio-professionele 
problemen op de voorgrond staan, 
wordt hiervoor tevens het nodige 
advies gegeven.

Uitgebreide informatie vindt u op 
www.sintjozefpittem.be.

Zorgprogramma verslaving

Eenheid Ontwenning 
van alcohol, medicatie, tabak, cannabis

goed in mijn vel. Ja, ik zie er zelfs weer 
beter uit. 
Ik ben erg gemotiveerd om voortaan 
een gezond en alcoholvrij leven te lei-
den. Ik weet dat het kan, want mijn 
oom is enkele jaren geleden ook met 
succes gestopt. Ik ga weer sporten en 
tijd maken voor sociale contacten. Er 
komt veel tijd vrij als je van je versla-
ving af bent. Ik ben ondertussen voor 
de eerste keer naar de nazorg ge-
gaan. Ik heb er lotgenoten ontmoet 
die al een eind verder staan. Ook dat 
motiveert mij om door te zetten!”

 Joris, 47 jaar, ingenieur en vader van 
twee zonen

“Sinds mijn 14 jaar dronk ik geregeld 
alcohol. Sporadisch eerst, maar toen 
ik begon uit te gaan meer en meer. 
Maar ik had het onder controle, 
dacht ik. Tot ik door de stress op mijn 
werk steeds meer begon te drinken. 
Mijn leven, mijn werk en mijn relatie 
gingen eronder lijden en ik kwam in 
een depressie terecht. Dankzij mijn 
huisarts ben ik in Kliniek Sint-Jozef 
terechtgekomen.

We staan nu 12 weken verder en 
straks mag ik naar huis. De voorbije 
weken zijn mijn ogen opengegaan. Ik 
heb mijn levensvreugde teruggevon-
den, ik eet weer goed en ik voel me 

Eenheid Ontwenning

“Ik had het onder 
controle, dacht ik”



Eenheid Ouderen

“Ik heb leren omgaan met de 
gevolgen van mijn beroerte”
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Zorgprogramma ouderen

Eenheid Ouderen
Doelgroepen
Volwassenen ouder dan 60 jaar 
met angst- en stemmingsproble-
men, een verslavingsproblematiek 
of nood aan resocialisatie. Vaak 
gaat het om mensen met een de-
pressie, angst, verwardheid (geen 
dementie), al dan niet gepaard met 
een persoonlijkheidsproblematiek. 
Ook psychosociale problemen bij 
belangrijke levensgebeurtenissen 
zoals pensionering, het verlies van 
gezondheid, het overlijden van de 
partner, een verandering van woon-
situatie,... kunnen de aanleiding zijn.

Doelstellingen
Herstel en genezing van de belang-
rijkste klachten wordt nagestreefd, 
met aandacht voor het functioneren 
van de patiënt in zijn thuismilieu en 
zijn context. Inzicht in risicofactoren 
moet de kans op terugval beperken. 
Tijdens de behandeling is er voort-
durend oog voor het persoonlijke 
levensverhaal van elke patiënt.

Uitgebreide informatie vindt u op 
www.sintjozefpittem.be.

“In augustus vorig jaar moest ik een 
embolisatie ondergaan in het zieken-
huis. Tijdens de operatie kreeg ik een 
beroerte. Sindsdien ben ik half blind 
aan beide ogen – ik zie de onderste 
helft van mijn blikveld niet meer. Ik 
was erg aangedaan en verzeilde in 
een depressie. Mijn huisarts raadde 
me Kliniek Sint-Jozef aan en ik ben 
heel blij met dat advies.

Ik ben hier goed opgevangen en 
dankzij de intense begeleiding heb ik 

veel over mezelf geleerd. Ik ben ope-
ner geworden en heb meer empathie 
en begrip voor anderen. Dingen die 
ik vroeger erg belangrijk vond, heb ik 
leren te relativeren. Daardoor geniet 
ik meer en voel ik me ook assertiever.
Ik heb ook leren omgaan met de ge-
volgen van mijn beroerte. Ik kan ge-
lukkig weer fietsen en badminton 
spelen en in Kliniek Sint-Jozef heb ik 
ook weer plezier gevonden in boetse-
ren en schilderen. Mijn zelfvertrou-
wen is gegroeid. 

Ik wil deze getuigenis graag in alle 
openheid doen, omdat ik het belang-
rijk vind om de geestelijke gezond-
heidszorg uit de taboesfeer te halen. 
Iedereen heeft wel eens behoefte aan 
hulp of ondersteuning. Hoe lager de 
drempel tot zorgverlening, hoe beter. 
Ik heb er alvast wel bij gevaren.”

