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Editoriaal
Filip Deboutte
algemeen directeur

Rotsvast geloof in cultuuromslag
De voorbereiding van het jaarverslag
van Kliniek Sint-Jozef zorgt elk jaar opnieuw voor een moment van bezinning.
Als we terugblikken op het voorbije
jaar, waar hebben we dan het verschil
gemaakt? Welke realisaties vervullen
ons met trots? Welke samenwerkingen
hebben we uitgebouwd? Op welke manier zijn we erin geslaagd nieuwe inzichten, ‘evidence based’, te integreren
in de werking van het ziekenhuis? Hoe
hebben we onze relaties met patiënten
en hun familie, met onze collega’s van
de eerste lijn en de ambulante zorg, en
bij uitbreiding met al onze stakeholders,
versterkt en verdiept?
Voor 2014 was het antwoord zonneklaar. Op drie cruciale domeinen hebben
we een flinke stap voorwaarts gezet:
het klinisch veiligheidsmanagement,
de participatie en de inbreng van ervaringsdeskundigen, en de verdere vermaatschappelijking van de zorg. Alle
drie zijn het domeinen die altijd al een
bijzondere aandacht kregen in het ziekenhuis en die mee de eigenheid van
Kliniek Sint-Jozef uitmaken.

Het klinisch veiligheidsmanagement bepaalt hoe een voorziening omgaat met risico’s en gevaren die inherent zijn aan de
psychiatrie: suïcide, zelfverwonding en
agressie, om de drie meest voorkomende te noemen. Kliniek Sint-Jozef heeft
ervoor geopteerd om te kiezen voor dialoog en verantwoordelijkheid in plaats
van voor ‘control en restraint’. Dat is niet
de gemakkelijkste weg en het vergt heel
wat van een organisatie én haar medewerkers. Maar wij geloven rotsvast in de

cultuuromslag die wij gemaakt hebben
en waar voor afzondering of fixatie (nauwelijks of) geen plaats meer is. Dat het
mogelijk is, bewijzen de cijfers.

Participatie en ‘shared decision making’
lijken soms nog veraf in de geestelijke
gezondheidszorg. Jaar na jaar zet Kliniek Sint-Jozef echter concrete stappen
in de goede richting. Ook deze keuze is
niet evident. Het is voor elke organisatie die het goed meent met participatie
een zoektocht naar wat kan, wat werkt
en wat vruchten afwerpt. Een zoektocht
die we samen met patiënten, ervaringsdeskundigen en het onderwijs gaan en
waar we in 2014 alweer vooruitgang geboekt hebben.
Het derde thema, de vermaatschappelijking van de zorg, sluit qua filosofie
nauw aan bij de voorgaande tendensen.
Ook hier staat empowerment van de
patiënt en zijn omgeving centraal, met
zorg die in een netwerk georganiseerd
wordt en zoveel mogelijk op maat en in
de thuiscontext van de patiënt gerealiseerd wordt.

Uiteraard heeft 2014 nog op veel andere domeinen veel betekend voor Kliniek Sint-Jozef. Over alle eenheden en
departementen heen hebben al onze
medewerkers zich met hart en ziel ingezet voor uitmuntende zorg. Een oprecht
woord van dank aan elk van hen is hier
dan ook op zijn plaats.
Filip Deboutte
algemeen directeur
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2014, een jaar in cijfers

Overgrote meerderheid patiënten
vindt opname beste oplossing
Bijna negen op de tien patiënten die in 2014 opgenomen werden in Kliniek Sint-Jozef,
noemen hun opname de beste oplossing. Met 825 opgenomen patiënten noteerde het
ziekenhuis vorig jaar een groei ten opzichte van 2013.
Meer patiënten in 2014
In 2014 behandelde Kliniek Sint-Jozef 41 patiënten meer
dan in 2013, met een totaal van 825 patiënten. Meer dan
de helft van de patiënten was vrouw (54,4 %), terwijl het
aandeel mannen goed was voor 45,6 %. Die verdeling ligt
in lijn met de trend van de afgelopen jaren.
Geslacht
Mannen
Vrouwen
Totaal

Aantal
376
449
825

%
45,6%
54,4%
100%

Patiënten uit alle regio’s van de provincie
Veruit de meeste patiënten komen uit West-Vlaanderen:
609 of 73,8% van het totaal. Dat percentage blijft stabiel
doorheen de jaren. Patiënten komen overigens uit alle
regio’s van de provincie. Roeselare (18,7%), Kortrijk
(17,5%), Brugge (12,8%) en Tielt (11,5%) spannen de
kroon. 24,2% van de patiënten komt uit Oost-Vlaanderen. Zoals elk jaar is het aantal patiënten uit andere provincies eerder beperkt.
N

%

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

609
106
16
22
144
54
154
95
18
200
16

73,8%
12,8%
1,9%
2,7%
17,5%
6,5%
18,7%
11,5%
2,2%
24,2%
1,9%

Totaal

825

100%

Herkomst Provincie

Opnieuw meer stemmingsstoornissen
als hoofddiagnose
Stoornissen door middelengebruik blijft met 37,9 % op
nummer één prijken in de lijst met hoofddiagnoses in
Kliniek Sint-Jozef. Bovendien ging het aandeel van deze
diagnosegroep opnieuw de hoogte in; de voorbije twee
jaar stabiliseerde het percentage rond 34 %.
Een soortgelijke stijging valt te noteren bij de patiënten
met stemmingsstoornissen als hoofddiagnose. Na een
opvallende stijging sinds 2010, klikte het aandeel van
deze hoofddiagnose in 2012 en 2013 uiteindelijk vast
op ongeveer 28 %. In 2014 werd de groeitrend opnieuw
opgepikt: voor 30,9 % van de patiënten waren stemmingsstoornissen de hoofdreden om in Kliniek Sint-Jozef
behandeld te worden.
De voornaamste dalingen qua hoofddiagnoses in 2014
zaten bij de persoonlijkheidsstoornissen met 2,6 % (in
2013: 5,3 %) en de aanpassingsstoornissen met 6,5 % (in
2013: 8 %).
Hoofddiagnosegroep

