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Editoriaal

Dit jaarverslag 2015 focust op vier do-
meinen waarin Kliniek Sint-Jozef wil 
uitmunten.
Een eerste thema is patiëntenparticipatie 
en herstel. Kliniek Sint-Jozef is voortrek-
ker in actieve betrokkenheid en inspraak 
van de patiënt, zowel op het beleidsni-
veau als op het niveau van de individu-
ele behandeling. Belangrijk hierbij is de 
herstelgerichte aanpak, die een beroep 
doet op de krachten in elke patiënt en 
met zorg op maat ijvert voor een optimale 
kwaliteit van leven en functioneren in de 
maatschappij. Sinds 2015 werken diver-
se eenheden met een traject agenda, die 
patiënten meer houvast en een duidelijk 
perspectief biedt. Patiënten worden ook 
actief betrokken bij de teambesprekingen 
en bij hun behandelplan. Het zijn voor-
beelden van hoe participatie duidelijk 
vorm krijgt in de dagelijkse praktijk van 
ons ziekenhuis.
Een tweede domein dat we graag belich-
ten in dit jaarverslag, is dat van de inno-
vatie. Vaak wordt innovatie beperkt tot 
technologische vernieuwing, maar ook 
nieuwe vormen van organisatie, aanbod 
en metho dieken kunnen een groot ver-
schil betekenen. Aandacht voor innovatie 
houdt een organisatie kritisch en scherp 
en behoedt haar voor een routineuze 
praktijk. Innovatie is niet het omarmen 
van elke trend of nieuwigheid, het is wel 
het open, onbevooroordeeld en continu in 
vraag stellen van de eigen praktijk met het 
oog op steeds betere kwaliteit van zorg.
Wat de kwaliteit van zorg evenzeer op 
een hoger niveau kan brengen, is de sa-
menwerking met andere partners. Dat 

Positieve dynamiek

Filip Deboutte
algemeen directeur

3Magazine kliniek Sint-Jozef Pittem

is meteen het derde thema dat aan bod 
komt. Samenwerking is voor ons meer dan 
een loutere intentie. Het is een dagelijk-
se reali teit, een weg waaraan met velen 
wordt getimmerd. Binnen de netwerken 
Geestelijke Gezondheidszorg voor volwas-
senen en voor kinderen en jongeren, maar 
ook in andere verbanden, wordt expertise 
gedeeld en worden de krachten gebundeld 
in het belang van de patiënt.
Een vierde thema ten slotte, is het em-
poweren van medewerkers. Niet alleen 
patiënten willen meer autonomie en in-
spraak, ook medewerkers willen meer 
zeggenschap en participatie. Volkomen 
terecht. Medewerkers vormen de rug-
gengraat van onze organisatie. Zonder 
hun dagelijkse inzet zouden de mooie 
realisaties uit 2015 onmogelijk geweest 
zijn. Het empoweren van medewerkers 
gaat hand in hand met de initiatieven 
voor meer participatie van patiënten. 
Daarnaast heeft Kliniek Sint-Jozef aan-
dacht voor een goede werk-privébalans 
en voor continue vorming en bijscholing. 
De eenheid Jeugd behandeling zet als eer-
ste team ook stappen in de richting van 
zelfroostering.
Uiteraard is dit jaarverslag maar een 
greep uit de vele realisaties en veran-
deringen die in 2015 op de sporen zijn 
gezet. Toch toont dit beknopte overzicht 
de positieve en enthousiaste dynamiek 
in Kliniek Sint-Jozef.
 
Ik wens u veel leesgenot met dit jaarverslag.

Filip Deboutte 
algemeen directeur
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Ook de verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke pa-
tiënten kwam overeen met de cijfers van de voorbije jaren. 
In 2015 werden 372 mannen (45 %) en 455 vrouwen (55 %) 
opgenomen, terwijl het jaar voordien 376 mannen (45,6 %) en 
449 vrouwen (54,4 %) in Kliniek Sint-Jozef behandeld werden.

Meeste patiënten komen uit West-Vlaanderen

De overgrote meerderheid van de patiënten kwam uit 
West-Vlaanderen: 626 patiënten of 75,9 % van het totaal 
aantal patiënten in 2015. Dat aandeel bleef de voorbije 
jaren stabiel.
Ook de spreiding van de patiënten over de regio’s van de pro-
vincie bleef dezelfde trend volgen. De meeste West-Vlaamse 
patiënten waren afkomstig uit Roeselare (20,8 %), Kortrijk 
(17,8 %), Tielt (12,7 %) en Brugge (10,2 %).
Daarnaast was meer dan een vijfde van de patiënten af-
komstig uit Oost-Vlaanderen (22,9 %). Slechts 12 patiënten 
(1,4 %) kwamen uit een andere provincie dan West- en 
Oost-Vlaanderen.

2015 in cijfers

Aantal opgenomen patiënten  
blijft stabiel

In 2015 werden in Kliniek Sint-Jozef in totaal 827 patiënten opgenomen. Het aantal opnames 
bleef zo goed als stabiel in vergelijking met 2014. In dat jaar werden er 825 patiënten geteld.

Middelengebruik en stemmingsstoornissen 
belangrijkste hoofddiagnoses

Net als de voorbije jaren steeg in 2015 het aandeel pa-
tiënten met als hoofddiagnose stemmingsstoornissen: van 
30,9 % in 2014 naar 34,2 %. Er zijn nu ongeveer evenveel 
patiënten met als hoofddiagnose stemmingsstoornissen 
als patiënten met stoornissen door middelengebruik. In 
2014 bedroegen beide percentages nog respectievelijk 
37,9 % en 30,9 %.

Geslacht
Mannen
Vrouwen
Totaal

Aantal
372
455
827

%
45%
55%
100%

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

N
626

84
23
25

147
57

172
105

13
189

12
827

%
75,87%

10,2%
2,8%
3,0%

17,8%
6,9%

20,8%
12,7%

1,6%
22,9%

1,4%
100%

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
Zwakzinningheid
Andere problemen
Somatoforme stoornissen
Bijkomende codes
Hoofddiagnose op as 3

Totaal

34,8%
34,2%

4%

1,7%
8,2%
5,7%
0,6%
0,1%
8,1%

0,6%

0,0%
0,1%
1,4%
0,1%
0,2%
0,0%

100%
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Minder alleenwonende patiënten

In vergelijking met 2014 nam Kliniek Sint-Jozef in 2015 
minder alleenwonende patiënten op. Meer dan 7 op de 
10 patiënten (73,2 %) kwamen vorig jaar uit een gezins-
milieu, terwijl 23,3 % alleen woonde. In 2014 noteerden 
we percentages van respectievelijk 66,3 % en 28,2 %. De 
meeste patiënten keerden na hun opname terug naar de 
situatie waaruit ze kwamen.

