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Editoriaal

Wie recent Kliniek Sint-Jozef bezocht, 
was ongetwijfeld blij verrast door het 
nieuwe onthaalgebouw. Het  baadt in 
licht en ruimte. Het is de meest in het 
oog springende realisatie van 2013. De 
reacties van bezoekers, patiënten en 
personeel zijn erg positief. Deze infra-
structuur is echter niet de essentie. Ze 
faciliteert. De innovaties die achter de 
schermen worden uitgedacht en toe-
gepast, gaan dieper en zijn de kern van 
onze medische, therapeutische en maat-
schappelijke opdracht.

Het is voor ons ziekenhuis niet vanzelf-
sprekend geweest om bedden buiten ge-
bruik te stellen. Toch hebben wij in 2013 
goed overwogen die stap gezet. Wij ge-
loven in de vermaatschappelijking van 
de zorg en in de samenwerking met onze 
partners van de eerste, tweede en derde 
lijn in die zorg. Het netwerk PRIT (Pit-
tem-Roeselare-Izegem-Tielt) wordt ste-
vig uitgebouwd en wijst resoluut in de 
richting van de toekomst. 

Wat het eigen medisch en therapeutisch 
aanbod betreft, blijft Kliniek Sint-Jozef 
de lat hoog leggen. Dat we slagen in onze 
missie, blijkt uit het gunstige auditver-
slag van de Vlaamse Zorginspectie in 
2013. De inspectie had niet alleen lof 
voor de organisatie en de kwaliteit van 
de zorgverlening, maar ook voor de ma-
nier waarop het ziekenhuis de patiënten 
en de familie actief laat participeren 
en empowert. Voor deze inspannin-
gen kreeg Kliniek Sint-Jozef eind 2013 
ook de ‘Reintegration Award’ van de 
Vlaamse Vereniging voor Geestelijke 

Achter de schermen 

Filip Deboutte
algemeen directeur
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Gezondheidszorg. Het bewijst dat ons 
innoverend denken en handelen wordt 
opgemerkt en gewaardeerd. 

Deze mooie resultaten zijn alleen mo-
gelijk door de goede samenwerking met 
onze partners en de enthousiaste inzet 
van onze eigen medewerkers. Collegi-
aliteit en een open communicatie zijn 
hoofdwaarden in Kliniek Sint-Jozef. Op 
alle niveaus en over alle diensten en 
eenheden heen werken we dag in dag uit 
aan een sfeer van respect en vertrouwen 
die leidt naar kwaliteit. De actieve rol 
van de raad van bestuur mag hier niet 
onvermeld blijven. 2013 bracht met Paul 
Callebert een nieuwe voorzitter aan het 
hoofd van Kliniek Sint-Jozef. U leest zijn 
visie en ambities in dit jaarverslag.

Net als elk jaar vormt dit jaarverslag een 
selectie uit de vele initiatieven, projec-
ten en resultaten die 2013 mooi en de 
moeite waard hebben gemaakt. Er is 
elke dag nog zoveel meer gerealiseerd, 
vaak achter de schermen en zonder veel 
ruchtbaarheid, maar even waardevol. 
Daarom spreek ik mijn welgemeende 
dank uit aan de leden van de raad van be-
stuur, de artsen, alle medewerkers, pati-
enten en partners van Kliniek Sint-Jozef 
voor de samenwerking in 2013. 

Met dit jaarverslag krijgt u meteen ook de 
primeur van de nieuwe, frisse lay-out van 
ons magazine Open venster. 
Ik wens u veel leesgenot. 
 
Filip Deboutte
algemeen directeur
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2013, een jaar in cijfers

Vermaatschappelijking 
van de zorg ingezet

De vrijgekomen personeelsmiddelen door het verminde-
ren van het aantal bedden zijn ingezet voor de oprichting 
van de mobiele teams voor acute en langdurige zorg die 
Kliniek Sint-Jozef samen met de zorgpartners van het re-
gionale netwerk PRIT (Pittem-Roeselare-Izegem-Tielt) 
organiseert.

De daling van het aantal bedden gaat gepaard met een 
daling van het aantal opgenomen patiënten in 2013. Er 
werden in totaal 784 patiënten opgenomen. Dat zijn er 
122 minder dan vorig jaar. Van de 784 opgenomen pa-
tiënten is 57,1% vrouw en 42,9% man. Deze verhouding 
loopt quasi gelijk met de vorige jaren.

76,4% patiënten komt uit West-Vlaanderen

Veruit de meeste patiënten van Kliniek Sint-Jozef komen 
uit West-Vlaanderen: 599 of 76,4% van het totaal. Dat 
percentage blijft stabiel doorheen de jaren. Patiënten ko-
men overigens uit alle regio’s van de provincie: Brugge 
(9,3% van het totaal), Kortrijk (20,9%), Oostende (7%), 
Roeselare (17,7%) en Tielt (12,8%) spannen de kroon.

20,6% van de patiënten komt uit Oost-Vlaanderen. Zoals 
elk jaar is het aantal patiënten uit de andere provincies 
eerder beperkt.

 

De vermaatschappelijking van de zorg is erop gericht zoveel mogelijk zorg in de samenleving 
en aan huis aan te bieden. In dat kader heeft Kliniek Sint-Jozef in 2013 24 bedden op non-actief 

gezet. Het aantal bedden in gebruik bedraagt vandaag 173. 

Patiënten vinden weg naar ziekenhuis 
met steun van partner en ouders

Van elke patiënt wordt bij ontslag uit het ziekenhuis een 
exitinterview afgenomen. Een vraag peilt naar wie vol-
gens de patiënt de belangrijkste beslissingsnemer was 
voor de opname in Kliniek Sint-Jozef

Precies één derde van de patiënten zegt zelf beslist te 
hebben om zich te laten opnemen in Kliniek Sint-Jozef. 
Dat percentage ligt lager dan vorig jaar (44%). Daarte-
genover staat een stijging van de invloed van de partner 
en de ouders. De nabije omgeving speelt een grote rol bij 
de beslissing tot een opname. In 34% van de gevallen is 
een arts de belangrijkste beslissingsnemer.

Deze cijfers moeten voorzichtig benaderd worden. Ze zijn 
gebaseerd op informatie van de patiënt zelf. In werkelijk-
heid gaat het bijna altijd om een gedeelde beslissing van 
diverse betrokkenen. De beslissing wordt meestal ook 
niet in één keer genomen, maar na een proces dat vaak 
maandenlang duurt. Toch bevatten deze cijfers interes-
sante informatie in de mate dat ze aangeven wie de pa-
tiënt zelf als belangrijkste invloed ziet bij de beslissing 
tot opname.

Belangrijk ook is dat 87% van de patiënten akkoord 
gaat met de stelling ‘Deze opname was echt de beste 
oplossing voor mij’. 

Geslacht
Mannen
Vrouwen
Totaal

Aantal
336
448
784

%
42,9%
57,1%
100%

Herkomst Provincie
West Vlaanderen
- Brugge
- Diksmuide
- Ieper
- Kortrijk
- Oostende
- Roeselare
- Tielt
- Veurne
Oost Vlaanderen
Andere herkomst
Totaal

N
599

73
12
32

164
55

139
100

24
162

24
784

%
76,4%

9,3%
1,5%
4,1%

20,9%
7,0%

17,7%
12,8%

3,1%
20,6%

3%
100%

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

Niemand, ik heb er zelf voor gekozen
Mijn partner
Mijn ouders
Andere familieleden
Een kennis of een vriend
Mijn huisarts
Een dokter van dit ziekenhuis
Een dokter van een ander ziekenhuis
Een ex-patiënt
Anderen 

33%
9%
9%
5%
2%

10%
9%

15%
0%
9%
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Aantal opnamen met hoofddiagnose  
stemmingsstoornissen stabiliseert

Na enkele jaren opvallende stijging stabiliseert het aan-
tal patiënten met als hoofddiagnose stemmingsstoornis-
sen: van 14,2% in 2010 over 25% in 2011 naar 28,3% in 
2012 en 28,0% in 2013.