Stoornissen door middelengebruik

37,9%

Stemmingsstoornissen

30,9%

Schizofrene en
andere psychotische stoornissen

4,2%

Persoonlijkheidsstoornissen

2,6%

Angststoornissen

7,1%

Aanpassingsstoornissen

6,5%

Eetstoornissen

0,5%

Stoornis impulsbeheersing

0,1%

Stoornissen ontwikkeld
in kindertijd/adolescentie

7,7%

Dementiële en andere
cognitieve stoornissen

0,4%

Dissociatieve stoornis

0,1%

Seksuele stoornis

0,0%

Andere problemen

1,8%

Somatoforme stoornissen

0,2%

Bijkomende codes

0,1%

Hoofddiagnose op as 3

0,0%

Totaal
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%

100%

Meer alleenwonende patiënten
De hoofdmoot van de patiënten die in Kliniek Sint-Jozef
opgenomen werden in 2014, kwam – zoals de afgelopen
jaren – uit een gezin of een gezinsvervangend milieu
(66,3 %). De patiënten vorig jaar telden meer mensen
die alleen wonen (28,2 %) dan in 2013 (26,8 %) en 2012
(26,3 %).

Wie in 2014 een behandeling in Kliniek Sint-Jozef beëindigde, kwam meestal (opnieuw) in een gezinsmilieu terecht (64,1 %). Bijna drie op de tien patiënten (28 %) gingen (opnieuw) alleen wonen na hun opname. Die cijfers
sluiten aan bij de trends van de voorbije jaren.

Gezinsituatie

Leefmilieu bij opname

Bestemming na ontslag

Alleenwonend

28,2%

28%

Gezinsmilieu

66,3%

64,1%

Collectieve woonvorm

2,1%

2,8%

Therapeutisch milieu

2,8%

3,8%

Andere

0,6%

1,3%

Totaal

100%

100%

Beste oplossing
Slechts 5 % van de patiënten van Kliniek
Sint-Jozef in 2014 noemde zijn opname
niet de beste oplossing, terwijl bijna 9
op de 10 patiënten (88 %) van het tegendeel overtuigd waren.

Akkoord
Stelling: Deze
opname was echt
de beste oplossing voor mij.

88%

Niet
akkoord
5%

Geen
antwoord
7%
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Cultuuromslag in veiligheidsbeleid

Geef patiënten mee
verantwoordelijkheid
Dwang maakt plaats voor vertrouwen. Dialoog wint het van
controle. Kracht, ruimte en verantwoordelijkheid geven komt
in de plaats van vrijheidsberoving. Dat is in een notendop het
nieuwe veiligheidsbeleid van Kliniek Sint-Jozef. Afzonderingen
en fixatie worden zoveel mogelijk uit het ziekenhuis gebannen.
2014 bracht een cultuuromslag teweeg. Met meetbare resultaten.

6

Het managen van psychiatrische risico’s is altijd al een heikel punt geweest. De meest voorkomende psychiatrische risico’s zijn suïcidaliteit,
zelfverwonding en agressie, al dan
niet gepaard met psychose, verwardheid, wegloopgedrag of middelenmisbruik. De klassieke benadering
is gericht op beheersen en bewaken,
op actie en reactie, op ‘control and
restraint’. Kliniek Sint-Jozef wil af
van dat oude model en kiest voor een
nieuwe weg. Die keuze is ethisch en
wetenschappelijk onderbouwd.
Ethisch is het een keuze voor warme
zorg, die veiligheid biedt en gastvrij

Open venster

is. Een zorg die berust op inleving en
connectie, die afgestemd is met de
patiënt en die berust op de principes
van presentie. Deze ethische benadering wordt bovendien geschraagd
door recente wetenschappelijke
evidentie en nieuwe inzichten. Deze
inzichten leiden tot een persoons- en
belevingsgerichte basishouding in
een therapeutische relatie die vooral
herstelgericht is.
Centraal in de nieuwe aanpak staat
een humane benadering. De autonomie van de patiënt wordt gerespecteerd en hij wordt mee verantwoor-

delijk voor zijn behandeling. Op die
manier wordt de kans op trauma’s
beperkt en wordt het contact in de
zorgrelatie versterkt. Goede informatie en een open dialoog in een ‘healing environment’ bevorderen de
rust en het herstel. Preventie krijgt
meer aandacht.

Positive risk taking

Terwijl vroeger vaak pas ingegrepen
werd op het ogenblik van een crisis
(een suïcidepoging, zelfverwonding,
agressie …), start de nieuwe aanpak
veel vroeger in het crisisontwikkelingsmodel. Nog voor de eerste tekenen van een crisis zich voordoen,
gaat de zorgverlener in gesprek met
de patiënt.

Belangrijk is het concept ‘positive
risk taking’. De basisgedachte is dat
een crisis de patiënt kansen geeft op
groei en ontwikkeling. Voorwaarde

is wel dat de zorgverleners het op dat
crisismoment niet overnemen van de
patiënt. Het controleren en beheersen maakt plaats voor ‘loslaten’. De
patiënt krijgt mee verantwoordelijkheid. Hij kan immers maar groeien als
hij hiervoor de ruimte krijgt. Zonder
risico’s is er geen mogelijkheid op
groei. Uiteraard moet het risico beperkt worden. Dat gebeurt door preventie en een sterke therapeutische
band tussen zorgverlener en patiënt.
Stap 1 in het nieuwe model is het risico assessment. Welke risico’s zijn er,
hoe acuut zijn ze en welke beschermende factoren zijn er? Stap 2 en 3
bestaan uit een preventieve benadering en de-escalerende communicatie. In overleg met de patiënt wordt
een signaleringsplan opgesteld:
welke signalen wijzen op een naderende crisis en hoe kunnen patiënt
en zorgverleners daar gepast op reageren? Doet zich een crisis voor, dan
zet de hulpverlening vanuit respect

en transparantie in op de-escalerende communicatie met emotionele
afstemming. Alleen als er direct gevaar dreigt voor de patiënt of voor
derden en er geen andere oplossing
is, kan een ‘fysieke holding’ van tien
minuten rust brengen.
Hierbij wordt de patiënt door zorgverleners met Persoonlijke Veiligheidstechnieken (PVT) geïmmobiliseerd. Alleen als na die tien minuten
het gevaar nog altijd niet bezworen
is en er geen alternatieve oplossing
voorhanden is, kan afzondering
overwogen worden. Fixatie wordt
maximaal vermeden.