Bij deze cijfers moeten we rekening houden met het feit 
dat de groep opgenomen patiënten niet dezelfde is als de 
groep ontslagen patiënten. Het gaat immers om momenten 
van opname en ontslag in 2015.

Mobiele teams

Het netwerk geestelijke gezondheidszorg Midden West-Vlaan-
deren noteerde vorig jaar 432 aanmeldingen (174 mannen en 
258 vrouwen), waarvan 342 patiënten werden geïncludeerd. 
Bijna 6 op de 10 patiënten (59,6 %) deden een beroep op 
het mobiel team voor acute psychia trische zorg. Het mo-
biel team voor langdurige psychiatrische zorg behandelde  
34,2 % van de patiënten, terwijl de Psychiatrische Zorg in 
de Thuis situatie de overige 6,2 % opving. De belangrijkste 
verwijzers waren huisartsen (32 %) en ziekenhuizen (36 %).

Gezinsituatie

Alleenwonend
Gezinsmilieu
Collectieve woonvorm
Therapeutisch milieu
Andere

Totaal

Leefmilieu bij opname

23,3%
73,2%
2,1%
1,2%
0,2%

100%

Bestemming na ontslag

22,9%
69,3%
1,6%
4,7%
1,1%

100%

In 2015 werden de livings van kliniek 
Sint-Jozef op diverse eenheden her-
ingericht. Neem een kijkje op pagina 
22 voor meer sfeerbeelden!
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“Jongvolwassen patiënten van 18 tot 25 jaar zitten in een fase 
van loskomen van de thuisbasis, terwijl er vaak nog een hechte 
band is. Een opname kan enkele maanden duren en dan is het 
belangrijk om die band met thuis en met de vriendenkring niet 
helemaal los te laten. Een traject agenda kan hierbij helpen: 
hij vertelt de patiënt wanneer wat gaat gebeuren en geeft zo 
houvast en perspectief.
Het concept is dat we de jongvolwassenen na 15 weken op-
name de kans geven om hun ervaringen en inzichten even te 
testen in de thuisomgeving. Zo kunnen ze ervaren wat werkt 
en wat niet werkt, wat goed zit en waar nog bijgestuurd moet 
worden. Beschouw het als een soort van proefontslag. Na dit 
proefontslag volgt een grondige evaluatie. Soms wordt de 
opname verder gezet, maar soms ook kunnen we in overleg 
overschakelen naar dagkliniek of nachthospitalisatie. In dat 
laatste geval kan de jongere overdag naar school of naar het 
werk, maar komt hij ’s avonds wel terug naar het ziekenhuis. 
Er zijn heel wat mogelijkheden die zorg op maat toelaten.
Een groot voordeel van de trajectagenda is de gestructureerde 
voorspelbaarheid. De agenda geeft jongvolwassenen houvast 
en iets om naar uit te kijken. Na 6 weken is er een eerste tra-
jectbespreking met de patiënt. Hier wordt het proefontslag al 
voorbereid. We bekijken samen wat nog werkpunten zijn in 

Werken met een trajectagenda

Patiëntenparticipatie en herstel

“Er is altijd een spanningsveld tussen enerzijds patiënten 
voldoende tijd en ruimte geven om op hun tempo aan hun 
weg te timmeren en anderzijds het vasthouden van vol-
doende taakspanning. Bovendien streven we ernaar om 
patiënten inspraak en voortdurend gerichte feedback te 
geven. Daarnaast is het belangrijk om patiënten van in het 
begin op hun ontslag voor te bereiden.
Uit al die spanningsvelden is het concept van de traject-
agenda ontstaan. Op de eenheid Angst-, stemmings- en 
persoonlijkheidsproblemen werken we standaard met per-
iodes van maximum 15 weken. Dat zorgt meteen al voor de 
nodige taakspanning: we ontwikkelen een tijdsgebonden 
pad. Zodra een patiënt opgenomen wordt, vindt een eerste 
bespreking met de individuele begeleider plaats. Samen met 
de patiënt worden doelstellingen geformuleerd en wordt een 
soort van stappenplan gemaakt, met een tijdschema. We 
waken erover dat niet alles in week 1 of 2 moet gebeuren, 
maar zorgen er tegelijk ook voor dat alles wat aan bod moet 
komen een plaats krijgt in de agenda. Daarna is het aan de 
patiënt om zijn trajectagenda bij te houden en wekelijks een 
evaluatie te maken. Elke week zit de individuele begeleider 

Lesley Demeyer, Anneleen Vanmaele, 
Stefaan Vercruysse, Sabine Vandoorne

met de patiënt samen om een stand van zaken op te maken: 
welke doelstellingen zijn gehaald, welke punten verdienen 
nog meer aandacht, wat zijn de volgende stappen. Die doel-
stellingen hoeven niet altijd groot te zijn. Belangrijk is dat 
we voortdurend kleine stapjes in de goede richting zetten.
Na elke periode van 15 weken vindt een grondige evaluatie 
plaats. Die evaluatie vormt de basis voor de volgende traject-
agenda met engagementen voor de komende 15 weken. Zo 
geef je de patiënten perspectief. Het is behapbaar. Als de 
patiënt er klaar voor is, organiseren we een proefontslag of 
schakelen we over op daghospitalisatie. Natuurlijk hoeft dat 
niet altijd precies na een periode van 15 weken te zijn: dat 
is een leidraad, maar geen keurslijf. Het gebeurt dat we na 
10 weken merken dat we klaar zijn voor een volgende fase. 
Of dat we na een periode van 15 weken nog 4 weken extra 
voorbereiding inlassen voor we naar een proefontslag gaan. 
Alles gebeurt helemaal op maat van de patiënt.
De trajectagenda biedt niet alleen structuur en een tijdsper-
spectief, het is ook een handig communicatie-instrument. 
De agenda vormt een leidraad tijdens teambesprekingen 
en is een ideale hefboom voor gesprekken met de patiënt.”