Het aantal patiënten met als hoofddiagnose stoornissen 
door middelengebruik blijft de grootste groep uitmaken: 
34,7%, een stijging van 0,7% tegenover vorig jaar.

In veel gevallen is sprake van een dubbele of meervoudi-
ge diagnose. De hoofddiagnose is de diagnose die na on-
derzoek de belangrijkste factor was om tot een opname 
in Kliniek Sint-Jozef over te gaan.

Hoofddiagnosegroep %

Stoornissen door middelengebruik
Stemmingsstoornissen
Schizofrene en  
andere psychotische stoornissen

Persoonlijkheidsstoornissen
Angststoornissen
Aanpassingsstoornissen
Eetstoornissen
Stoornis impulsbeheersing
Stoornissen ontwikkeld  
in kindertijd/adolescentie

Dementiële en andere  
cognitieve stoornissen

Dissociatieve stoornis
Seksuele stoornis
Andere problemen
Somatoforme stoornissen
Bijkomende codes
Hoofddiagnose op as 3

Totaal

34,7%
28,0%

4,3%

5,3%
7,2%
8,0%
0,3%
0,0%
8,8%

0,4%

0,0%
0,0%
2,6%
0,4%
0,0%
0,0%

100%

Eén op vier patiënten is alleenstaand

Iets meer dan één op vier patiënten (26,8%) is alleen-
staande op het moment van opname. De grote meerder-
heid komt uit een gezin of een gezinsvervangend milieu 
(67,3%).

De meeste patiënten keren na opname terug naar het mi-
lieu vanwaar ze komen. Bij de interpretatie van de cijfers 
uit de tabel moet ermee rekening gehouden worden dat 
het in de kolommen opname en ontslag niet om identiek 
dezelfde groep patiënten gaat. Het gaat immers over de 
momenten van opname en ontslag in 2013.

Gezinsituatie

Alleenwonend
Gezinsmilieu
Collectieve woonvorm
Therapeutisch milieu
Andere

Totaal

Leefmilieu bij opname

26,8%
67,3%
3,4 %
2,3%
0,1%

100%

Bestemming na ontslag

27,3%
64,5%
3,0%
4,5%
0,6%

100%
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Paul Callebert: Toen ik tien jaar ge-
leden op uitnodiging van toenmalig 
voorzitter Gerard Wulleman in de 
raad van bestuur van Kliniek Sint-Jo-
zef kwam, was ik nog niet zo ver-
trouwd met de psychiatrie. Wel zag 
ik als directeur van woonzorgcen-
trum Sint-Henricus in Rumbeke van 
meet af aan duidelijke verbanden 
met de ouderenzorg: beide hebben 
een residentieel en een ambulant 
aanbod en een groeiende aandacht 
voor de zorg aan huis. Wat me aan-
vankelijk vreemd overkwam, is de 
rustige ligging van Kliniek Sint-Jozef, 
wat afgezonderd ‘op de buiten’, zo-
als we zeggen. Nu zie ik daar de vele 
voordelen van: je kunt hier veel ac-
tiviteiten organiseren en tegelijk een 
oase van rust aanbieden.

Hoe zag u de voorbije jaren 
het beleid in Kliniek Sint-Jozef  
evolueren?

Er is heel wat gebeurd het voorbije 
decennium. Filip Deboutte heeft Jos 
Vijverman vervangen als algemeen 
directeur. Dr. Geert Everaert volgde 
dr. Mark Kinet op als hoofdgenees-
heer. En op het niveau van de raad 
van bestuur heeft mijn voorganger 
Gerard Wulleman met een nieuwe 
structuur en nieuwe bestuursleden 
gezorgd voor een sterke professi-
onalisering. Binnen de raad van 
bestuur zijn vandaag verschillende 
comités actief, waar bestuurders 
vanuit hun specifieke competenties 
een rol in spelen.

Wat waren uw interessedomeinen 
als bestuurder voor u voorzitter 
werd?

Ik was van meet af aan nauw betrok-
ken bij het bouwcomité en later trad 
ik ook toe tot het ‘bureau’, de kern 
van de raad van bestuur. Eenmaal 
ondervoorzitter heb ik actief meege-
werkt aan de herstructurering van 
de raad van bestuur.

Hebt u getwijfeld toen men u 
vroeg om voorzitter van de raad 
van bestuur te worden?

Ja, toch wel. Noem het een gezonde 
twijfel. Ik werk voltijds als algemeen 
directeur van woonzorgcentrum 
Sint-Henricus, ik ben bestuurder van 
het PVT Valckeburg in Rumbeke en 
actief in enkele andere organisaties. 

Toch heb ik ja gezegd, omdat ik sterk 
geloof in de raad van bestuur van 
Kliniek Sint-Jozef. De samenstelling 
van het bestuur is evenwichtig en 
divers, met oog voor verschillende 
competenties. Bovendien is er een 
zeer goede samenwerking met de di-
rectie en de hoofdgeneesheer. Dat is 
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Interview met voorzitter Paul Callebert

“De uitdagingen 
zijn groot, maar de 

opportuniteiten ook”

Sinds 1 februari 2014 is Paul Callebert voorzitter van de raad van 
bestuur van Kliniek Sint-Jozef. Samen met hem blikken we terug 
op de voorbije jaren en kijken we naar de uitdagingen en de 
opportuniteiten van de toekomst. “De samenleving verwacht 
dat wij als ziekenhuis op een verantwoorde manier met de 
middelen omgaan en dat wij kwaliteit van zorg bieden”, zegt 
Paul Callebert.
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Paul Callebert: “Een ziekenhuis is 
geen eiland, maar een schakel in 
een keten van zorg. We moeten uit 
de residentiële setting durven te 
treden en samen met onze partners 
uit de eerste, tweede en derde lijn 
de zorg voor psychisch kwetsbare 
mensen opnemen.”

cruciaal voor een goede organisatie. 
Het ziekenhuis draait goed. Dat blijkt 
ook duidelijk uit het inspectieverslag 
2013 van de overheid.

Uitdagingen

Welke beleidsaccenten wilt u als 
voorzitter leggen?

Ik ben een groot voorstander van 
een open debat- en dialoogcultuur. 
Ja, soms mag het er zelfs eens hard 
aan toegaan. Als we uiteindelijk 
maar tot duidelijke beslissingen ko-
men, die collegiaal uitgevoerd en 
verdedigd worden. Een discussie ten 
gronde vertrekt vanuit een gezonde 
openheid en schept duidelijkheid. 
Een noodzakelijke voorwaarde is 
dat alle directieleden en bestuurs-
leden over de nodige informatie be-
schikken om een sterk beleid op te 
baseren. Heldere en relevante indi-
catoren zijn hiervoor een sleutel. Ik 
ben dan ook voor een doorgedreven 
informatisering. Dankzij de nieuwe 
ICT-mogelijkheden kunnen we infor-
matie actueel houden, interpreteren 
en delen.

Over welke indicatoren hebt u  
het dan?

Financiële indicatoren zijn uiter-
aard erg belangrijk om de organi-
satie gezond te houden, maar ook 
kwaliteitsindicatoren zijn cruciaal. 
Hiervoor reken ik ook op de inbreng 
van het medisch korps, de psycholo-
gen, de verpleegkundigen en het hele 
paramedische team. Kwaliteitsme-
tingen worden in de toekomst nog 
belangrijker dan ze vandaag al zijn. 
De samenleving verwacht dat wij als 
ziekenhuis op een verantwoorde ma-
nier met de middelen omgaan en dat 
wij kwaliteit van zorg bieden. Open-
baarheid hierover wordt de norm. 
Ik besef dat dit in de geestelijke ge-
zondheidszorg niet altijd gemakke-
lijk is, maar het is zeker niet onmo-
gelijk. Geestelijke gezondheidszorg 
laat zich niet louter in cijfers vatten, 
maar indicatoren vertellen op zijn 
minst een deel van het verhaal: de 

verblijfsduur, het aantal heropna-
men, het aantal doorverwijzingen 
naar samenwerkende partners...