Klinisch leiderschap

Het nieuwe veiligheidsbeleid werd
in 2013 voorbereid en in 2014 over
het hele ziekenhuis ingevoerd. Een
succesfactor hierbij was het klinisch leiderschap dat leidde tot tal
van acties. Het nieuwe beleid werd

uitgeklaard en besproken. Richtlijnen en procedures (o.m. voor suïcidaliteit en zelfverwondend gedrag)
werden geëvalueerd en bijgestuurd.
Afzonderingskamers werden helemaal heringericht tot comfortrooms
en een herstelkamer. Medewerkers
werden gesensibiliseerd en opgeleid,
onder meer met de in huis gemaakte
film ‘Fixatievrij ziekenhuis: the movie’, met een seminarie over veiligheidsmanagement en met een quiz.
Alle zorgmedewerkers kregen ook
interventietechnieken bij agressie
aangeleerd en leerden met signaleringsplannen te werken. De patiënt
kan zelf bepaalde topics in zijn patiëntendossier invullen. Het is een eerste stap in de richting van de patiënt
als partner en medebeheerder van
het patiëntendossier. Het incidentenmeldingssysteem werd op het nieuwe
beleid afgestemd, evenals de registratie van dwangmaatregelen. Samen
zorgden al deze acties voor een cultuuromslag zonder voorgaande.

Resultaat

Het resultaat van het nieuwe veiligheidsbeleid blijkt ook uit cijfers. In
2010 werd nog 9,81% van de volwassen patiënten en 33,74% van de
jongeren in behandeling minstens
één keer afgezonderd (in de meeste
gevallen zeer kort, maar de registratie gebeurt vanaf minuut één).
Tegen 2013 waren die cijfers door de
mentaliteitsverandering en de voorbereidingen op het nieuwe beleid al
gedaald tot respectievelijk 6,03%
en 19%. In 2014 werd de omslag pas
echt duidelijk met 2,98% afzonderingen bij de volwassen patiënten en
8,23% bij de jongeren. De cijfers voor
fixatie van patiënten dalen eveneens
spectaculair.

Magazine kliniek Sint-Jozef Pittem
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De comfortroom

“Jongeren vinden rust
in comfortroom”
Elke Desmet,
psychiatrisch verpleegkundige
“De vroegere afzonderingskamer bestaat niet meer op
de eenheid Jeugd behandeling. Ze is vervangen door een
comfortroom en een herstelkamer. Jongeren die op de
afdeling of op hun eigen kamer geen rust vinden, kunnen hier naartoe. Soms stelt een begeleider een jongere
voor om even naar de comfortkamer of de herstelkamer
te gaan, al dan niet onder lichte dwang, maar even vaak
komt het initiatief van de jongeren zelf. Veel hangt af van
de concrete situatie.
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In de comfortroom is het aangenaam en rustig vertoeven.
Meestal blijf ik eventjes bij de jongere, als hij dat wenst.
Doorgaans verblijven ze er een half uurtje. In vergelijking
met de comfortroom is de herstelkamer meer op actie gericht. Jongeren kunnen er hun kwaadheid even afreageren en we proberen hier weer in contact te treden met
hen om afspraken te kunnen maken. De comfortroom
noch de herstelkamer gaan overigens op slot.”

De herstelkamer

“Ik hou de controle en ik voel me veilig”
An-Sofie, patiënt
op de eenheid Jeugd behandeling
“Als ik op mijn kamer zit, weet ik soms geen blijf met
mezelf. Af en toe maak ik dan een wandeling, maar daar
heb ik niet altijd zin in. Het voordeel van de comfortroom
is dat we die mee hebben kunnen inrichten. We hebben
trouwens ook mee de naam mogen kiezen. Als ik er binnenkom, voel ik me meteen veilig en op mijn gemak. Ik
verkies het om er alleen te zijn, terwijl andere jongeren
liever begeleiding in de buurt hebben.
De eerste keer dat ik naar de herstelkamer ging, had ik
wat schrik. Ik wou niet de sfeer van een afzonderingska-

mer. Maar dat is ook niet zo. De herstelkamer heeft meer
weg van een fitnessruimte zonder toestellen, waar je je
kunt afreageren.
Ik was eens alleen in de herstelkamer. Dan overviel me
het gevoel dat ik alle controle kwijt was. Dat leidde tot paniek en agressie bij mij. Wanneer er iemand bij mij is, heb
ik dat gevoel niet. Ik kan er oefeningen doen die ik vooraf
doorgenomen heb met de verpleegkundige of bewegingstherapeut. Ik hou de volledige controle en ik weet dat ik
er veilig ben.”

Magazine kliniek Sint-Jozef Pittem
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“Ik voel me
veiliger
bij deze
aanpak”
Julie Vandekerckhove,
psychiatrisch
verpleegkundige
“Ik ben erg blij met deze vernieuwde aanpak. Als referentieverpleegkundige ‘zelfverwondend gedrag’
hecht ik veel belang aan signaleringsplannen en vroegsignalering.
De nieuwe aanpak zorgt niet alleen
voor een betere communicatie met
de patiënt, ze biedt ook houvast aan
patiënt én zorgverlener. Je kent als
zorgverlener ook beter je patiënten. Hierdoor kan je de risico’s beter inschatten. Hoewel deze aanpak
minder repressief is, voel ik me er
veiliger bij. De hechtere band met
de patiënt zorgt ervoor dat de patiënt doorgaans minder agressief reageert, ook in moeilijke momenten.
Het signaleringsplan geeft structuur en maakt het verloop van een
crisismoment meer voorspelbaar,
ook voor de patiënt.