“Samen met de patiënt 
 doelstellingen en stappenplan uitwerken” 

Afdelingshoofd Stefaan Vercruysse en verpleegkundige Lesley Demeyer  
van de eenheid Angst-, stemmings- en persoonlijkheidsproblemen

“Trajectagenda geeft structuur en houvast”  
Afdelingshoofd Sabine Vandoorne en verpleegkundige Anneleen Vanmaele  

eenheid Jongvolwassenen
het vooruitzicht hiervan. Na 12 weken is er een engagements-
bespreking. Het proef ontslag is immers niet vrijblijvend, we 
verwachten een engagement van elke patiënt. Na 15 weken 
is er sowieso een proefontslag. Dat proefontslag kan 2 tot 5 
weken duren, afhankelijk van de context.
Een ander voordeel is dat we sneller een volledige opname 
kunnen afbouwen om over te schakelen op een flexibeler 
regime. Zo kunnen patiënten niet alleen sneller terug naar de 
thuissituatie, het laat ons ook toe om méér patiënten te helpen.”
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Herstelgerichte aanpak  
stelt noden patiënten centraal

De geestelijke gezondheidszorg evolueert 
naar meer zorg in de samenleving. Het verblijf 

in een psychiatrisch ziekenhuis wordt zo 
kort mogelijk gehouden. Een herstelgerichte 
aanpak is daarom meer dan ooit nodig. Het 

onderzoekscentrum LUCAS van de  
KU Leuven onderzocht in 2015 in welke mate 

afdelingen in psychiatrische ziekenhuizen 
vandaag ‘herstelgericht’ werken. De eenheid 

Psychosociale revalidatie van Kliniek Sint-Jozef 
nam deel aan het onderzoek en kwam als 

sterkste naar voren.

LUCAS ging met het ROPI-onderzoek 
na in welke mate de zorg een ‘herstel-
ondersteunende’ houding hanteert. 
ROPI staat voor ‘Recovery Oriented 
Practices Index’. Herstelondersteuning 
betekent dat zorgverstrekkers de no-
den van patiënten centraal stellen en 
patiënten benaderen als mensen met 
sterktes en zwaktes, en niet als per-
sonen met enkel maar een ’psychische 
kwetsbaarheid’. Het samen zoeken 
van zorgverstrekkers en patiënten 
naar manieren voor de patiënt om een 
volwaardig leven te leiden ondanks 
een psychische beperking, is een be-
langrijk criterium.

Gelijkwaardigheid, medezeg-
genschap en participatie zijn 
de sleutelwoorden
“Op de eenheid Psychosociale reva-
lidatie nemen wij veel initiatieven 
om patiënten actief te betrekken in 
hun eigen behandelproces en op hun 
krachten aan te spreken. We wilden 
wel eens weten waar we stonden. Het 
onderzoek van LUCAS kwam dan ook 
als een geschenk uit de hemel.
Het onderzoek gebeurde grondig: 
niet alleen directie, leidinggevende, 

behandelaars en begeleiders werden 
geïnterviewd, maar ook onze patiën-
ten. Bovendien werden de (anonieme) 
behandelplannen bekeken. De een-
heid Psychosociale revalidatie komt 
als sterkste uit het onderzoek naar 
voren. Wat me extra blij maakt, is dat 
we op alle domeinen goed scoren: het 
vaststellen van de zorgbehoeftes, het 
brede aanbod aan diensten, de be-
vordering van sociale contacten, het 
mede zeggenschap op tal van niveaus, 
het geven van de regie aan de cliënt, 
het stimuleren van zelfmanagement, 
de visie op herstel enzovoort. In totaal 
werden 26 thema’s onderzocht.
Die mooie resultaten zijn een hart on-
der de riem voor alle medewerkers, 
maar we willen verder op dit inge-
slagen pad gaan. Zo bekijken we hoe 
we nog meer ervaringsdeskundigen 
kunnen inzetten op onze eenheid en 
hoe we patiënten nog meer kunnen 
empoweren. We bekijken de resultaten 
kritisch en nemen aandachtspunten 
op in ons beleidsplan.
De tijd dat patiënten en hulpverleners 
als twee aparte groepen tegenover 
elkaar stonden, is definitief voorbij. 
De sleutelwoorden vandaag zijn ge-
lijkwaardigheid, medezeggenschap 

en participatie. Niet alleen op papier, 
maar eerst en vooral in de praktijk en 
in onze dagelijkse attitude als zorg-
verleners.
Voor de patiënten biedt deze nieuwe 
aanpak niets dan voordelen. Ze krijgen 
een beter inzicht in wie ze zijn, met al 
hun sterktes en hun kwetsbaarheden. 
Dwangmaatregelen worden tot een 
minimum herleid. De patiënt wordt 
gehoord en speelt een actieve rol in het 
bepalen en het bereiken van doelstel-
lingen. We bekijken en benaderen de 
patiënt niet langer als ‘patiënt’, maar 
als ‘mens’ met al zijn rollen en func-
ties in de samenleving. Die persoons-
gerichte benadering versterkt het her-
stelproces van de patiënt.
Maar ook voor de medewerkers biedt 
patiëntenparticipatie voordelen. Zij 
halen meer voldoening uit hun werk. 
De samenwerking is intenser, de band 
met de patiënt is hechter.
Met deze aanpak staan we trouwens 
niet alleen in Kliniek Sint-Jozef. Wat 
wij doen, past perfect in de visie en de 
missie van het ziekenhuis. Ook ande-
re eenheden werken actief aan meer 
empowerment en participatie. Ik ben 
fier op mijn team over de weg die we 
al afgelegd hebben.”
 

Thomas Dhondt

Thomas Dhondt, afdelingshoofd eenheden Psychosociale 
revalidatie en Volwassenen kortverblijf
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Patiënten betrekken bij  
de teamvergadering  
en het behandelplan

Hoe actiever patiënten betrokken worden bij hun 
behandeling, hoe gemotiveerder ze zijn en hoe sneller 

ze herstellen. Bovendien getuigen betrokkenheid, 
inspraak en participatie van respect voor elke patiënt. 
Kliniek Sint-Jozef voegt de daad bij het woord. Ook in 
2015 werden verdere stappen in die richting gezet.