Wat zijn volgens u de grootste uit-
dagingen voor de geestelijke ge-
zondheidszorg de komende jaren?

De vraag naar geestelijke gezond-
heidszorg stijgt zienderogen en zal 
nog een tijd blijven stijgen. Dat heeft 
onder meer met het ouder worden 
van de bevolking te maken, maar 
ook met maatschappelijke ontwik-
kelingen. Hoe kunnen we aan die 
stijgende noden tegemoetkomen? 
Hoe zorgen we ervoor dat we tijdig 
ingrijpen? Hoe vermijden we wacht-
lijsten? Welke middelen kunnen we 
hiervoor als samenleving vrijma-
ken? We zullen zo efficiënt mogelijk 
moeten werken om zoveel mogelijk 
mensen te bereiken. Samenwer-
king met andere actoren moet ver-
der verdiept en verbreed worden. 
Preventie, vroegdetectie, een juiste 
toeleiding en een aangepaste na-
zorg moeten meer aandacht krijgen. 
Geestelijke gezondheidszorg is een 
maatschappelijke uitdaging, met een 
grote impact op jongeren, gezinnen 
en ouderen, maar ook op de tewerk-
stelling, de economie, het onderwijs 
en de samenleving als geheel.

U bent ook erg vertrouwd met de 
ouderenzorg. Ziet u parallellen 
met de geestelijke gezondheids-
zorg?

Zeker en vast. In beide sectoren zoe-
ken we alternatieven voor residen-
tiële opvang. De vermaatschappe-
lijking van de zorg is een gedeelde 
betrachting. Ook andere uitdagingen 
lopen gelijk, denk maar aan de com-
mercialisering. In de ouderenzorg 
is die al langer bezig, maar in de 
geestelijke gezondheidszorg vormt 
ze een risico voor het zogenaamde 
‘cherry picking’. Mensen met een 
psychiatrische zorgnood zijn nog 
kwetsbaarder, nog fragieler. Het ge-
vaar van commercialisering is dat 
alleen mensen met ‘winstgevende’ 
pathologie nog geholpen zullen wor-
den. Bovendien moeten we binnen 
een regio streven naar een verre-
gaande samenwerking in ketenzorg 
met alle betrokken partners. Zorg-
noden moeten we in kaart brengen 
en waar nodig samen leemtes invul-
len. Niet uit winstbejag, maar om 
onze maatschappelijke opdracht te 
vervullen. Een opdracht die wij als 
zorgvoorzieningen trouwens niet 

alleen aankunnen: de hele samen-
leving moet mee. De beeldvorming 
over geestelijke gezondheidszorg en 
psychiatrische zorg moet een aan-
dachtspunt blijven.

Opportuniteiten

Hoe ziet u de rol van een raad van 
bestuur?

Het bestuur moet zich ver van het 
operationele houden, maar beleids-
voerend optreden. Hiervoor is een 
goede samenwerking met de direc-
tie nodig, die uiteraard dichter bij 
het dagelijkse beleid staat. Beleids-
keuzes worden best in onderlinge 
dialoog tussen directie en raad van 
bestuur gemaakt. Verder houdt het 
bestuur toezicht op het directieco-
mité en evalueert het ook de wer-
king van de organisatie. Hierbij is 
een groeiende aandacht voor kwali-
teitsindicatoren.

Waar wil u over vijf jaar staan met 
Kliniek Sint-Jozef?

Ik geloof sterk in samenwerking. 
Een ziekenhuis is geen eiland, maar 
een schakel in een keten van zorg. 
We moeten uit de residentiële set-
ting durven te treden en samen met 
onze partners uit de eerste, tweede 
en derde lijn de zorg voor psychisch 
kwetsbare mensen opnemen. Waar 
nodig moeten we samen nieuwe ini-
tiatieven nemen, zoals voor een psy-
chosociaal revalidatiecentrum voor 
volwassenen dat vandaag in een op-
richtingsfase zit. Verder wil ik graag 
de mogelijkheden van dit prachtige 
terrein in Pittem verder uitbouwen 
en, waarom niet, ook openstellen 
voor derden. Uiteraard moeten we 
de infrastructuur op punt houden 
en blijven aanpassen aan de noden 
die zich stellen. Op het vlak van ICT 
en technologie wil ik grote stappen 
vooruit hebben gezet en financieel 
moeten we een gezonde organisatie 
blijven.

We moeten ook nieuwe mogelijkhe-
den durven exploreren. In de onli-
nehulpverlening bijvoorbeeld, lig-
gen met een professionele aanpak 
nog veel mogelijkheden, die verder 
onderzoek verdienen. De uitdagin-
gen zijn groot, maar dat zijn ook 
de opportuniteiten. Denk maar aan 
alle nieuwe technologie in ontwik-
keling, onder meer in ons eigenste 
Imec in Leuven. Ik ben optimistisch 
wat dat betreft.
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Presentie, respect, empathie, het hel-
pen dragen van negatieve emoties, 
het bieden van steun en structuur en 
empowerment zijn essentiële grond-
houdingen voor Kliniek Sint-Jozef. 
Een herstelgerichte werking staat 
centraal, met als doelstellingen on-
der meer zorg op maat en een veilige 
zorg voor patiënten en personeel.

Visie

Het nieuwe beleid klinisch veilig-
heidsmanagement is gebaseerd op 
vier pijlers:

Veiligheidsmanagement met oog voor patiënt en personeel

Een veilige zorg voor iedereen

Patiënten in een psychiatrisch ziekenhuis vertonen soms suïcidale neigingen, zelfverwondend 
gedrag of verbale of fysieke agressie. Waken over de veiligheid en de integriteit van patiënten 

en medewerkers is dan ook een prioriteit. Hierbij vertrekt Kliniek Sint-Jozef vanuit een persoons- 
en belevingsgerichte zorg, afgestemd op de emotionele noden van de patiënten. In 2013 
ontwikkelde het ziekenhuis hiervoor een nieuw beleid klinisch veiligheidsmanagement.

De herstelgerichte benadering is 
sterk gericht op de verantwoordelijk-
heid en de eigen krachten van de pati-
ent.  Binnen deze benadering hechten 
we veel belang aan een preventieve 
aanpak in samenspraak met de pa-
tiënt. Vanuit een gedeelde verant-
woordelijkheid patiënt-hulpverlener 
worden er soms positieve risico’s 
genomen die groei mogelijk maken. 

Het engagementmodel geeft veel 
aandacht aan de traumatische er-
varingen van patiënten. Door deze 
trauma’s zijn patiënten vaak hy-
pergevoelig voor prikkels die ze als 
onveilig interpreteren. Het engage-
mentmodel speelt hier proactief op 
in door via de relatie tussen hulpver-
lener en patiënt de kans op conflic-
ten te minimaliseren en de kans op 
samenwerking te maximaliseren.

Beleid

Conform met deze visie ontwikkelt 
en implementeert Kliniek Sint-Jozef 
een veiligheids- en risicomanage-
ment met onder meer:

veel aandacht voor vorming 
en training gekoppeld aan een 
werkinstrument voor crisisher-
kenning en –interventie;

heldere procedures rond agressie, 
zelfverwonding en suïcidaliteit;

een duidelijk beleid voor het ver-
mijden van afzonderingen vanuit 
een herstelgerichte visie;

een optimale ondersteuning en 
opvang van het personeel na ern-
stige incidenten.

1.  De herstelbenadering;
2.  Het engagementmodel;
3.  Het crisisontwikkelingsmodel;
4.  De reductie van vrijheidsbeperkende maatregelen.

↳

↳

↳

↳

Het crisisontwikkelingsmodel toont 
hoe elke crisis volgens een aantal 
fasen verloopt. Door deze fasen te 
herkennen, kunnen hulpverleners en 
de patiënt zelf  tijdig signalen opvan-
gen. Dat laat hen toe om gepast op 
deze voortekens te reageren en een 
eventuele crisis te voorkomen of in 
te perken.