Het signaleringsplan geeft de patiënt ook duidelijk aan dat alles
bespreekbaar is. Dat haalt bij veel
mensen heel wat druk van de ketel.
Ze voelen dat we samen met hen
op weg willen gaan en dat ze alles
kunnen delen. Als er vroeger gevaar
was voor zelfverwondend gedrag,
dan gingen we op zoek naar scheermesjes en namen die af. Gevolg: de
patiënten kochten nieuwe mesjes
en verstopten ze nog beter. Vandaag nemen we de mesjes niet meer
af, tenzij de patiënt het zelf vraagt.
We zetten meer in op dialoog en
preventie en samen oplossingen
zoeken. Alleen als er acuut gevaar
dreigt, komen we tussen.”
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“Positive risk taking
geeft patiënten ruimte
om te groeien”
Stefaan Vercruysse,
afdelingshoofd
“We evolueren van een reactieve naar een preventieve en proactieve aanpak. Hiervoor maken we duidelijke afspraken met elke
individuele patiënt. In de nieuwe visie van het ziekenhuis is de
patiënt mee verantwoordelijk. Natuurlijk brengt dat ook risico’s
met zich mee. Maar ‘positive risk taking’ biedt de patiënt tegelijk de ruimte die nodig is om te groeien. Via het signaleringsplan krijgt hij verantwoordelijkheid. Als zorgverleners moeten
we leren ‘loslaten’. Dat is soms lastig, vooral omdat je vooraf de
uitkomst niet kent. Toch biedt het plan ook een geruststellend
kader, waarop we kunnen terugvallen.
We zitten volop in een groeiproces. Dat geldt voor de zorgverleners en voor de patiënten. Iedereen in het ziekenhuis staat
ondertussen achter de nieuwe visie. De mentaliteit is op korte
tijd veranderd. Vroeger stond een ‘crisis’ waarbij fysiek moest
worden tussengekomen quasi gelijk aan ‘isolatie’. Die reflex is
helemaal weg. We leren elke dag van elkaar. Elk incident wordt
besproken en geëvalueerd. En natuurlijk delen we ook onze successen met elkaar.”

“Er is minder strijd tussen
patiënt en zorgverlener”
Tanya Verschuren,
psychiatrisch verpleegkundige
“Ik ben drie jaar gelden begonnen als trainer PVT – ‘Persoonlijke Veiligheidstechnieken’. De bedoeling is om in crisissituaties
waarin geen dialoog met de patiënt meer mogelijk is en die een
reëel gevaar betekenen voor de patiënt of zijn omgeving, op een
uniforme en veilige manier te reageren, rekening houdend met
de maximale autonomie van elke patiënt.

Ja, hiervoor is maturiteit en zelfkennis nodig, ook bij de patiënt.
Een signaleringsplan is dan ook nooit af. Het is een leerproces.
Het doel is niet zozeer om crisissen uit te sluiten, maar veeleer
om er te leren mee omgaan. En dat lukt ook. Er is vandaag veel
minder ‘strijd’ tussen patiënt en zorgverlener dan vroeger. Hoe
transparanter wij zijn, hoe transparanter ook de patiënten reageren. Als de patiënt hiervoor openstaat, betrekken wij ook de
familie bij het signaleringsplan. Dat is goed voor de continuïteit
van de zorg en zo weten ook familieleden hoe ze best reageren in
een crisismoment.”

Magazine kliniek Sint-Jozef Pittem
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Kathleen Decaluwe
en Marijke Deman

“De stem van de patiënt
helpt de zorg beter te maken”
Kathleen Decaluwé,
ervaringsdeskundige in opleiding
“Mijn eerste contact met de psychiatrie was niet zo positief: een half
gedwongen opname op een gesloten afdeling; ik heb er een trauma
aan overgehouden. Ik kwam uit een
beschermd milieu en ik voelde me
meteen erg begaan met de andere
patiënten. Door die negatieve eerste
ervaring stond ik erg kritisch, maar
ik slaagde erin om daar een positieve invulling aan te geven, zeker toen
ik later in Kliniek Sint-Jozef terechtkwam. Het was dr. Kinet die me drie
jaar geleden wees op een symposium over ervaringsdeskundigheid in
Utrecht. Ik wou hier verder mee aan
de slag en vond in Kliniek Sint-Jozef
gehoor en aanmoediging. Ook andere
(ex-)patiënten wilden zich inzetten
en zo is PIT – ‘Participatie in Therapie en Training’ – ontstaan.

Ik ben nog altijd kritisch ingesteld,
maar ik zie hoe de psychiatrie aan
het evolueren is. De herstelvisie
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brengt verandering. Veel patiënten
vinden kracht in de verhalen van
anderen en door me hiervoor te engageren, ben ik zelf een wijzer en
rijker mens geworden. Ik neem mijn
opdracht zeer ter harte. Niet om
haantje-de-voorste te spelen, maar
om mee te beslissen in zaken die patiënten aanbelangen. Ik ben ervan
overtuigd dat de stem van de patiënt
de zorg beter kan maken.

De opleiding tot ervaringsdeskundige geeft me een ‘background’ om
op terug te vallen. We krijgen lessen
recht, ethiek, communicatie, psychotherapie enzovoort. Mijn kennis
groeit, mijn blik wordt breder en op
een of andere manier ‘empowert’
deze opleiding mij enorm. Natuurlijk
moet je je eigen problemen achter je
kunnen laten en voldoende zelfinzicht hebben. Als je zelf nog teveel
lijdt onder je problemen, dan lukt het
niet om andere mensen te helpen.”

Participatie, empowerment,
‘shared decision making’ …
Het lijken soms modewoorden,
maar schijn bedriegt. Er is in de
geestelijke gezondheidszorg
ook op dat gebied een
grondige cultuuromslag aan
de gang, waarbij patiënten,
ervaringsdeskundigen
en
familieleden meer betrokken
worden en een stem krijgen.
Concreet wordt hun expertise
in Kliniek Sint-Jozef meer en
meer ingezet op drie niveaus:
op ziekenhuisniveau (het
beleid), in de zorg en op het
niveau van de behandeling
van elke patiënt.

Participatie van patiënten en ervaringsdeskundigen

Een nieuwe wind in
de geestelijke
gezondheidszorg
Een partnerschap met patiënten veronderstelt openheid en transparantie. In de geestelijke gezondheidszorg waait dan ook een nieuwe wind;
niet alleen in Vlaanderen maar ook
internationaal. Door de internationale ontwikkelingen te volgen, kan
Kliniek Sint-Jozef leren uit ervaringen in andere landen. Zo koos Nederland voor een verplichte patiëntenraad in elke voorziening. Dat bleek
naderhand geen optimale keuze,
omdat die verplichting tot een ‘duaal
model’ leidde, waarin patiënten ‘tegenover’ hulpverleners werden geplaatst. Kliniek Sint-Jozef kiest met
de ‘herstelwerkgroep’ daarom voor
een andere formule, waarbij patiënten, ex-patiënten en hulpverleners
samen aan tafel gaan om concrete
thema’s aan te pakken.