Hendrika Meskens
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Expertisecentrum Elektroconvulsietherapie

Goede indicatie stelling geeft 
goede resultaten met ECT

Kliniek Sint-Jozef beschikt over een 
expertisecentrum Elektroconvulsie-
therapie (ECT). ECT wordt internatio-
naal en in eigen land weer meer en 
meer toegepast.

Voor patiënten met ernstige psychi-
sche ziektebeelden, zoals depressie, 
psychose of bipolaire stoornissen 
kan ECT een goede behandelmetho-
de zijn bij goede indicatiestelling. Bij 
een ernstige depressie met psychoti-

sche symptomen en/of een vertraag-
de motoriek is ECT de eerste keus van 
behandeling. Soms wordt ECT ook 
toegepast bij mensen met lichame-
lijke comorbiditeit en bij wie psycho-
farmaca problemen zouden kunnen 
geven, bijvoorbeeld mensen met een 
cardiovasculaire aandoening. Ook bij 
oudere mensen met een ernstige de-
pressie, die niet meer eten of drinken 
en bij wie snel effect nodig is, kan ECT 
oplossing brengen.

Naast de therapieën die aangeboden 
worden op de eenheden is er in Kli-
niek Sint-Jozef ook het Forum voor 
Persoonsvorming. Het Forum biedt 
de patiënten therapeutische activi-
teiten aan, gericht op het optimali-
seren en continueren van de levens-
kwaliteit. 

De activiteiten van het Forum staan 
open voor alle patiënten van de zorg-
programma’s jeugd, volwassenen, 
verslaving en ouderen. Er wordt dan 
ook aan deelgenomen door een he-
terogeen publiek.

Met het Forum voor Persoonsvor-
ming kan de patiënt nieuwe moge-
lijkheden ontdekken in functie van 
zelfontplooiing en persoonlijke groei. 
Vooral het psychosociaal en relati-
oneel functioneren wordt sterker. 
Dat is belangrijk met het oog op het 
functioneren in de thuissituatie en 
de eigen context.

De patiënt wordt in het Forum bena-
derd als een zelfbewust, autonoom 
en kritisch individu en is eindverant-
woordelijke voor het eigen therapeu-
tisch proces.

Forum voor Persoonsvorming

De patiënt sterker maken

Domeinen in het Forum voor  
Persoonsvorming

• Cultuur en spiritualiteit
• Gezin en relaties
• Hobby en vrije tijd
• Huishoudelijke activiteiten
• Huishouden
• Kennis en informatie
• Lichamelijk welzijn en expressie
• Omgaan met anderen
• Psychische gezondheid
• Relaxatie
• Sport en beweging
• Voeding en wonen



Samenwerking geestelijke  
gezondheidszorg krijgt vorm
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De samenwerking in de geestelijke 
gezondheidszorg neemt toe. Kliniek 

Sint-Jozef speelt hierin een actieve rol. 

In 2012 werd alles voorbereid om in het kader van de  
‘vermaatschappelijking’ van de zorg’ de mobiele teams 
een vlekkeloze start te geven.

maatschappelijk werkers, psychia-
trisch verpleegkundigen, een ergo-
therapeut en een psychiater.

De personeelsleden worden ingezet 
vanuit de Psychiatrische Zorg Thuis, 
Kliniek Sint-Jozef (door het buiten ge-
bruik stellen van 24 bedden), de Paaz 
AZ Delta en toegevoegde overheids-
middelen.

Na een grondige voorbereiding in 
2012 zijn beide mobiele teams in het 
voorjaar van 2013 effectief van start 
gegaan.

Een concrete realisatie zijn de twee 
mobiele teams: een mobiel team 
voor langdurige psychiatrische zorg 
en een mobiel team voor acute 
en kortdurende zorg. Beide teams 
brengen gespecialiseerde hulp aan 
huis.

Ze zijn actief in de regio Roeselare, 
Izegem en Hooglede (RIHO). Voorlo-
pig opereren ze vanuit Izegem (loca-
tie Psychiatrische Zorg Thuis). 