Kliniek Sint-Jozef maakt resoluut de 
keuze om het toepassen van vrij-
heidsbeperkende maatregelen als 
interventie tijdens een behandeling 
zoveel mogelijk te reduceren. Afzon-
deringsruimtes worden alleen in uit-
zonderlijke gevallen gebruikt

Comfortrooms

Ook op het gebied van infrastruc-
tuur doet Kliniek Sint-Jozef de nodi-
ge aanpassingen in het kader van het 
veiligheids- en risicomanagement. 
Afzonderingsruimtes maken plaats 
voor comfortrooms en stripbare ka-
mers.

Een ‘comfortroom’ is een prettig in-
gerichte kamer waar patiënten vrij-
willig naartoe kunnen als zij zich 
angstig, boos of onrustig voelen. Een 
‘stripbare’ kamer is een ingerichte 
kamer die ‘gestript’ kan worden om 
gradueel voldoende veiligheid te 
kunnen bieden.

Emotiekussens 
voor een comfortroom.
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Studiedag 
door en voor 

verpleegkundigen
Op donderdag 20 juni 2013 vond in 
de Spil in Roeselare de studiedag “Jouw 
brug naar empowerment – voorko-
men is beter dan genezen” plaats, ge-
organiseerd door en voor verpleegkun-
digen. Voor de middag werd een reeks 
voordrachten gehouden, na de middag 
konden de deelnemers meedoen aan 
twee van de zeven workshops. Er namen 
130  verpleegkundigen deel.

Psychiatrisch verpleegkundigen werken 
met mensen en worden van heel nabij 
geconfronteerd met soms zware proble-
matieken. Dat blijft weleens in de kleren 
zitten en het kan leiden tot burn-out of 
een uitstap uit het beroep. Een goede 
omkadering en een goede teamwerking 
kunnen echter het verschil maken, zo 
bleek op de studiedag.

Durven 
interveniëren

Donderdag 3 oktober vond in Ter Ees-
te in Roeselare de studiedag ‘Durven 
interveniëren’ plaats, met als onderti-
tel ‘Woord en daad in de psychothe-
rapie’. Sprekers waren prof. dr. Peter 
Adriaenssens, prof. dr. Guido Pieters, 
prof. dr. Joris Vandenberghe, dr. Mark 
Kinet en dr. Geert Everaert.

Prof. dr. Guido Pieters vertrok in zijn le-
zing van de herstelvisie die ook Kliniek 
Sint-Jozef hoog in het vaandel draagt. 
“De herstelvisie maakt de patiënt mee 
tot regisseur van zijn eigen zorg”, vertel-
de prof. Pieters. “Door ons te focussen 
op de sterktes van iemand, slaagt die 
persoon er dikwijls in om ondanks de 
symptomen een eigen gekozen, waarde-
vol leven te leiden. 

‘Durven interveniëren in tijden van her-
stel’, is een pleidooi om de patiënt nog 
meer zijn eigen keuzes te laten maken.”



“Positieve dynamiek 
overal voelbaar”

Dominique Savoye (55), systeembeheerder

“Ik werk sinds 1981 in Kliniek Sint-Jozef. Aanvankelijk 
als maatschappelijk assistent op de eenheid Ontwenning. 
Nadat ik een opleiding informatica volgde, kreeg ik in 
1999 de kans om systeembeheerder te worden. Een grote 
omschakeling, inderdaad, maar alhoewel ik mijn werk op 
de eenheid Ontwenning altijd graag heb gedaan, heb ik er 
nog geen seconde spijt van gehad.

Systeembeheerder is een totaal andere job dan zorg ver-
lenen. Toch staan ze soms dicht bij elkaar. De complexi-
teit van de zorg én van de informatisering neemt toe. Een 
elektronisch patiëntendossier hebben we al een tijdje, 
maar in de toekomst zal ook de patiënt zelf hier een ac-
tieve partner in worden. Patiëntenparticipatie en empo-
werment krijgen op verschillende manieren vorm. Infor-
matica kan hier ondersteunend werken.

Het leuke aan een job als informaticus in een zorgvoor-
ziening is dat je op lange termijn kunt werken, met een vi-
sie en continuïteit. Ik voel me hier dan ook prima in mijn 
vel. Het ziekenhuis staat open voor vernieuwing en als je 
medewerkers kunt helpen, krijg je heel veel appreciatie. 
Er is een positieve dynamiek in het ziekenhuis, die overal 
voelbaar is.”

Patiëntengetuigenis 
Zorgprogramma verslaving

“Ik dacht te lang 
dat ik er op mijn 

eentje uit zou 
geraken”

LW uit Wetteren

“Na enkele pogingen om op eigen houtje van mijn al-
coholprobleem af te geraken, heb ik in overleg met 
mijn vriendin en mijn huisarts besloten om profes-
sionele hulp te zoeken. Eerder had ik op de website 
SOS Nuchterheid informatie gezocht. Kliniek Sint-Jo-
zef werd me aanbevolen als een van de betere ont-
wenningscentra.

Mijn eerste indruk van Kliniek Sint-Jozef was posi-
tief. De medewerkers waren vriendelijk en ik kreeg 
een rondleiding van een patiënt die al langer in het 
ziekenhuis verbleef. Hoewel ik met veel vragen en 
onzekerheden kampte, voelde ik me hier veilig en 
geborgen.

In het begin maakte ik mij wel zorgen over de re-
acties van familie en vrienden. Hoe zouden ze mij 
bekijken na een opname in een instelling? Ik was 
ongerust, zelfs tegenover mijn vriendin. Maar dat 
gevoel verdween toen ik merkte hoe actief hier ge-
werkt wordt. Met gesprekken en therapieën krijg 
je meer inzicht in je verslaving en je problematiek, 
wat het doet met je lichaam en je geest en hoe je hier 
sterker uit kunt komen. Er wordt ook gewerkt aan je 
lichamelijke fitheid, er zijn tal van activiteiten. Alles 
viel voor mij als een puzzel perfect samen.

Binnenkort schakel ik over op dagopname. Ik kijk 
ernaar uit. De reacties van vrienden en familie val-
len overigens erg goed mee. Iedereen vindt het sterk 
dat ik professionele hulp heb gezocht. Sommige 
mensen komen me zelfs schoorvoetend vragen hoe 
het er precies aan toegaat in de kliniek.

Achteraf gezien heb ik te lang gewacht om hulp te 
zoeken. Ik dacht dat ik er op mijn eentje wel uit zou 
geraken. Niet dus. Al is het niet gemakkelijk, hoor. 
Als individu moet je je een plaats zoeken in een gro-
tere groep. Je leert daar ontzettend veel uit: over 
andere mensen, over elkaar helpen en goed commu-
niceren, over structuur en discipline, maar vooral 
over jezelf. Eigenlijk zouden alle scholen af en toe 
een bezoek moeten brengen aan een psychiatrisch 
centrum. Zo zouden we het taboe op geestelijke ge-
zondheidszorg kunnen doorbreken. Want professio-
nele hulp is echt wel nodig soms.”
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Patiëntengetuigenis 
Zorgprogramma 

volwassenen

“Ik heb weer 
zin in nieuwe 
uitdagingen”

MG uit Lovendegem

“Ik ben een 52-jarige alleenstaande 
moeder met een dochter van 23 en een 
zoon van 22 jaar. Ik werk 33 jaar als op-
voedster in Triangel, een welzijnsvoor-
ziening in Lovendegem. Vorig jaar ver-
zeilde ik in een zware depressie. Ik had 
zelfmoordgedachten. Twee keer ben ik 
opgenomen in een psychiatrische afde-
ling van een algemeen ziekenhuis, maar 
ik voelde zelf aan dat dit niet voldoende 
was. Ik besefte dat ik meer gespeciali-
seerde hulp nodig had.