Het werken met de herstelwerkgroep is zowel voor de patiënten als
voor de zorgverleners een leerproces. Patiënten starten doorgaans
afwachtend aan zo’n overleg, terwijl
de zorgverleners bijna als vanzelf in
een leidende positie gezet worden.
Die rolverdeling moet bewust tegengegaan worden. Dat veronderstelt
bij alle deelnemers aan de herstelwerkgroep een open geest en de bereidheid om samen op weg te gaan,
risico’s te nemen en te zoeken naar
creatieve oplossingen.

Ervaringsdeskundigen

Een bijzondere rol in dit verhaal spelen de ervaringsdeskundigen. Deze
(ex-)patiënten worden opgeleid om
hun expertise ten volle te kunnen
inzetten. Ervaringsdeskundigen zijn
een baken van hoop voor heel wat
patiënten en hun familie. Zij zijn het
levende bewijs dat herstel mogelijk is
en dat patiënten er kunnen in slagen
hun leven uit te tillen boven hun ziekte of hun psychische kwetsbaarheid.

“Méér dan
alleen maar
mooie
woorden”

Ervaringsdeskundigen weten ook
vaak beter dan zorgverleners hoe
patiënten zich in bepaalde situaties
voelen, waar ze nood aan hebben of
wat ze als bedreigend, betuttelend of
beknottend ervaren. Zo is in 2014 op
voorstel van ervaringsdeskundigen
in de PIT-groep van Kliniek Sint-Jozef het Tandemproject opgestart.
Dat project wil de transitie in de ontslagfase beter begeleiden. Het opzet
is dat een ervaringsdeskundige een
patiënt die pas uit het ziekenhuis
ontslagen is voor een afgesproken
periode als buddy begeleidt: ze doen
samen boodschappen, gaan samen
eens naar de bioscoop … De korte,
persoonlijke begeleiding door mensen die hetzelfde meegemaakt hebben, zorgt voor een vlottere overgang naar het ‘gewone leven’ na een
opname.

Behandelplan

Ook op het niveau van het individuele behandeltraject krijgt de patiënt
meer en meer een stem. De psychiatrie ging tot voor kort vooral ‘probleemgericht’ tewerk. Vanuit hun
expertise bekeken psychiaters en andere hulpverleners voornamelijk de
problematiek van een patiënt en kwamen met oplossingen voor de dag. Die
probleemgerichte aanpak blijft vandaag absoluut noodzakelijk. Ze wordt
evenwel versterkt en aangevuld met
een meer krachtgerichte benadering
vanuit de herstelvisie. Die herstelvisie stelt dat ook patiënten expert zijn
‘in zichzelf’. Als ook die patiënten-expertise aangeboord kan worden,
komt men tot betere resultaten.
Om die expertise van patiënten te valideren, is empowerment nodig. Patiënten moeten de kracht en de ruimte
krijgen om mee hun verantwoordelijkheid in het herstelproces op te nemen. Dat vergt educatie, goede infor-

>>

Marijke Deman,
ervaringsdeskundige
in opleiding

“Als kind al had ik een grote interesse voor zorg. Jammer genoeg heb
ik niet de kans gehad om verder te
studeren en zo ben ik in een andere sector terechtgekomen. Maar het
zorgende en het sociale hebben altijd
een belangrijke plaats in mijn leven
gehad.
Ik ben jaren geleden zelf een tijdje
opgenomen geweest en ook bij andere mensen in mijn omgeving heb
ik gezien dat de geestelijke gezondheidszorg mooi werk kan leveren.
Twee jaar geleden hoorde ik over de
patiëntenwerking in Kliniek Sint-Jozef. Ik deed een intakegesprek en ik
ging een eerste keer over mijn ervaringen spreken voor studenten verpleegkunde.
Zelf wou ik graag ook iets voor de
familieleden van patiënten doen. Ik
weet uit eigen ervaring dat de partner en het gezin van patiënten met
veel vragen worstelen en nood aan
ondersteuning hebben. Daarom ben
ik actief in de familiewerking van
Kliniek Sint-Jozef. Daarnaast ben ik
ook betrokken bij de Tandem, een
soort van ‘buddywerking’ die op
vraag van de patiënten vorm krijgt.
Ik vind het sterk van het beleid van
Kliniek Sint-Jozef dat het op die heel
concrete vragen van patiënten ingaat. Het toont dat betrokkenheid,
inspraak en participatie méér betekenen dan alleen maar mooie woorden. Ik zet me hier dan ook graag
voor in. Natuurlijk moet ik ook grenzen stellen aan mijn engagement; de
combinatie met mijn job is niet altijd
evident.”
Magazine kliniek Sint-Jozef Pittem
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matie en een sterke betrokkenheid,
die resulteren in een ‘gedeelde regie’
tussen patiënt en hulpverleners. Kliniek Sint-Jozef zet volop in op deze
‘tandem’. Zo bijvoorbeeld op de eenheid Ontwenning. Terwijl voorheen in
de verhalen van ex-patiënten vooral
de klemtoon lag op hoe de verslaving
tot stand gekomen was, wordt hier
nu meer gefocust op het herstel en de
fase na de opname.
Al bij de opname wordt samen met
de patiënt zijn elektronisch patiëntendossier opgemaakt en worden
behandeldoelen besproken. Op de
teamvergadering wordt vervolgens
het behandelplan opgesteld. Het is
een eerste stap naar een transparante ‘shared decision making’: het samen met de patiënt beslissingen nemen over de zorg. Waar er vroeger te
gemakkelijk van uitgegaan werd dat
een patiënt op de eenheid Ontwenning kwam om ‘te stoppen met drin-

ken’, komen nu andere klemtonen en
perspectieven beter uit de verf. Zo
komen patiënten even vaak met het
doel om ‘hun relatie te redden’ of om
‘het contact met de kinderen te herstellen’. Het is een andere insteek,
die impact kan hebben op het behandeltraject. Uiteraard wordt nog
altijd ingezet op de behandeling van
de verslaving, maar door de actieve
inbreng van de patiënt zelf kunnen
hiervoor andere klemtonen gelegd
worden of bijkomende krachten aangeboord worden. Door te luisteren
naar de patiënt wordt het behandelplan genuanceerder en individueler,
wat de motivatie van de patiënt ten
goede komt. Deze aanpak vergt enerzijds meer tijd en inspanning aan het
begin van een opname en bij tussentijdse evaluaties, maar voorkomt anderzijds ook veel discussies achteraf.
In 2015 wordt verder werk gemaakt
van stappen in de richting van ‘sha-