“Ik voel me een mens  
naar wie geluisterd wordt”

Birgit, patiënt eenheid Volwassenen 
kortverblijf en Psychosociale revalidatie
“Ik was best wel zenuwachtig toen ik op het behandelplanteam 
mijn verhaal mocht doen. Gelukkig hielp mijn individuele 
begeleider me goed bij de voorbereiding. En ook tijdens het 
overleg had ik nooit het gevoel er alleen voor te staan. Aan de 
hand van de wensboom en de levenslijn die ik vooraf had op-
gesteld, kon ik mijn visie en mijn verwachtingen, mijn sterktes 
en mijn zwaktes, mijn valkuilen en mijn steunpilaren onder 
woorden brengen. Het is confronterend om zo naar jezelf en 
je verleden te kijken, maar het is een goede basis om er lessen 
uit te trekken en positief vooruit te kijken.
Natuurlijk ben ik blij dat ik mijn eigen verhaal kon brengen op 
het behandelplanteam en dat er effectief naar mij geluisterd 
werd. Al voelde ik mij nog erg onzeker op dat moment. De 
feedback die ik kreeg, gaf me hoop. Ik had het gevoel dat de 
diverse zorgverleners heel goed wisten hoe ik me voelde en 
waar ik naartoe wou. Tegelijk voelde ik mij heel betrokken: 
niets werd over mijn hoofd heen beslist. Ik zat gewoon mee 
aan tafel en kreeg achteraf ook een helder verslag van de 
bespreking. Dat verslag kon ik achteraf nog rustig overlopen 
met mijn individuele begeleider. Ik voelde me een mens naar 
wie geluisterd werd, geen nummer. Ik hou echt een goed 
gevoel over aan deze manier van werken.”

“De patiënt is piloot,  
wij de copiloot”

Els Moerman, individueel begeleidster 
eenheid Psychosociale revalidatie

“Op de eenheid Psychosociale revalidatie betrekken we pa-
tiënten in de evolutieteams en de ontslagteams. In het evo-
lutieteam volgen we samen het proces van de opname op de 
voet. Want zeg nu zelf: wie is het best geplaatst om zijn eigen 
evolutie te schetsen? De patiënt zelf, toch?
Als het team van zorgverleners met de patiënt samen zit om 
de evolutie in de opname te bespreken, zijn er doorgaans geen 
verrassingen. We staan dag in dag uit dicht bij de patiënten. 
Bovendien is de individuele begeleider een vertrouwensper-
soon die de patiënt na verloop van tijd door en door kent. Open 
communicatie zorgt voor vertrouwen. Wij beslissen niets 
zonder de patiënt erbij te betrekken. Elke nieuwe stap in de 
behandeling gebeurt in overleg met de patiënt. En zelfs als 
een patiënt zich (nog) niet sterk genoeg voelt om te spreken en 
zijn verhaal te doen, dan nog is zijn aanwezigheid belangrijk 
voor de betrokkenheid.
Zo doen we een beroep op de krachten in elke patiënt. 
Krachten die ze aanvankelijk soms zelf niet vermoeden. 
De patiënt is de piloot, wij de copiloot. Natuurlijk vergt 
dat in het begin wat meer tijdsinvestering, vooral van de 
individuele begeleider. Maar achteraf haal je die extra tijd 
gemakkelijk weer in.”

Els Moerman,  
Kelly Hoebeke,  
Hilde Vandewalle

Patiëntenparticipatie en herstel
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“Actieve participatie  
geeft ook zorgverleners  

meer voldoening”
Hilde Vandewalle, verpleegkundige 

eenheid Volwassenen kortverblijf
“Wij staan zoveel mogelijk tussen de mensen. We trekken 
ons niet terug in ons bureau, maar bewegen ons tussen de 
pa tiënten. Die voortdurende informele contacten leren ons 
heel veel. Natuurlijk blijven we in onze rol als hulpverlener, 
maar er is geen sprake van een wij-zij.
Niet alleen de behandeling gebeurt in overleg met de patiënt, 
ook het ontslag wordt grondig voorbereid. De individuele 
begeleider blikt samen met de patiënt terug op de vooropge-
stelde doelstellingen en op het traject dat is afgelegd. Staat 
de patiënt weer op de rails na die periode van kortverblijf? 
Is er eventueel nog nazorg nodig? In dagkliniek of ambulant?
De gesprekken met de patiënten leveren soms hele mooie mo-
menten op. Als je voelt dat een patiënt de kracht en de taal vindt 
om zijn verhaal te vertellen, in woorden of op een creatieve 
manier, dan kan dat zo sterk zijn. Deze manier van werken, met 
actieve participatie van elke patiënt, geeft ons als hulpverleners 
veel voldoening. De band die je schept, is veel sterker. Je gaat 
samen een weg. Vroeger hadden we na een teamvergadering 
wel eens het gevoel: ‘Oei, hoe gaan we dat nu best aanbrengen 
bij de patiënt?’ Vandaag is dat gevoel helemaal weg: de patiënt 
is immers van meet af aan in alle openheid betrokken. Dat zorgt 
voor een veel aangenamere samenwerking.”

“Alleen een betrokken  
patiënt is gemotiveerd”
Kelly Hoebeke, afdelingspsycholoog 