De teams zijn multidisciplinair 
samengesteld, met psychologen, 

De vermaatschappelijking van de 
geestelijke gezondheidszorg –dikwijls 
kortweg ‘artikel 107’ genoemd– wil 
de zorg zoveel mogelijk dicht bij de 
mensen thuis brengen. Samen met 
de andere zorgpartners in de regio 
bouwt Kliniek Sint-Jozef het netwerk 
geestelijke gezondheidszorg Mid-
den-West-Vlaanderen PRIT verder uit. 
De doelstelling is onder meer om pa-
tiënten minder lang in het ziekenhuis 
te houden voor een behandeling of 
zelfs een opname te vermijden. Dat 
kan alleen als de patiënt in zijn thuis-
situatie de gepaste zorg krijgt. 
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Kwaliteit van zorg

Patiënten helpen mee aan  
kwaliteitsproject

Kliniek Sint-Jozef organiseert al vele 
jaren exitinterviews. Die geven een 
schat aan informatie over verwij-
zing, informatieverstrekking, thera-
peutische processen en aangeboden 
activiteiten, de kwaliteit van de ho-
teldiensten enzovoort. Hier bovenop 
is in 2012 een nieuwe vragenlijst voor 
patiënten geïntroduceerd, in samen-
spraak met de patiënten.

De exitinterviews blijven waarde-
volle informatie geven, vooral over 
tendenzen op langere termijn. Nieu-
we trends als patiëntenparticipatie 
en empowerment worden hierin 
niet expliciet bevraagd. Bovendien 
beperkt het exitinterview zich tot 
de perceptie van de patiënt op het 
ogenblik dat hij het ziekenhuis ver-
laat. Hoe de patiënt zijn behande-
ling en de omkadering tijdens de op-
name ervaart, kan een ander beeld 
opleveren.

Om hieraan te verhelpen is een bij-
komende steekproefvragenlijst ont-
wikkeld. Aandachtspunten hierin 
zijn onder meer de beleving van de 
patiëntenparticipatie en de mate 
van inspraak in de behandelplan-

ning. Belangrijk is dat deze vragen-
lijst in samenspraak met patiënten 
is opgesteld.

De steekproefvragenlijst is onder-
tussen voor het eerst afgenomen. 
De resultaten worden samen met 
de resultaten van de exitinterviews 
geanalyseerd. Waar nodig zullen 
ook focusgroepen worden georgani-
seerd, om bepaalde thema’s verder 
uit te werken.

Zo blijft Kliniek Sint-Jozef actief wer-
ken aan een steeds betere kwaliteit, 
met ook steeds meer reële participa-
tie van de patiënten.

Ombudsdienst onderlijnt 
rechten van de patiënt
De wet op de rechten van de pati-
ent bestond in 2012 tien jaar. Kliniek 
Sint-Jozef hecht hier veel belang aan 
en voert een open beleid met geor-
ganiseerde inspraak en een actieve 
participatie van de patiënt.

In het kader hiervan is ook een om-
budsdienst actief, waar patiënten 
en familieleden met vragen, op-
merkingen, suggesties en klachten 

terechtkunnen. Naast de interne, 
vlot bereikbare ombudspersoon, is 
er ook een externe, onafhankelij-
ke ombudspersoon, verbonden aan 
het Overlegplatform Geestelijke Ge-
zondheidszorg West-Vlaanderen.

Door patiënten actief te betrekken 
bij hun behandelplan en tijdens de 
opname geregeld actief feedback te 
vragen, slaagt Kliniek Sint-Jozef erin 
het aantal meldingen bij de ombuds-
dienst beperkt te houden.

Rechten van de patiënt
1. Ontvangen van een kwaliteits-

volle dienstverlening
2. Vrije keuze van de beroepsbeoe-

fenaar
3. Geïnformeerd worden over de 

gezondheidstoestand
4. Vrij toestemmen over een tus-

senkomst, met voorafgaande in-
formatie

5. Een zorgvuldig bijgehouden pa-
tiëntendossier, met mogelijkheid 
tot inzage en afschrift

6. Bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer

7. Mogelijkheid tot klacht neerleg-
gen bij de ombudsdienst
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“We weten hoe  
belangrijk een 

goede maaltijd is”

“Het domein Kliniek Sint-
Jozef meet in totaal 20 
hectaren, waarvan 6 hec-
taren bos en 1 hectare ge-
bouwen. De rest is tuin en 
grasveld. Het is een hele 
klus om dat allemaal te 
onderhouden: gras maai-
en, snoeien, hagen sche-
ren, bloemen planten,... 
En in de winter bladeren 
weghalen en sneeuw 
ruimen.

We krijgen vaak compli-
menten over de mooi 
onderhouden tuin. En je 
ziet ook hoe patiënten 
en bezoekers ervan ge-

“Mensen komen 
hier tot rust”

nieten om erin te wandelen of op een 
bank te verpozen. De mensen komen 
hier tot rust. Ze komen al eens een 
praatje slaan. Sommige patiënten 
steken zelfs graag een handje toe, 
bijvoorbeeld bij het opruimen van de 
bladeren.