“Zelf sterk staan voor
je anderen kunt helpen”
Emily De Smaele,
ervaringsdeskundige in opleiding
“Sinds drie jaar ben ik opgenomen in Kliniek Sint-Jozef. Ik wil
mijn ervaringen als cliënt op een positieve manier inzetten zowel binnen als buiten het ziekenhuis. Ik weet dat ik er anderen
mee kan helpen en tegelijk is het goed voor mijn zelfvertrouwen. Ik ben al enige tijd lid van de peergroep op de eenheid
Jeugd behandeling en ik maak deel uit van de herstelwerkgroep
in het ziekenhuis. Ik nam ook deel aan een project met middelbare scholieren over de kracht van kwetsbaarheid. Ik haal hier
zelf ontzettend veel kracht uit.
Toen ik hoorde van de opleiding voor ervaringsdeskundigen,
was ik meteen enthousiast. Let wel, er gaat een selectieprocedure aan vooraf. Je moet zelf sterk staan voor je anderen kunt
helpen. De opleiding duurt een jaar. Ze geeft een stevige theoretische basis, maar is ook zeer praktijkgericht. De groep is heel
divers samengesteld en we leren ontzettend veel van elkaar en
van de docenten. We krijgen veel ruimte voor eigen inbreng.
Ik voel me groeien tijdens deze opleiding. Ik zie het als een ontdekkingstocht, een investering ook. We verrichten pionierswerk. Er is meer en meer vraag naar ervaringsdeskundigen, zowel op beleidsniveau binnen een organisatie als in het contact
met patiënten. Patiënten kunnen kracht putten uit ervaringen
van andere patiënten en samen kunnen we de zorg beter maken. Ik vind dat een heel schone gedachte.”
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red decision making’ op alle eenheden van Kliniek Sint-Jozef.

Tal van initiatieven

Ook de cultuuromslag in het veiligheidsbeleid kadert in deze visie (zie
pagina 6). Positieve risico’s nemen
gaat in tegen de ‘beschermende reflex’ die de zorgverlening vaak kenmerkt. In overleg met de patiënt en
vaak ook met zijn familie worden
vandaag oplossingen gezocht waarin alle partijen zich kunnen vinden,
zelfs al hoort daar enig risico bij. Gedeelde verantwoordelijkheid is het
sleutelwoord. In overleg met de patiënt en op basis van assessments van
de aanwezige risico’s en een goede,
professionele inschatting zijn positieve risico’s belangrijk om patiënten
leerkansen te geven.
Over alle eenheden van Kliniek
Sint-Jozef heen schieten initiatieven

Emily De Smaele
en Martine Voet

die patiënten en ervaringsdeskundigen betrekken als paddenstoelen uit
de grond. Zo werd in 2014 een filmpje gemaakt met en voor jongeren.
Het filmpje wou tonen dat een opname in de psychiatrie niet ‘afschrikwekkend’ hoeft te zijn, maar net zo
goed als een ‘positief kantelmoment’
gezien kan worden. In het filmpje komen de jonge patiënten zelf aan het
woord. Met hun positieve verhalen
motiveren ze andere jongeren op een
veel directere manier dan hulpverleners dat zouden kunnen.

Ervaringen delen

Kliniek Sint-Jozef zet ook volop in
op linken met het onderwijs en de
academische wereld, meer in het
bijzonder met de hogeschool Vives
en de Universiteit Gent. Ook in de
verpleegkundige opleiding krijgt de
herstelvisie voet aan de grond. Zo is

een delegatie van docenten en de studiegebieddirecteur van Vives samen
met enkele ervaringsdeskundigen
van Kliniek Sint-Jozef met de steun
van de Koning Boudewijnstichting
naar het Verenigd Koninkrijk op
werkbezoek getrokken. Deze ervaring was heel verrijkend en heeft er
mee toe geleid dat ook Vives op een
structurele manier ervaringsdeskundigen in zijn opleidingen wil betrekken.

Op 6 november 2014 werd Kliniek
Sint-Jozef ook uitgenodigd om op de
FOD Volksgezondheid te gaan spreken over zijn ervaringen met participatie van patiënten en hun familie en
de inzet van ervaringsdeskundigen.
Kliniek Sint-Jozef deelt deze ervaringen graag vanuit de overtuiging
dat een breed gedragen omslag in de
psychiatrie uiteindelijk alle patiënten, hun familie en de kwaliteit van
de zorg ten goede zal komen.

“Hervallen
is niet altijd
vallen”
Martine Voet,
ervaringsdeskundige en
procesbegeleidster van de
opleiding ‘Basistraject voor
ervaringsdeskundigen’
“In een tijdspanne van negen jaar ben ik
in totaal zes jaar als patiënt in de psychiatrie opgenomen geweest. De laatste opname dateert ondertussen al van
tien jaar geleden. Vandaag run ik mijn
eigen zaak voor massagetherapie en
voetreflexologie.
Ik ben blij dat ik iets kan betekenen
voor patiënten en ex-patiënten. Ik ben
actief in de PIT-groep, ik spreek op
congressen en soms getuig ik voor studenten verpleegkunde van hogeschool
Vives. Het is goed als toekomstige
verpleegkundigen in contact komen
met ervaringsdeskundigen en niet alle
kennis uit studieboeken hoeven te halen. Dat geeft hen een correcter beeld
van de realiteit. Sinds kort geef ik als
activiteit in het Forum voor Persoonsvorming ook voetreflexologie aan patiënten in Kliniek Sint-Jozef. Dit kadert
in een pilootproject waarbij ervaringsdeskundigen actief betrokken worden
in de activiteiten.