eenheden Volwassenen kortverblijf en 
Psychosociale revalidatie 

“Op de eenheid Volwassenen kortverblijf werken we met een 
werkbundel een acht weken durende opname uit. Met de 
werkbundel als instrument kan de patiënt zijn levensverhaal 
schetsen, teamvergaderingen voorbereiden, teamafspraken 
bijhouden, zijn eigen proces opvolgen, vragen noteren en 
thera pieën bijhouden. De werkbundel betrekt de patiënt 
actief als speler in zijn eigen behandelproces.
Daarnaast wordt iedere patiënt uitgenodigd op zijn eigen 
behandelplanteam en ontslagteam. Op deze teamvergade-
ringen komen alle hulpverleners uit het multidisciplinaire 
team samen om, in overleg met de patiënt, respectievelijk 
een behandelplan of nazorgplan op te stellen. De patiënt 
kan deze teamvergaderingen voorbereiden aan de hand van 
enkele gerichte vragen uit de werkbundel. Hij hoeft dat niet 
alleen te doen; elke patiënt heeft vanaf dag één een individuele 
begeleider die hem daarin bijstaat. Tijdens het overleg krijgt 
de patiënt als eerste het woord. Hij kan zijn verhaal doen en 
eigen doelstellingen of voorstellen uitspreken. Samen met 
de patiënt proberen we die doelstellingen dan concreet te 
maken. Zegt de patiënt bijvoorbeeld dat hij ‘gelukkiger’ of 
‘assertiever’ wil worden, dan kijken we samen hoe we daaraan 
kunnen werken en welke stappen we hiervoor moeten zetten.
De teamvergaderingen met de patiënt zijn interactieve ver-
gaderingen pur sang. We laten ons raken door het verhaal 
van een patiënt, door zijn motivatie en suggesties, maar ook 
door zijn weerstanden. We proberen met een open houding 
telkens weer op dezelfde lijn te komen als de patiënt. Wat 
telt, is dat de patiënt zich kan herkennen in de afspraken 
die we maken. Wij weten als team hoe we een behandeling 
moeten opstarten, maar enkel de patiënt kan vertellen hoe 
dat aanvoelt voor hem of haar als individu. Daar ligt zijn of 
haar deskundigheid, waarmee we rekening moeten houden. 
Alleen zo is elke patiënt gemotiveerd om zijn behandeling 
aan te vatten en actief mee te werken aan het eigen herstel.”
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Innovatie

“Ruim en flexibel aanbod 
biedt meer kans  

op slagen”
Mieke Hoste  

afdelingspsycholoog eenheid Ontwenning
“In 2015 hebben we met het hele team grote stappen voor-
waarts gezet in het aanbieden van zorg op maat, onder 
meer door een breder aanbod in het ‘groepsoverstijgend 
programma’. Hieruit kunnen patiënten in overleg met de 
zorgverleners zelf kiezen welke programma’s voor hen het 
meest aangewezen zijn. Op die manier spelen we flexibel in 
op de behoeften en noden van elke patiënt.
Meer keuzemogelijkheden is ook goed in het kader van her-
opname. Vaak heeft het geen zin om het basisprogramma 
helemaal opnieuw te doorlopen. Beter is om gericht, op maat 
van het individu en de context, die activiteiten te selecteren 
die het meest relevant zijn. Dat kunnen bijvoorbeeld vaardig-
heidstrainingen zijn op het gebied van communicatie en 
assertiviteit. Een opname is een onderdeel van een groeipro-
ces: het is belangrijk dat een therapieprogramma mee kan 
evolueren met de noden die er op een bepaald moment zijn. 
Dankzij het ‘groepsoverstijgend programma’ realiseren we 
bovendien een grotere kruisbestuiving. Mensen komen in 
contact met lotgenoten met dezelfde interesses of noden en 
met verschillende therapeuten.
Uiteraard laten we de patiënt niet aan zijn lot over in dat 
ruime aanbod aan mogelijkheden. De individuele begeleider 
en het team volgen elke patiënt persoonlijk op. Sommige 
mensen zijn vooral geholpen met meer inzicht, anderen met 
sterkere vaardigheden en meer zelfvertrouwen. Natuurlijk 
vergt dat een inspanning van alle medewerkers, maar de 
voldoening die we terugkrijgen is ook groot.”

Mieke Hoste
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“Ik durf nu  
mijn eigen verhaal  

te brengen”
Eddy 

patiënt op de eenheid Ontwenning
“Ik heb vorig jaar dankzij het ‘groepsoverstijgend aanbod’ 
de rookstopbegeleiding gevolgd. Ik wil mijn rookversla-
ving samen met mijn alcoholproblematiek aanpakken: 
een gouden kans. De rookstop begint met een test om 
het CO-gehalte te meten. Elke patiënt kiest zelf om al dan 
niet hulpmiddeltjes te gebruiken: pleisters of medicatie. 
Ik wil stoppen op karakter. Het programma speelt sterk 
op de motivatie. De ene patiënt helpt ook de andere om 
vol te houden. Ik heb het persoonlijk een hele tijd vol-
gehouden, maar ik ben hervallen. Toch ben ik vast van 
plan het opnieuw te proberen. Alles hangt nauw samen. 
Als ik meer sport, voel ik me beter in mijn vel en heb ik 
minder neiging om te roken of te drinken. De rookstop-
begeleiding werkt goed, maar uiteindelijk moet je het 
zelf doen, natuurlijk.
Ook ‘psychodrama’ heeft me veel bijgebracht. Het is op 
het eerste gezicht maar een rollenspel of een toneelstukje 
dat je speelt, maar in de praktijk is het behoorlijk rea-
listisch en confronterend. Je gaat interactie met andere 
deelnemers aan of je laat je op sleeptouw nemen door 
associaties met voorwerpen die in het spel worden inge-
bracht. Ja, je leert echt denken en voelen in de schoenen 
van een ander. En je leert ook je communicatie hierop af 
te stemmen. Psychodrama helpt me ook om mijn eigen 
verhaal te durven brengen.”