Een opname van 15 weken zag ik aan-
vankelijk niet erg goed zitten. Het is een 
grote stap. Ik was bang, voelde me onze-
ker. Maar ik ben hier heel goed opgevan-
gen. De begeleiding is intensief, zowel in 
groep als individueel. De therapieën zijn 
erg divers. Ik ben enorm tevreden over 
de verpleegkundigen en de andere bege-
leiders, ook al hebben ze het soms heel 
druk. Bovendien heb ik veel steun gehad 
van andere patiënten, die even diep ge-
zeten hebben.

Vandaag voel ik me prima. De opname 
in Kliniek Sint-Jozef heeft me méér ge-
bracht dan ik had durven hopen. Ik heb 
hier geleerd om meer te durven, om 
meer zelfvertrouwen te hebben en vas-
ter in mijn schoenen te staan. Ik ben ster-
ker geworden en heb weer zin in nieuwe 
uitdagingen.”

“Oudere collega’s delen 
met plezier hun kennis en 

ervaring”
Dominique Loosveld (35), psychomotorisch therapeut

“Afgestudeerd als licentiaat Lichamelijke Opvoeding kon ik in een 
Oost-Vlaamse psychiatrische voorziening aan de slag als begeleider. Dat 
beviel me zo, dat ik besliste om een bijkomende opleiding Psychomotori-
sche Therapie (PMT) te volgen aan de KU Leuven. Sinds een goede twee 
jaar werk ik in Kliniek Sint-Jozef als bewegingstherapeut. Ik geef therapie 
op verschillende afdelingen, wat heel boeiend is.

Patiënten in de psychiatrie zijn vaak op een of andere manier tot stilstand 
gekomen, emotioneel, maar dikwijls ook fysiek. Lichaamsbeweging kan 
dan helpen om ze weer actief te krijgen, ze sterk en gezond te maken en 
ze opnieuw aan het dagelijkse leven te laten deelnemen. Bovendien kan je 
met bewegingstherapie spelenderwijs focussen op samenwerking, com-
municatie, sociale interactie, groepsdynamiek en andere sociale vaardig-
heden.
In Kliniek Sint-Jozef werken we met vier PMT’ers. Met mijn 35 jaar ben ik 
de benjamin van het team. Ik steek heel wat op van mijn oudere collega’s, 
die met plezier hun kennis en ervaring delen.

Ook met de andere collega’s is de sfeer opperbest. Elk jaar organiseren we 
met de bewegingstherapeuten een wisselbeker: een competitie tussen de 
afdelingen waarbij medewerkers en patiënten met elkaar strijden in vol-
leybal, voetbal, korfbal en kubb. Dat is telkens een hele leuke namiddag. 
Naar aanleiding van het WK Voetbal organiseerden we ook een wedstrijd 
tussen personeel en patiënten.

In het kader van de vermaatschappelijking van de zorg bieden wij met 
Omnisportclub PRIT aan alle patiënten en ex-patiënten uit de regio de 
kans om heel laagdrempelig aan te sluiten bij een officiële sportclub. We 
doen dat in samenwerking met de Psylos Sportfederatie. Voor veel patiën-
ten kan dit een opstapje zijn naar het lidmaatschap van een plaatselijke 
vereniging. Hier in Pittem gebruiken we de infrastructuur voor voetbal, 
badminton, minivoetbal, start-to-run en tal van andere sporten.”
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Patiëntenparticipatie 
en oog voor ervaringsdeskundigheid

Ex-patiënten sturen mee het beleid  
en de correcte beeldvorming

“De patiëntbetrokkenheid is sterk uitgebouwd 
in dit ziekenhuis.” Dat zegt het auditteam 
van de Vlaamse Zorginspectie in zijn rapport 
van 2013 over Kliniek Sint-Jozef. Eind 2013 
werd die grote aandacht voor participatie en 
empowerment bevestigd door de toekenning 
van de ‘Reintegration Award’ door de Vlaamse 
Vereniging voor Geestelijke Gezondheidszorg.

De ‘Reintegration Award’ werd voor de 13de keer uit-
gereikt. Het ‘PIT tot PEER’-project van Kliniek Sint-Jozef 
werd bekroond met de eerste juryprijs.  Het project loopt 
in samenwerking met het Expertisecentrum Zorginno-
vatie van de Katholieke Hogeschool VIVES en de afdeling 
Verplegingswetenschap en Vroedkunde van de universi-
teit van Gent. Het project wil de stem van de patiënt meer 
laten doorklinken in zorg en onderwijs.

Kracht

Het ‘PIT’ tot ‘PEER’-project zinspeelt op de kracht die 
uitgaat van groepen van personen met een psychische 
kwetsbaarheid:

Deze drie groepen bestaan uit ex-patiënten van de kli-
niek, aangevuld met enkele verpleegkundigen. Deze 
verpleegkundigen zijn vertrouwd met de doelgroep en 

De ‘PIT’-groep (Participatie in 
Therapie; Participatie in Training van 
hulpverleners),

De ’P4P’ (Peer for Peer)-jongerengroep

De ‘BOE’-groep (een acroniem voor 
‘Betekenisvol Ontdekken van eigen 
Ervaringsdeskundigheid’).
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hebben uitsluitend een faciliterende rol in het zoeken 
hoe (ex)-patiënten hun ervaringskennis kunnen inzetten 
binnen en buiten de muren van het ziekenhuis.

In het onderwijs

Zo brengen ervaringsdeskundigen hun verhaal in het 
verpleegkundig onderwijs. Geregeld staan ex-patiënten 
er voor de klas. Ook neemt een ex-patiënt als co-trai-
ner deel aan de lessen communicatie voor studenten 
verpleegkunde. Twee andere ex-patiënten begeleidden 
reeds enkele studenten in stagerapportering.

Voor de opleiding verpleegkunde is deze samenwerking 
met ervaringsdeskundigen een groot pluspunt. Het be-
vordert de openheid rond psychiatrische problematiek. 
Tijdens hun opleiding zien studenten de patiënt bijna al-
tijd in zijn ‘ziekterol’. Zelden zien ze een patiënt na zijn 
herstel, als hij zich herpakt heeft en een nieuwe levens-
fase is begonnen.

De ervaring en de kracht van die patiënten vormen noch-
tans een positief verhaal. Studenten leren eruit dat men-
sen met een psychiatrische problematiek wel degelijk 
kunnen herstellen. Ze leren de mens achter de patiënt 
zien, met zijn gebreken, maar ook met zijn krachten, zijn 
talenten en zijn goede kanten. Ook de concrete ervarin-
gen van patiënten, hoe ze hun problematiek, hun opna-
me, behandeling en herstel beleefd hebben, zijn bijzonder 
leerrijk voor studenten verpleegkunde.

In het ziekenhuis

In het ziekenhuis zijn de activiteiten van de ex-patiënten 
erop gericht om hoop te geven en rolmodel te zijn voor 
jongeren of volwassenen die opgenomen zijn in de psy-
chiatrie. Concreet gebeurt dit door ook binnen de kliniek 
het eigen herstelverhaal te brengen. Daarnaast denken 
de drie groepen van ervaringsdeskundigen actief mee 
over het kliniekbeleid inzake patiëntenparticipatie.



“Goed materiaal en de 
nodige vrijheid om mijn 

werk te regelen”
Michaël Vanleynseele (34),  

medewerker technische dienst

Patiëntengetuigenis 
Zorgprogramma jeugd

“In september 
ga ik weer 

naar school”
Anonieme getuigenis

“Toen ik 2 jaar was, ben ik geadopteerd. 
Binnenkort word ik 17 jaar.

Na een aanranding ben ik zwanger ge-
worden. Ik ging door een heel zwarte pe-
riode. In het ziekenhuis raadden ze mij 
professionele hulp aan. Ik zat echt aan 
de grond. Eerst ben ik bij een centrum 
geestelijke gezondheidszorg gaan aan-
kloppen, maar dat bleek niet voldoende 
te zijn. Op aanraden van mijn moeder en 
mijn omgeving ben ik toen naar Kliniek 
Sint-Jozef gekomen. Met enige tegenzin, 
jawel, maar achteraf bleek het de juiste 
beslissing te zijn. Mijn dochtertje is on-
dertussen anderhalf jaar. Mijn mama 
zorgt voor haar tijdens mijn opname. Ze 
maakt het goed.