Vorig jaar volgde ik een opleiding ‘ervaringsdeskundige’ bij vzw Uylenspiegel en een WRAP-opleiding (Wellness
Recovery Action Plan) in Nederland.
Daar deed ik de nodige bagage op om
vandaag als procesbegeleidster de opleiding ‘Basistraject voor ervaringsdeskundigen’ in West- en Oost-Vlaanderen
te begeleiden. In die functie ben ik onder meer één van de aanspreekpunten
voor de cursisten, geef ik feedback aan
de docenten en aan de deelnemers en
kan ik ook mijn eigen ervaringen inbrengen.
Patiënten moeten weten dat hervallen
niet gelijk staat aan vallen. Hervallen
kan ook positief zijn als je eruit leert. Ik
ben er trots op dat ik vandaag als zelfstandige mijn eigen bedrijfje leid. Als ik
anderen kan inspireren, dan doe ik dat
graag.”
Magazine kliniek Sint-Jozef Pittem
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PRIT, mobiele teams en de
vermaatschappelijking van de zorg

Huis in de Stad
uithangbord van
samenwerking
In 2014 werd het Huis in de Stad in Roeselare
officieel in gebruik genomen. In dit laag
drempelige en zeer toegankelijke centrum
ontplooien de partners van PRIT een aantal
gezamenlijke activiteiten. De mobiele teams
zijn één van de meest zichtbare resultaten van
deze samenwerking, die kadert in de brede
beweging van ‘vermaatschappelijking van de
zorg’.

PRIT staat voor Pittem, Roeselare, Izegem en Tielt. Onder
die naam verenigen zich alle hulpverleners en organisaties rond de geestelijke gezondheidszorg van de regio
Midden West-Vlaanderen voor een samenwerking in het
kader van ‘artikel 107’, dat de zorg zo dicht mogelijk bij
de mensen thuis wil brengen, op maat en afgestemd tussen de diverse partners.
Met het Huis in de Stad krijgt die samenwerking nog
meer vorm en inhoud. Ook voor de buitenwereld wordt
de vermaatschappelijking hiermee een stuk zichtbaarder
en nabijer. Gaandeweg zullen meer en meer PRIT-activiteiten aangeboden worden vanuit het Huis in de Stad in
Roeselare.

Mobiele teams op kruissnelheid
De mobiele teams voor acute en langdurige zorg
van PRIT zijn ondertussen twee jaar aan het
werk. In 2014 trokken enkele leden van beide
teams op leerstage naar Nederland en Noorwegen. De PRIT-teams kwamen gemotiveerd en geïnspireerd terug.
De reis naar Noorwegen leidde naar Ålesund, een
kleinere gemeente. De samenwerking tussen artsen,
ziekenhuizen en andere partners is er ver gevorderd.
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Er is één centraal dossier en de onderlinge doorverwijzingen verlopen heel vlot. Dat heeft met de jarenlange ervaring te maken, maar ook met de ondersteuning vanuit
het beleid. In Ålesund kan het mobiel team bijvoorbeeld
voltijds een beroep doen op een arts om mee op huisbezoek te gaan, bij ons is dat beperkt tot acht uur per week.
Mensenwerk
In het najaar 2014 bezochten vier medewerkers van het
mobiel team voor langdurige zorg Noord-Holland-Noord.

Ze maakten er kennis met de FACT-wijkteams –
Flexible Assertive Community Treatment. Het Nederlandse model is niet zomaar te kopiëren naar de
Vlaamse context. Daarvoor is de organisatie van
de zorg te verschillend. De centra voor geestelijke
gezondheidszorg, de initiatieven beschut wonen en
de ziekenhuizen zijn ginds bijvoorbeeld in één organisatie ondergebracht, met één visie en één dossier. Dat maakt een groot verschil voor de werking.
Maar inspirerend blijft zo’n stage in elk geval.

PRIT-samenwerking
bouwt aan open forum
In 2014 werd intens gewerkt aan de verdere
uitbouw van PritLink. PritLink is een ambulant aanbod van therapeutische en herstelgerichte activiteiten, georganiseerd door het
netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Midden
West-Vlaanderen PRIT. In 2015 zullen een aantal
nieuwe activiteiten worden aangeboden aan cliënten van het zorgnetwerk.

Magazine kliniek Sint-Jozef Pittem
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Communicatie en dialoog

Huisstijl krijgt nieuw kleedje
Lichtheid en transparantie
Kliniek Sint-Jozef vernieuwde in 2014 zijn huisstijl. De nieuwe
huisstijl is lichter, transparanter en frisser. De reacties op de nieuwe
‘eigentijdse look’ waren onverdeeld positief, ja zelfs enthousiast.
Onder meer het huismagazine Open Venster kreeg
een nieuw kleedje aangemeten.

Toegankelijke en
heldere website
Samen met de nieuwe huisstijl werd
ook de nieuwe website gelanceerd.
Duidelijkheid en helderheid zijn
troeven. De website biedt ook plaats
voor getuigenissen van patiënten.
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Dialoog via nieuwe kanalen
2014 was ook het jaar van de sociale media.
De Facebookpagina van Kliniek Sint-Jozef bestond
al langer, maar kreeg een boost in 2014. Ook op
Twitter en LinkedIn is Kliniek Sint-Jozef actief.
Een bewuste keuze voor openheid en dialoog!

Magazine kliniek Sint-Jozef Pittem
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Facilitaire diensten

Langetermijnvisie geestelijke gezondheidszorg

Masterplan
met oog op de toekomst

Een ziekenhuis is een organisch geheel dat voortdurend in evolutie
is. De voorbije jaren is de infrastructuur in grote delen van Kliniek
Sint-Jozef al grondig gerenoveerd en gemoderniseerd. Dat is niet alleen een kwestie van onderhoud, veiligheid en comfort. Ook de therapeutische insteek is cruciaal. Zo zijn in 2014 verdere aanpassingswerken gebeurd om het nieuwe veiligheidsbeleid te ondersteunen en
mogelijk te maken.
Op langere termijn is het noodzakelijk om de evoluties in de geestelijke gezondheidszorg te vertalen naar en te integreren in de infrastructuur. Nieuwe werkvormen, organisatiemodellen en therapeutische keuzen hebben onvermijdelijk een impact op de infrastructuur.
In 2014 maakte Kliniek Sint-Jozef een strategisch masterplan dat
rekening houdt met te verwachten evoluties in de geestelijke gezondheidszorg. Het masterplan werd aan de overheid overgemaakt.
Afhankelijk van de beschikbare middelen zal het de komende jaren in
fasen gerealiseerd worden.