“Ik kan mijn  
goede voornemens  

hier meteen hard maken”
Nico 

patiënt op de eenheid Ontwenning
“Op aanraden van mijn individueel begeleidster heb ik ‘psycho-
drama’ gevolgd. Om eerlijk te zijn: zelf zou ik daar nooit voor 
gekozen hebben. Ik ben geen prater. Ik blijf liever op de achter-
grond. Maar met een duwtje in de rug heb ik het toch een 
kans gegeven.
Ik moet toegeven: het was van bij de eerste keer een schot 
in de roos. Het sterke aan psychodrama is dat je niet theo-
retiseert, maar dat je iets ‘beleeft’. Met een zestal deelnemers 
beslissen we eerst samen waarover we het willen hebben. 
Daarna worden de rollen verdeeld. Ik moest de eerste keer de 
partner van een patiënt spelen. Ik heb daar veel uit geleerd. 
Het is confronterend om de plaats van de partner in te nemen. 
Dat geeft je een ander perspectief op de dingen. Je voelt beter 
wat de ander voelt, je leeft je in de ander in.
Graag wil ik een volgende keer de hoofdrol spelen. Dat kan 
heftig worden, omdat nadien een andere deelnemer jouw rol 
overneemt en je geconfronteerd wordt met jezelf, gespeeld 
door een ander: je ziet als het ware jezelf bezig. Dat geeft 
ongetwijfeld meer inzicht en meer begrip voor je context.
Wat ik sterk vind aan het ‘groepsoverstijgend programma, is 
dat je de kans krijgt om je goede voornemens al meteen hard 
te maken. Elke patiënt maakt goede voornemens. Bijvoor-
beeld: ik ga terug sporten, zodat ik me beter voel. Dankzij 
de keuzemogelijkheden kunnen we daar direct werk van 
maken. Zelf ben ik opnieuw met badminton begonnen. Had 
ik daarmee gewacht tot na mijn opname, dan was de kans 
groot dat het er nooit van gekomen zou zijn. Zo gaat dat nu 
eenmaal. Maar door hier al een flinke basis te leggen, heb ik 
het plezier in het badminton helemaal teruggevonden en is 
de drempel om straks naar een sportclub te gaan veel lager. 
Ik kijk er nu al naar uit!
Bovendien betekent het ruime aanbod ook dat je geen dingen 
hoeft te doen die je niet liggen. Ik heb niets met knutselen en 
ik ben dan ook blij dat ik na een keer proberen daar verder 
geen tijd en energie in hoef te stoppen.
Erg veel heb ik dan weer gehad aan de activiteit ‘opvoedings-
ondersteuning’. Ik heb geleerd hoe jonge kinderen naar hun 
ouders kijken. Zelf geloof je graag dat je kinderen niet merken 
dat je een drankprobleem hebt. Maar ze zien wel degelijk hoe 
hun vader met zijn demonen worstelt en ondertussen zijn gezin 
in de steek laat. Toen ik acht jaar was, hoefde ik mij nooit zorgen 
te maken over de maaltijd die op tafel kwam. Ik heb moeten 
vaststellen dat mijn kinderen daarmee wel al geconfronteerd 
zijn. Ik wil dat niet meer. En dat motiveert me om nuchter te 
blijven. Ik ben ervan overtuigd dat het me zal lukken. Ik haal 
ook kracht uit de verhalen van ervaringsdeskundigen die over 
hun strijd met de alcohol komen getuigen en over hoe zij de 
draad van hun leven weer opgenomen hebben.”
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Hippotherapie 
in het zorgprogramma Jeugd

Innovatie

“Hippotherapie haalt het beste 
uit jongeren naar boven”

Benny Vermeire, Tine Moentjens en 
Sofie Claerbout, hippotherapeuten 

“Een paard oordeelt niet, maar het 
confronteert de patiënt wel met zijn 
gedrag. Iemand die zich stoer en agres-
sief toont, zal een gelijkaardige reactie 
uitlokken bij het paard. ‘Waarom doet 
het paard niet wat ik vraag?’ klinkt het 
dan. En dan komen we erop dat het 
paard misschien wel schrik heeft en 
daarom zo tegenstribbelt. Een houding 
die we ook kunnen vertalen naar de 
relaties in de leefgroep. Op die manier 
komen patiënten dikwijls tot inzichten 
over zichzelf en over hoe relaties wer-
ken. De therapie helpt vooral jongeren 
die het moeilijk hebben met verbale 
therapie en andere wegen zoeken om 
zich te uiten.
De deelnemers doen ook groeps-
opdrachten tijdens de hippotherapie. 

Zo leren ze om elkaar te vertrouwen 
en om samen te werken. Ze ontdek-
ken dat wat zij als individu doen, een 
grote impact kan hebben op de groep. 
Als therapeuten komen we zo weinig 
mogelijk tussen. We laten de groeps-
dynamiek werken. Observatie is erg 
belangrijk voor ons als hulpverleners.
Hippotherapie is niet prestatiegericht. 
We werken op een positieve manier en 
halen het beste uit elke jongere naar 
boven. We maken ook veel plezier tij-
dens de sessies. Al moeten sommige 
deelnemers eerst hun schrik wat over-
winnen. Niet iedereen heeft immers 
ervaring met paarden. Maar zodra de 
aanvankelijke angst wegebt, bloeien 
de deelnemers open.
Op één van de zes sessies mag elke deel-

nemer  iemand uitnodigen: een ouder of 
een grootouder bijvoorbeeld. Zo kunnen 
ze die ervaringen delen en nemen we 
tegelijk een stukje taboe op geestelijke 
gezondheidszorg weg. Voor de ouders is 
dit vaak een mooi moment: ze zien hun 
zoon of dochter herleven en dingen doen 
die ze niet mogelijk achtten.
Elke sessie nemen we integraal op vi-
deo op. De nabespreking twee dagen 
later is even belangrijk als de oefening-
en met de paarden. De deelnemers 
zien zichzelf bezig en we zoomen in 
op wat zich tijdens de sessie afspeelde, 
binnen een veilig, dragend therapeu-
tisch kader. Vaak is er later nog een 
terugkoppeling op het gedrag bij de 
paarden. Als iemand zich weer eens 
agressief opstelt, verwijzen we soms 
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“Ik ben trots op wat ik  
gerealiseerd heb”

Lise, 15 jaar, patiënte eenheid 
Jeugd behandeling

“Ik ben heel onzeker en toen ik de kans kreeg 
om hippotherapie te volgen, vond ik het eerst 
een beetje eng. Ik had helemaal geen ervaring 
met paarden. Maar ik stond er wel voor open.
In het begin mochten we de paarden obser-
veren: hoe ze bewegen, hoe ze met elkaar 
omgaan, hoe ze reageren op elkaar. Dat was 
leerrijk, omdat je meteen karaktertrekken 
kunt herkennen. Zo zag je duidelijk hoe het 
paard Denver liever niet in contact kwam met 
andere paarden; daarmee kun je dan reke-
ning houden. Romana was dan weer een vrij 
dominant paard. Zelf heb ik soms moeite om 
voor mijn mening uit te komen, maar als ik 
wou dat Romana naar mij luisterde, dan moest 
ik wel assertief optreden, anders zou zij zich 
meester over mij voelen.
Tijdens de volgende sessies deden we allerlei 
oefeningen, mochten we de paarden verzorgen 
en zelfs een keer schilderen en dan douchen. 
Het contact groeide en uiteindelijk mochten we 
ook op het paard rijden en erop liggen.
Dat alles gefilmd wordt, maakt een goede na-
bespreking mogelijk. Zelf zag ik bijvoorbeeld 
hoe ik bijna niet reageerde toen een paard mij 
wat naar de kant manoeuvreerde. En ja, dat 
heb ik ook met mensen: ik laat mij af en toe wel 
eens aan de kant duwen. Ik moet ook in mezelf 
geloven. Als je een paard opdraagt om te komen 
zonder dat je daar zelf in gelooft, dan luistert 
het paard niet. Je moet er zelf in geloven en dat 
ook met je stem en je houding overbrengen, en 
dan gehoorzaamt het paard wel. Zo werkt het 
ook in relaties met mensen, heb ik geleerd. Je 
moet eerst in jezelf geloven.
Binnenkort is de laatste sessie hippotherapie en 
dan nodig ik mijn papa uit om te komen kijken. 
Ik wil dat hij trots op mij is, zoals ik trots ben 
op mezelf over wat ik hier gerealiseerd heb.”