Ik doe mijn job met hart en ziel. Er 
is altijd van alles te doen, maar er 
is veel afwisseling. Ik beschouw de 
tuin een beetje als ‘mijn tuin’, mijn 
verantwoordelijkheid. Ik draag er 
dan ook zo goed mogelijk zorg voor, 
zodat iedereen er optimaal van kan 
genieten.”

Bert Vanden Berghe, 
medewerker groendienst

“Ik sta in de keuken van Kliniek Sint-
Jozef, meer bepaald in het ‘koude 
gedeelte’. Daar maken we de koude 
schotels en de belegde broodjes 
klaar. In de keuken zitten we wat af-
gescheiden en hebben we geen con-
tact met de patiënten. Maar als we 
avonddienst hebben, helpen we ook 
bij de bediening van de patiënten. 
We kennen ze dus wel. En we besef-
fen heel goed hoe belangrijk een 
goede maaltijd voor hen is. We doen 
dan ook ons best om het iedereen zo-
veel mogelijk naar de zin te maken.
Ik werk ondertussen al veertien jaar 
in Kliniek Sint-Jozef. Het is hier aan-
genaam werken. Ik voel me geappre-
cieerd en ik slaag er ook goed in om 
gezin en werk te combineren.”

Ilse Verhaeghe, medewerker keuken



“Ik heb tien jaar bij de dokters schoongemaakt, sinds enkele 
maanden sta ik op de eenheid Jeugd kortverblijf. Ik poets er 
en hou ook, samen met de begeleiding, toezicht op de jon-
geren als ze op donderdag zelf hun kamer moeten opruimen 
en poetsen. Ja, ik steek hen wel eens een handje toe en soms 
komen ze me ook vragen hoe ze iets moeten doen. Het is leuk 
om te zien hoe ze initiatief nemen en hoe snel het ijs gebro-
ken is als je ze ergens mee geholpen hebt. Voor mij is het aan-
genaam dat ik ook vanuit mijn functie bij kan dragen in de 
opvang van deze jongeren. Elk heeft zijn taak in het zieken-
huis en ik voel me deel van het geheel. Als er een agendapunt 
betrekking heeft op de organisatie van de schoonmaak, neem 
ik ook deel aan een vergadering van de eenheid Jeugd kort-
verblijf. Het is tof als je vanuit je functie ook mee betrokken 
wordt bij het beleid op de eenheid.”

Hellen Moeyaert, schoonmaakster eenheid Jeugd kortverblijf

“Ik voel me deel 
van het geheel”
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“De meeste  
patiënten ken  
ik bij naam”
“Een groot deel van de patiënten komt ’s 
morgens, ’s middags en ’s avonds in de 
cafetaria eten. Op woensdagnamiddag 
en in het weekend zijn ook bezoekers er 
van harte welkom voor een drankje, een 
wafel of een ijsje. In de tevredenheids-
metingen scoort de cafetaria altijd heel 
hoog bij de patiënten. Uiteraard geeft 
dat een goed gevoel. Wij hebben dan 
wel niet direct iets met de therapieën te 
maken, we dragen toch bij aan de sfeer, 
het onthaal en de goede omkadering in 
het ziekenhuis. Ook dat is belangrijk. Bo-
vendien zijn patiënten dikwijls blij om 
ook eens andere medewerkers te zien 
dan artsen of therapeuten. Zo kunnen 
ze hun zinnen eens verzetten. De meeste 
patiënten ken ik trouwens snel bij naam. 
Ze stellen dat erg op prijs. In Kliniek Sint-
Jozef is niemand een nummer. Het zijn 
allemaal mensen.”

Fabienne Nayaert, medewerker cafetaria
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De kracht van Kliniek Sint-Jozef 
schuilt in de mensen die er werken. 
Artsen, verpleegkundigen, psycholo-
gen, therapeuten en andere zorgver-
leners omringen elke patiënt met de 
best mogelijke zorg. 

Ze worden hierin ondersteund door 
de facilitaire en de administratieve 
diensten. Samen maken ze elke dag 
opnieuw het verschil.

Mensen maken het verschil
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Beleidsorganen



 

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 Sint-Jozef 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

Voor meer informatie en contactgegevens: 
www.sintjozefpittem.be
www.openvenster.be (magazine)

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  
   persoonlijkheidsproblemen
   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

Eenheid

> Ouderen
   Dr. An Verbrugghe

EXPERTISECENTRUM ECT

> Dr. An Verbrugghe

FORUM VOOR PERSOONS-
VORMING