Ook ik maak het ondertussen heel wat 
beter. Mijn zwarte gedachten en mijn 
neigingen tot automutilatie heb ik onder 
controle. Volgende week word ik ontsla-
gen uit de Kliniek. Ik voel me daar super-
blij om. In september ga ik opnieuw naar 
school. Ik volg de richting verzorging en 
wil later graag in de zorgsector aan de 
slag. Mensen helpen is iets bijzonder 
moois. Dat heb ik nu zelf ook aan den lij-
ve ondervonden.

Ik heb veel moeilijke momenten gekend, 
maar mijn vrienden en familie zijn me 
altijd blijven steunen.”

“Ik heb jarenlang in de bouw ge-
werkt voor ik ruim een jaar geleden 
in Kliniek Sint-Jozef aan de slag ging. 
Ik wou een job dichtbij huis, zodat ik 
meer tijd met mijn gezin kon door-
brengen. Dat is gelukt: ik kan zelfs 
met de fiets naar het werk komen en 
bij aankomst hier een verkwikkende 
douche nemen in het clubhuis aan 
het voetbalveld.

Ook al heb ik een wat aparte job als 
installateur en hersteller sanitair en 
verwarming, toch voel ik me nauw 
betrokken bij het werk. Vroeger 
moest ik van de ene klus naar de an-
dere, vandaag kan ik projecten van 
begin tot eind opvolgen. Ik doe veel 

herstellingen aan lavabo’s, douches 
en toiletten, zodat ik zowat overal 
in het ziekenhuis kom. Verder zijn 
er onderhoudswerken en doen we 
nieuwe installaties. Onlangs mocht 
ik zelfs twee inox tafels maken. Veel 
afwisseling dus, wat altijd prettig is.

Natuurlijk ligt de lat hoog en moet 
alles tiptop in orde zijn, maar ander-
zijds krijg ik ook goed materiaal en 
de nodige vrijheid om mijn werk te 
regelen. Ook veiligheid is een belang-
rijk aspect in mijn job. En telkens als 
ik ergens iets hersteld heb, voel ik 
een grote dankbaarheid van de colle-
ga’s. Dat maakt het nog eens zo fijn!”
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“Ik sta helemaal achter de 
visie van het ziekenhuis”

Sophie Degrande (30),  
mobiele nachtverpleegkundige

“Sinds anderhalf jaar werk ik in Kli-
niek Sint-Jozef als nachtverpleeg-
kundige. Ik werk halftijds als mo-
biele kracht. Meestal sta ik extra op 
de eenheid Jongvolwassenen, maar 
als iemand ziek valt, spring ik in op 
een andere eenheid. Dat systeem 
zorgt ervoor dat zelden iemand on-
verwacht moet invallen. Zelf kom ik 
zo op verschillende eenheden, wat 
natuurlijk erg interessant is.

Als halftijdse nachtverpleegkundige 
werk ik in een vaste roulement van 
drie nachten werken, een week vrij, 
vier nachten werken, twee weken 
vrij. Ik kan dus voldoende recupe-
reren na enkele nachten werken. 
Bovendien slaap ik overdag als een 
roos. Ook mijn sociaal leven hoeft 
niet te lijden onder mijn nachtjob.

Voor ik in Kliniek Sint-Jozef werkte, 
heb ik in andere ziekenhuizen ge-
staan. Het bevalt me hier erg goed, 
omdat ik helemaal achter de visie sta 
op het gebied van omgang met de pa-
tiënt, het beperkte gebruik van me-
dicatie, de open sfeer en de eerlijke 
samenwerking. Zelfs als nachtver-
pleegkundige heb ik het gevoel dat 
de directie dicht bij de medewerkers 
staat en dat alle collega’s zich inspan-
nen voor een goede communicatie en 
informatiedoorstroming.

’s Nachts is meestal rustiger dan 
overdag, al doen zich ook dan wel 
eens crisissen voor. Gelukkig is de 
collegialiteit groot en weten we dat 
we op elkaar kunnen rekenen. Een 
pluim voor al mijn collega’s!”

Patiëntengetuigenis 
Zorgprogramma ouderen

“Ik ben weer 
in het reine 
met mezelf”

Anonieme getuigenis

“Ik ben 67 jaar en kom uit Oost-Vlaan-
deren. 22 jaar geleden ben ik voor het 
eerst opgenomen in Kliniek Sint-Jozef 
voor een alcoholverslaving. Toen ik 
12 jaar nuchter was, zei mijn huisarts 
dat ik gerust eens een glaasje mocht 
drinken op een receptie. Ik was nu 
toch sterk genoeg. Heel lang ging dat 
ook prima. Tot ik door omstandighe-
den toch weer begon te drinken. Ik 
probeerde eerst nog om er alleen uit 
te komen, maar het lukte me niet. Ik 
wou absoluut weer van de alcohol af.

Mijn heropname in Kliniek Sint-Jozef 
beschouwde ik niet als een neder-
laag, wel dat ik opnieuw de strijd te-
gen de alcohol verloren had. Ik ging 
er fysisch en psychisch aan ten onder. 
Het was hoogtijd dat ik me opnieuw 
liet opnemen. Ik voelde me opgelucht 
toen ik hier aankwam. Ik was heel ge-
motiveerd.

De werking van Kliniek Sint-Jozef is 
uiteraard helemaal anders dan 22 
jaar geleden. Vroeger mocht je pas na 
zes weken een eerste keer naar huis, 
nu al twee weekends. Ook de thera-
pie is totaal anders. De begeleiding 
vandaag is veel persoonlijker, veel 
meer op maat van elke individuele 
patiënt. Ja, ik heb enorm veel bijge-
leerd over mezelf. Bepaalde onver-
werkte gebeurtenissen uit mijn ver-
leden heb ik nu eindelijk een plaats 
kunnen geven. Dat geeft me meer 
rust en inzicht. Ik heb veel gepraat, 
veel van me afgeschreven ook. Dat 
helpt mij. Die openheid is nodig om 
hulp toe te laten en met jezelf in het 
reine te komen. Vandaag voel ik me 
opperbest. Ik laat me niet meer van-
gen aan recepties.

De medewerkers in Kliniek Sint-Jozef 
zijn zorgzaam, vriendelijk en nabij. 
Als patiënt word je goed beluisterd 
en heb je mee zeggenschap over je be-
handeling. Ik ben echt blij dat ik hier 
terechtkon, al maak ik me sterk dat 
het de laatste keer geweest zal zijn.”
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Inspectieverslag lovend over Kliniek Sint-Jozef

“Kwaliteit en voortdurend verbeteren 
worden hoog in het vaandel gedragen”

Na een grondige audit in 2013 door de Vlaamse Zorginspectie werd de erkenning van Kliniek 
Sint-Jozef verlengd voor de periode 2013-2017. Het ziekenhuis krijgt een mooi rapport met heel 

wat sterke punten. Een bloemlezing.

“De samenstelling en de verslagen van de raad 
van bestuur getuigen van een hoge graad van 
professionalisering. Zo werd bij het aantrekken 
van nieuwe leden gezocht naar specifieke 
profielen, waardoor er nu een grote diversiteit 
is aan expertise.”

“Met de patiënten wordt niet 
alleen overlegd in de dagelijkse 

ochtendvergadering en de wekelijkse 
patiëntenvergadering per eenheid, 

maar ook is er om de twee maanden 
een overleg met de diensthoofden 

van de keuken en de cafetaria/
vaatwas en 2 keer per jaar met 

de directeur facilitaire diensten. 
Daarnaast zijn er enkele losstaande 

initiatieven geweest om patiënten 
bij het beleid van de eenheden of bij 

hun eigen therapie te betrekken: 
zo konden de jongeren mee kiezen 

welk meubilair zou gebruikt worden 
in de high care en de comfortroom. 