naar de hippotherapie: ‘Weet je nog welke 
reactie je bij het paard uitlokte toen je je 
stoer opstelde?’ Hippotherapie wordt meer 
en meer geïntegreerd in de totale behan-
deling. Observaties worden meegenomen 
naar de teamvergaderingen en komen in 
het patiëntendossier.
 “We vormen een vast team van drie hippo-
therapeuten in Kliniek Sint-Jozef. Elke sessie 
zijn twee van ons aanwezig. We zijn goed op 
elkaar afgestemd en zitten op dezelfde golf-
lengte. We werken samen met manege het 
Tilliahof in Ingelmunster. Ook met de werk-
groep ‘Cel Mens en Paard’ van hogeschool  
Vives onderhouden we nauwe contact en. 
Samen zoeken we hoe we de kwaliteit en 
de efficiëntie van hippotherapie optimaal 
kunnen maken en welke competenties hier-
voor nodig zijn.”

Benny Vermeire, Tine Moentjens en Sofie Claerbout
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Innovatie

Innovatieve methoden in het zorgprogramma Ouderen

“Met de innovatieve tool ‘mindmappy’ 
laten we ouderen op een gestructureerde 
manier stilstaan bij een aantal levensdo-
meinen die voor de patiënt belangrijk 
zijn: mobiliteit, huishoudelijk werk, vrije 
tijd, sociale contacten, zelfzorg… Wij luis-
teren, maken aantekeningen en zorgen 
voor een visuele neerslag. Soms schrijft 
de patiënt zelf ook dingen op; dat maakt 
het nog persoonlijker. Daarna maken we 
hiervan een samenvatting. Onderzoek 
toont dat patiënten hier veel aan hebben.
De gesprekken over wat patiënten be-
langrijk vinden op al die terreinen zijn 
heel concreet en geven een goed beeld 
van hoe iemand functioneert, hoe hij in 
het leven staat en wat voor hem of haar 
kwaliteit van leven betekent. We res-
pecteren hierbij de woordenschat van 
de patiënt en hoeden ons ervoor om te 
interpreteren. Doorgaans zijn wij als 
hulpverleners sterk in advies geven, maar 
met mindmappy willen we net heel goed 
luisteren naar wat de patiënt zelf het be-
langrijkste vindt in het leven.
Op die manier formuleren patiënten 
doelstellingen en actiepunten waar ze 
zelf voor willen gaan. Het maakt hun 
doelen en verwachtingen concreet. En 
het brengt tegelijk mooi hun sterktes in 
kaart. Dat helpt hen om focus te houden, 
ook als ze terug thuis zijn en de struc-
tuur die het ziekenhuis biedt grotendeels 
wegvalt. Sommige ouderen gebruiken 
de mindmappy zelfs als geheugensteun-
tje. Als ze alles eens rustig op een rijtje 
zetten, komen ze bijvoorbeeld tot het 
inzicht dat ze huishoudhulp nodig heb-
ben. Maar eenmaal thuis vergeten ze dat 
soms, letterlijk. De mindmappy is dan 
een houvast.
Om ervoor te zorgen dat de mindmap-
py meer is dan een verzameling goede 
voornemens, helpen wij de patiënten al 
tijdens hun opname om ze concreet te 
maken. Als iemand aangeeft dat hij graag 
een cursus bloemschikken wil volgen, 
dan gaan we samen aan de computer 
zitten en kijken we naar het aanbod in 
de buurt en dan zorgen we dat de patiënt 

Mindmappy brengt in kaart wat 
belangrijk is voor de patiënt zelf

effectief ingeschreven is. Dat vergroot de 
kans dat het er ook écht van komt en dat 
het niet bij voornemens blijft. Ja, soms is 
een duwtje in de rug wel nodig, ook al ko-
men de doelstellingen en de actiepunten 
van de patiënt zelf.
Ook voor de zorgverleners biedt de me-
thodiek van mindmappy nieuwe inzicht-
en. Je krijgt een helder inzicht in de pa-
tiënt en je bouwt een hechte, persoonlijke 

band op. Het visuele schema kan daar-
naast een leidraad zijn tijdens gesprek-
ken met de psychiater of de psycholoog. 
Een samenvatting van de mindmappy 
wordt in het patiëntendossier opgeno-
men. Van hun kant stellen de patiënten 
dan weer de oprechte interesse van de 
zorgverlener in hun leven, hun visie en 
hun waarden heel erg op prijs. Dat geeft 
hen vertrouwen en zelfrespect.”

Psychomotorisch therapeut Karen Baart en creatief therapeut Lien Verkest

Lien Verkest en Karen Baart



15Magazine kliniek Sint-Jozef Pittem

“Het levensverhaal  
zet de dingen in perspectief”