Serge Remaut:
“Patiënten met een
gluten- of een lactoseallergie komen dat
doorgaans vooraf
melden. Dan houden
wij daar uiteraard
rekening mee.”
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Patiënten steken handen uit de mouwen in de tuin
Giovanni De Coster: “Sommige
patiënten zijn erg stil en teruggetrokken als ze bij ons starten, maar
bloeien na enkele dagen helemaal
open. Dat is mooi om te zien.”

“Vaak eerste stap om terug
in goed werkritme te komen”
“Rond deze tijd van het jaar geven
we het hoge gras een ecologische
maaibeurt. Verder scheren we de
hagen, wieden we onkruid en doen
het algemene tuinonderhoud. Af en
toe zijn er patiënten die graag een
handje willen helpen in de tuin. Als
de therapeuten dat een goed idee
vinden, bekijken we met de technische dienst wat mogelijk is. Sommige
patiënten helpen één keer per week
enkele uren, andere patiënten komen zelfs twee volle dagen per week.
De bedoeling is dat ze echt mee de
handen uit de mouwen steken met
ons. Het is vaak een eerste stap om
terug in een goed werkritme te komen. In die zin past dit in de voorbereiding op het ontslag uit het ziekenhuis. Wie in de tuin wil meewerken,
moet zich bijvoorbeeld stipt aan
de werkuren houden en een goede
werk
attitude hebben. Daarnaast
vinden ze bij ons natuurlijk sociaal

contact en krijgen ze het gevoel dat
ze zinvol werk verrichten. Sommige patiënten zijn erg stil en teruggetrokken als ze bij ons beginnen,
maar bloeien na enkele dagen helemaal open. Dat is mooi om te zien.

Soms blijft een patiënt drie maanden bij ons helpen, soms ook maar
enkele weken. Alles wordt door de
therapeuten en door de technische
dienst op maat van de patiënt bekeken. Natuurlijk zijn wij zelf geen
therapeuten. Dat kan net een voordeel zijn voor de patiënten. Wij zijn
‘gewone mensen’, net als zijzelf. Met
de ene patiënt klikt het sneller dan
met de andere, maar dikwijls halen we grote voldoening uit de samenwerking. Iedereen krijgt hier
kansen en daar zijn veel patiënten
dankbaar voor.”
Giovanni De Coster,
medewerker technische dienst

Keuken werkt op maat van elke patiënt

“Aantal mensen met
een dieet neemt toe”
“Elke dag bereiden wij in de keuken
van Kliniek Sint-Jozef maaltijden
voor ongeveer 300 mensen: patiënten en medewerkers van het ziekenhuis en van PVT Valckeburg. We bereiden alles zelf, op en top vers: dat
is een bewuste keuze voor kwaliteit.
En net als de zorg in het ziekenhuis,
werken ook wij helemaal op maat
van elke patiënt.
In 2014 hebben we werk gemaakt
van de allergenenfiches in de keuken. Vandaag bestaan hiervoor
wettelijke voorschriften. Voor elk
product dat gebruikt wordt bij de bereiding van het ontbijt, het middagmaal of het avondmaal, vermelden
we de allergenen. De fiches met de
informatie worden uitgehangen. Zo
kan iedereen nagaan of er iets in de

maaltijd zit wat een allergische reactie zou kunnen oproepen. Het vergde heel wat opzoekingswerk bij de
voorbereiding.
Patiënten met een gluten- of een
lactose-allergie komen dat doorgaans vooraf melden. Dan houden
wij daar uiteraard rekening mee. In
totaal bereiden we dagelijks ongeveer 25 maaltijden met een specifiek
dieet. Dat aantal neemt de jongste
jaren wel toe. Tien jaar geleden was
het nog een uitzondering, nu niet
meer. Gelukkig hebben we in de
keuken heel wat alternatieven ter
beschikking, bijvoorbeeld ook voor
diabetici.”
Serge Remaut,
kok in Kliniek Sint-Jozef

Magazine kliniek Sint-Jozef Pittem
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Elke dag maken
mensen het verschil
Wie de verhalen en de getuigenissen in dit jaarverslag leest, kan er niet omheen:
heel veel mensen maken samen het verschil, elke dag opnieuw. De geestelijke
gezondheidszorg vandaag ontwikkelt zich in een netwerk van zorg rondom elke
individuele patiënt. De multidisciplinaire aanpak binnen de muren van het ziekenhuis heeft zich ook doorgezet naar samenwerking met vele partners buiten het ziekenhuis. Tegelijk krijgen de patiënt en zijn familie een meer centrale
plaats en wordt op diverse niveaus participatie aangemoedigd en gerealiseerd.
Ook breder dan het medische en de zorg – de kernactiviteit van het ziekenhuis
– zetten de medewerkers van Kliniek Sint-Jozef elke dag hun beste beentje voor.
Samen zijn we sterk in de zorg voor de patiënt en zijn familie.
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Beleidsorganen
Op de foto hiernaast ziet u leden
van de Algemene Vergadering,
de Raad van Bestuur en
onze algemeen directeur.
Rechts op de foto staat
Greta Vanoverschelde,
directiesecretaresse.

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

Magazine kliniek Sint-Jozef Pittem
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Meer info

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

Medisch en therapeutisch aanbod:
ZORGPROGRAMMA

JEUGD

VOLWASSENEN

ZORGPROGRAMMA

ZORGPROGRAMMA

ZORGPROGRAMMA

Eenheden

Eenheden

Eenheid

Eenheid

Jeugd kortverblijf
Dr. Geert Everaert

Volwassenen kortverblijf
Dr. Sofie Muylaert

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

Jeugd behandeling
Dr. Leen Van Compernolle
Jongvolwassenen
Dr. Geert Everaert

Angst-, stemmings- en
persoonlijkheidsproblemen
Dr. Mark Kinet

VERSLAVING

OUDEREN

Ouderen
Dr. An Verbrugghe

Psychosezorg
Dr. An Verbrugghe
Psychosociale revalidatie
Dr. Sofie Muylaert

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