Op de eenheid jeugd kortverblijf 
werden enkele jongeren uitgenodigd 
op het teamoverleg waar ze mee hun 

eigen evolutie konden bespreken 
en voorstellen doen naar nieuwe 

doelstellingen.”

“Het therapeutisch beleid is opgebouwd rond 
een aantal kernwaarden zoals herstelvisie en 
vermaatschappelijking, krachtgericht werken en 
empowerment, stimuleren van patiëntenparticipatie 
en inzet van ervaringsdeskundigheid en de 
betrokkenheid van familie/context. De organisatie- en 
communicatiestructuren evenals het behandelaanbod 
zijn hier volledig op afgestemd. Uit alle gesprekken 
met directie en personeel blijkt dat deze visie sterk is 
doorgedrongen in de organisatie.”

 “In dit ziekenhuis wordt 
voor de psychiatrische en 

psychotherapeutische zorg 
vertrokken van een coherent 

behandelmodel.”
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Uiteraard bevat het verslag van de Zorginspectie ook een aantal verbeterpunten en aanbevelingen. Zo moet 
de ruimte van de apotheek uitgebreid worden, zijn op enkele eenheden verfraaiingen van de infrastructuur 
gewenst en moet de distributie van de medicatie op punt gesteld worden. In het kader van het open beleid van 
Kliniek Sint-Jozef vindt u het volledige inspectieverslag op www.sintjozefpittem.be > Over ons > Resultaten. 

“Er zijn binnen het departement patiëntenzorg 
tal van overlegmomenten waardoor er een 

goede uitwisseling van informatie is tussen 
de zorgverleners onderling en tussen de 

zorgverleners en de directie.”

“Alle eenheden maken gebruik van 
elektronische behandelplannen 
voor alle patiënten. Elke 
interdisciplinaire teamvergadering 
(waarop de evolutie van patiënten 
wordt besproken) is voorbereid 
door alle betrokken disciplines. 
Het elektronisch dossier is zo 
opgemaakt dat automatisch de 
behandeldoelstellingen gekopieerd 
worden naar het volgende overleg. 
Aan deze doelstellingen worden de 
verschillende voorbereidingen van 
de disciplines gekoppeld.”

“De effectieve zorg op maat is sterk 
uitgebouwd in het ziekenhuis. In het 

verleden werden de standaardprogramma’s 
afgebouwd ten voordele van de grotere 

keuzevrijheid en invulmogelijkheden naar 
therapieën en modules in functie van de 

individuele noden van de patiënt.”

“De patiëntbetrokkenheid 
is sterk uitgebouwd 
in dit ziekenhuis.”

“Het ontslag wordt 
gedurende de 

behandeling goed 
voorbereid.”

“Het therapeutisch beleid hecht veel 
belang aan het milieu, de context en 
de familie van de patiënt.”

“Werken aan kwaliteit en voortdurend verbeteren worden 
hoog in het vaandel gedragen in dit ziekenhuis. Kwaliteit 

wordt ruimer ingevuld dan het kwaliteitsdecreet voorziet. 
Zowel de manier waarop het ziekenhuis gestructureerd is 
als de aanpak op afdelingsniveau zorgen ervoor dat er een 

sterke lerende omgeving aanwezig is.”

“Alle zorgeenheden werken met beleidsplannen, voorzien van 
verbeteracties. Deze beleidsplannen worden meestal op basis van 
een ‘aangeleverd’ standaarddocument opgemaakt. Het ziekenhuis 
kiest er bewust voor deze standaarddocumenten niet formeel op 
te leggen maar eerder als ondersteuning te voorzien.”
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Gastvrijheid en veiligheid centraal 
voor dienst infrastructuur

Een warm en 
uitnodigend onthaal

Op 19 november is de nieuwe onthaalruimte 
van kliniek Sint-Jozef in gebruik genomen. 
Opvallend in het concept is het warme en 
kleurrijke kunstwerk van glaskunstenaar Joost 
Caen. Het nieuwe onthaalgebouw is open en 
ruim en overal heerst het licht.

De nieuwe onthaalruimte staat op exact dezelfde plaats 
als de vroegere receptie, maar is totaal anders van sfeer. 
Door de vele glaspartijen is er van binnenuit een breed 
uitzicht op de buitenwereld. Het kunstwerk in de ont-
haalruimte, dat uit glas en lichtelementen gemaakt is, 
doet denken aan een haardvuur. Dat zorgt voor een war-
me, uitnodigende en gastvrije toets.

De architecten zijn erin geslaagd om met de nieuwbouw 
aansluiting te vinden op het oude kasteelgebouw. Oud en 
nieuw vloeken niet met elkaar, maar gaan mooi samen en 
versterken elkaar. Ook de buitenomgeving rond de toe-
gang van het ziekenhuis is heraangelegd.
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Veiligheid voorop

In 2013 werd het noodplan van Kliniek 
Sint-Jozef volledig herschreven. Een 
werkgroep evalueerde en herschreef 
alle procedures. Op uitnodiging van het 
ziekenhuis kwam ook de brandweer 
langs voor een inspectie. De veiligheid 
van patiënten en personeel is gegaran-
deerd, maar op advies van de brand-
weer investeert het ziekenuis in 2014 in 
enkele bijkomende infrastructuuraan-
passingen.

De medewerkers kregen in 2013 ook 
intensieve brandopleidingen met onder 
meer blusoefeningen.

Verhuis van eenheden

In het kader van ‘artikel 107’ en de ver-
maatschappelijking van de zorg nam 
Kliniek Sint-Jozef begin 2013 24 bedden 
buiten gebruik.  Deze bedden werden in-
geleverd door verschillende eenheden. 
Hierdoor was een interne verhuisopera-
tie van de eenheden noodzakelijk. 

Wegwijs in het ziekenhuis

De ingebruikname van het nieuwe ont-
haalgebouw was een goede gelegenheid 
om de interne bewegwijzering eens kri-
tisch onder de loep te nemen. Samen met 
een studiebureau ontwikkelde de dienst 
infrastructuur een volledig nieuw plan 
aan de hand van ‘routes’.  Na de opening 
van het onthaalgebouw werd dit route-
plan ingevoerd. Patiënten, bezoekers en 
medewerkers vinden vlot hun weg.

Huis in de Stad

Het dossier ‘Huis in de Stad’ werd in 
2013 grondig voorbereid en aanbesteed. 
Eind 2013 begonnen de werken, die te-
gen eind 2014 klaar zullen zijn. Het Huis 
in de Stad is een nieuw centrum op de 
O.-L.-Vrouwmarkt in Roeselare, waar 
de mobiele teams van PRIT onderdak 
zullen krijgen. Verder zijn er burelen, 
vergaderlokalen, therapielokalen en een 
atelier. Samen met de regionale partners 
zullen er ambulante activiteiten worden 
aangeboden.
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Samenwerking binnen zorgnetwerk PRIT versterkt

Zorgverleners slaan handen 
in elkaar in de zorg om de cliënt

Als partner in het netwerk geestelijke gezondheidszorg Midden-West-Vlaanderen PRIT bouwt 
Kliniek Sint-Jozef actief mee aan de vermaatschappelijking van de zorg. Een belangrijke 

focus hierbij vormen promotie, preventie en vroegdetectie. Op dat vlak is in 2013 een tandje 
bijgestoken. Netwerkcoördinator Lieven Lust en directeur Hilde Vens van CAW Centraal-West-

Vlaanderen geven meer toelichting.

“De vermaatschappelijking van de 
zorg krijgt vorm in een vijftal zoge-
naamde ‘functies’”, zegt Lieven Lust. 
“Het meest bekend zijn allicht de mo-
biele teams (functie 2) die sinds eni-
ge tijd geestelijke gezondheidszorg 
aan huis verlenen. Even belangrijk is 
functie 1, met name de promotie van 
een geestelijk gezonde levensstijl, de 
preventie van psychische problemen 
en de vroege opsporing ervan. Dit 
thema betrekt de hele samenleving. 
Elk van ons komt immers vroeg of 
laat, direct of indirect, in contact met 
geestelijke gezondheidszorg. Elk van 
ons speelt ook een rol in de vermaat-
schappelijking van de zorg.”

Ervaring bundelen

“Samen met alle partners van zorg-
netwerk PRIT (Pittem-Roesela-
re-Izegem-Tielt) hebben we in 2013 
concrete doelstellingen en acties 
uitgewerkt”, zegt Hilde Vens. “Een 
kerngroep met experten uit de eer-
ste, tweede en derde lijn komt ge-
regeld samen en bundelt kennis en 
ervaring. Op basis daarvan hebben 
we onder meer gewerkt aan het ster-
ker maken en de deskundigheidsbe-
vordering van de eerste lijn. Deze 
hulpverleners – huisartsen, thuis-
verpleegkundigen, verzorgenden,... 
– worden vaak geconfronteerd met 
vragen, signalen of situaties waar 
ingrijpen nodig is. Door een goede 
afstemming met de meer gespecia-
liseerde zorgverlening op de tweede 
en de derde lijn, zorgen we ervoor 
dat elke cliënt tijdig en op de juis-
te manier geholpen wordt door de 
juiste zorgverlener. Er kan veel ge-
realiseerd worden op de eerste lijn, 
maar waar nodig kunnen die zorg-

verleners ook een beroep doen op de 
tweede of de derde lijn.”

“Om die samenwerking nog te bevor-
deren, hebben we in december 2013 
een ‘Meet en Greet’ georganiseerd, 
waar alle partners van PRIT nader 
kennis met elkaar konden maken”, 
vertelt Lieven Lust. “Samen vor-
men wij een hecht netwerk, waarin 
huisartsen samenwerken met psy-
chiatrische ziekenhuizen, CAW’s 
overleggen met de mobiele teams 
enzovoort. Samen staan we in voor 
de juiste zorg op de juiste plaats.”

“De motivatie om samen te werken is 
groot”, weet Hilde Vens. “We betrek-
ken er ook mensen uit andere secto-
ren bij, zoals onderwijs, werk en wo-
nen. Elk is vanuit zijn eigen expertise 
heel goed geplaatst om te weten wat 
er leeft en wat er misloopt. Het is 
vanuit die ‘individuele verontwaar-
diging’ dat positieve en structurele 
acties tot stand komen. Ook de con-
tacten met de mantelzorgers, die een 
cruciale rol spelen in het empoweren 
van de cliënten, halen we nauwer 
aan.”

Het verschil maken

“Het regionale netwerk PRIT kan 
wel degelijk het verschil maken voor 
de mensen”, zegt Lieven Lust. “De 
mobiele teams doen goed werk. We 
zetten samen sterk in op een vlugge 
opstart van interventies. Experti-
se wordt gedeeld met coaches. En 
er zijn al een aantal heel concrete 
resultaten, zoals de samenwerking 
rond suïcidepreventie waaraan ook 
de Provincie West-Vlaanderen mee-
werkt. Op dit ogenblik maken we 

met alle partners ook een zorgpad 
depressie en een zorgpad alcohol, 
die voor een betere detectie en bege-
leiding van cliënten zullen zorgen.”

“Om zoveel mogelijk mensen bewust 
te maken van het belang van een 
goede geestelijke gezondheid, werkt 
PRIT ook mee aan diverse beeldvor-
mingsprojecten. 

In 2013 hebben we om te begin-
nen onze eigen website www.prit.
be gelanceerd”, zegt Hilde Vens. “De 
bedoeling is om ons netwerk beter 
bekend te maken, zodat iedereen 
weet waar hij of zij met vragen te-
rechtkan. PRIT werkt ook mee aan 
La Folia, een tweejaarlijks cultureel 
en informerend programma tijdens 
de Week van de Geestelijke Gezond-
heidszorg in De Spil in Roeselare. In 
2013 hebben patiënten en medewer-
kers van Kliniek Sint-Jozef er mee-
gewerkt aan de theatervoorstelling 
Amlett, die veel succes kende. Maar 
we organiseerden ook ‘speakers 
corners’ en debatten. Los van La 
Folia hebben we filmvoorstellingen 
met nabesprekingen georganiseerd 
in Izegem en in enkele middelbare 
scholen in Roeselare. Dat is erg ar-
beidsintensief, maar zo slagen we er 
wel in om het taboe op de geestelijke 
gezondheidszorg weg te nemen.”

“Er is nog werk aan de winkel, maar 
PRIT en al zijn partners zijn erg ge-
motiveerd om het zorgaanbod in de 
regio te optimaliseren. Het enthou-
siasme groeit. Het overleg verloopt 
eerlijk en transparant en is gericht 
op efficiënte, concrete acties waar 
patiënten en cliënten beter van wor-
den”, besluit Lieven Lust.
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Lieven Lust en Hilde Vens: 
““Er is nog werk aan de 
winkel, maar PRIT en 
al zijn partners zijn erg 
gemotiveerd om het 
zorgaanbod in de regio 
te optimaliseren. Het 
overleg verloopt eerlijk en 
transparant en is gericht op 
efficiënte, concrete acties 
waar patiënten en cliënten 
beter van worden.”
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Zorg is 
mensenwerk

De geestelijke gezondheidszorg is het werk van heel veel mensen. 
Artsen en verpleegkundigen, psychologen en therapeuten, maar ook 
schoonmaakpersoneel, informatici, keukenmedewerkers, technici en 
vele anderen. Samen maken zij deel uit van een hecht en collegiaal 
team, dat zich dagelijks inzet voor elke individuele patiënt en zijn 
familie, voor elke bezoeker en voor elke collega.

Samen maken zij elke dag opnieuw het verschil.
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Beleidsorganen
De raad van bestuur

staand van links naar rechts:  
Dhr. Henk Sanders, Dhr. Geert Vervaecke, 
Dhr. Gerard Wulleman, Dhr. Germain 
Malfrère (secretaris),   
Dhr. Paul Callebert (voorzitter).  

zittend van links naar rechts: 
Zr. Maria Vandeputte, Mevr. Hilde Vens, 
(ondervoorzitter), Mevr. Marijke Lootens, 
Zr. Hilda Tanghe, Mevr. Rosita Van Maele, 
Mevr. Siska Bourgeois (staat niet op foto). 

Het directiecomité

Dhr. Filip Deboutte, algemeen directeur
Dhr. Eddy Deproost, directeur patiëntenzorg
Mevr. Griet Tytgat, directeur facilitaire diensten
Dhr. Joris Veys, directeur administratie
Dr. Geert Everaert, hoofdgeneesheer



 

Voor meer informatie en contactgegevens: 
www.sintjozefpittem.be 

www.openvenster.be (magazine)

Eenheden

Jeugd kortverblijf
Dr. Geert Everaert

Jeugd behandeling
Dr. Leen Van Compernolle

Jongvolwassenen
Dr. Geert Everaert

Medisch en therapeutisch aanbod:

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@sjp.be • www.sintjozefpittem.be

ZORG PROGRAMMA 
JEUGD

ZORG PROGRAMMA 
VOLWASSENEN

ZORG PROGRAMMA 
VERSLAVING

ZORG PROGRAMMA 
OUDEREN

Eenheden

Volwassenen kortverblijf
Dr. Sofie Muylaert

Angst-, stemmings- en  
   persoonlijkheidsproblemen

Dr. Mark Kinet

Psychosezorg
   Dr. An Verbrugghe

Psychosociale revalidatie
Dr. Sofie Muylaert

Eenheid

Ontwenning van alcohol, 
medicatie, tabak, cannabis

   Dr. Ilse Velghe

Eenheid

Ouderen
   Dr. An Verbrugghe

FORUM VOOR 
PERSOONSVORMING

EXPERTISECENTRUM 
ECT