Eveline Gunst, zelfstandig psycholoog  
en vrijwilliger ‘levensverhaal’  

op de eenheid Ouderen

“Op de eenheid Ouderen werken we sinds 2015 met 
het levensverhaal. Elk mens heeft zijn eigen, unieke 
verhaal. Als een oudere patiënt vertelt over zijn of 
haar verleden, komen als vanzelf prettige en minder 
leuke herinneringen naar boven. We gaan de negatieve 
ervaringen niet uit de weg. Integendeel, door er bij stil 
te staan, proberen we die gebeurtenissen of gevoelens 
in een ander, meer neutraal of zelfs positief, perspec-
tief te plaatsen. We bekijken het verleden vanuit het 
heden, als basis voor de toekomst en proberen daar 
krachten aan te boren waarmee de oudere persoon 
aan de slag kan.
Een levensverhaal is nooit af, het is een continu proces. 
Daarom proberen we de ouderen ertoe te bewegen om 
ook na de opname actief en bewust met hun levensver-
haal om te gaan. Zich bewust van hun verleden, maar 
met de blik op vandaag en op de toekomst.
We gebruiken verschillende metho dieken, afhankelijk 
van de interesses en de wensen van de patiënt. Zo kun-
nen we individuele gesprekken hebben over bepaalde 
thema’s: ‘mijn naam’, ‘mijn kindertijd’, ‘liefde’, ‘belangrijke 
personen in mijn leven’, ‘werken’, ‘wonen’ enzovoort. We 
beginnen altijd laagdrempelig, bijvoorbeeld door mensen 
iets te laten vertellen over hun naam. Mensen kunnen zelf 
ook kiezen over welke thema’s ze iets willen vertellen.
Een andere methodiek is de levensdoos. Aan de hand 
van voorwerpen in de doos brengen we het gesprek 
op gang. Er zit bijvoorbeeld een gsm in de doos en dan 
vragen we de patiënt wie hij nu het liefste zou opbellen, 
het mag ook een overleden persoon zijn. Dan komen 
de verhalen naar boven. Ook foto’s een muziek kunnen 
herinneringen naar boven halen. We spelen zoveel 
mogelijk in op wat de mensen drijft.
Om het levensverhaal warm te houden, geven we ook 
iets tastbaars mee: een map met het eigen levensver-
haal, een liedjestekst die veel betekend heeft …
Sinds kort werken we ook in kleine groepjes rond het 
levensverhaal. Verhalen verbinden mensen. Verha-
len zijn altijd heel individueel en vertrouwelijk, maar 
mensen vinden elkaar ook rond verhalen.”

Carine,  
patiënt eenheid Ouderen

“Een leidraad  
waarmee ik  

aan de slag kan”

“Mindmappy is een handig instrument. 
Samen met de therapeut heb ik diverse 
aspecten van mijn leven van naderbij be-
keken: mijn sociale relaties, hoe ik omga 
met stress, mijn vrije tijd … Het doel is 
om na te gaan waar het fout liep en wat 
de opname in het ziekenhuis noodzaak-
te. Door alles mooi in kaart te brengen, 
krijg ik inzicht in de oorzaken. Ik leer 
mezelf beter kennen. Met mijn krachten, 
maar ook met mijn tekorten en wat ik 
daaraan kan doen. Ik heb daar veel steun 
aan. Het is een leidraad waarmee ik aan 
de slag kan.
Ik heb uit deze methodiek bijvoorbeeld 
geleerd dat ik in probleemsituaties te 
veel pieker. Ik moet proberen de din-
gen los te laten en me op andere zaken 
focussen. Ik heb me daarom voorgeno-
men om na mijn opname yogalessen te 
volgen. Volgende week begin ik ook met 
lessen mindfulness, een aanbod uit de 
forumactiviteiten van het ziekenhuis. Ik 
wil mijn werkpunten aanpakken.
Elke week bekijk ik samen met de the-
rapeut hoe ver ik sta en wat de volgende 
stappen kunnen zijn. Ook na mijn ontslag 
ben ik vastbesloten om de mindmappy 
er geregeld erbij te nemen, als onder-
steuning en als confrontatie met mezelf.”
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Outreaching: bruggen slaan naar de samenleving

“Ouderen worden na een opname vaak 
verder ambulant opgevolgd door een 
Centrum Geestelijke Gezondheidszorg 
(CGG). Zo kunnen we elke opname zo 
kort mogelijk houden en kan de pa-
tiënt in zijn eigen omgeving verder 
herstellen. Om de continuïteit van de 
zorg optimaal te maken, werken we 
nauw samen met CGG Mandel en Leie 
en CGG Largo.
Een eerste gesprek met de patiënt 
na het ontslag doen we bijvoorbeeld 
vaak samen met iemand van het CGG 
bij de patiënt thuis. Dat versterkt het 
vertrouwen van de mensen. Daar-
naast hebben we om de twee weken 
een overleg met het CGG. Tijdens dat 

Hoe dichter de zorg bij de thuiscontext aansluit, hoe beter voor de patiënt. 
Daarom werkt Kliniek Sint-Jozef meer en meer samen met de thuiscontext 
en met andere organisaties, waarbij elk zijn expertise inbrengt om samen 

tot de beste oplossing voor de patiënt te komen. Zorgverleners werken 
steeds meer buiten de veilige muren van het ziekenhuis en slaan bruggen 

naar de context en de samenleving.

Samenwerking

overleg bespreken we elke patiënt. We 
blijven patiënten verder mee opvolgen. 
Zo zijn we er snel bij als er extra zorg 
nodig is, bijvoorbeeld een consulta-
tie met de psychiater of een verdere 
diagno sestelling.
Deze samenwerking met de CGG is 
voor iedereen goed. Het samenbreng-
en van expertise – bijvoorbeeld op het 
vlak van medicatiegebruik – en het 
gezamenlijk opvolgen van patiënten 
is een win-winsituatie. Samen slagen 
we er beter in om herval te voorkomen 
of vroegtijdig op te vangen. Patiënt-
en zijn tevreden dat ze sneller naar 
huis kunnen en voelen zich dankzij 
de goede continuïteit veilig en goed 

omringd. Ook voor ons is het leuk om 
patiënten met wie je een goede band 
hebt ontwikkeld verder mee op te 
kunnen volgen.
Waar nodig blijven we ook de con-
text betrekken. Een gesprek met de 
oudere patiënt samen met een zoon 
of een dochter kan veel helpen. Onze 
collega’s van de CGG gaan geregeld 
ook op huisbezoek, wat eveneens een 
grote meerwaarde is. Hoe lager we 
de drempel tot de zorgverlening ma-
ken – mentaal maar ook op het gebied 
van mobiliteit – hoe beter we herval 
kunnen voorkomen.”

“Samenwerking met CGG  
versterkt zorg voor de patiënt”
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Mariet Vandeweghe, bachelor toegepaste psychologie  
eenheid Ouderen



“Op de eenheid Jeugd kortverblijf 
werken we met jongeren van 14 tot 
18 jaar. Een opname duurt doorgaans 
zes weken. Daarna keert de jongere 
terug naar zijn of haar gezin of naar 
een thuisvervangende context, bij-
voorbeeld een voorziening bijzondere 
jeugdzorg. Ze gaan dan ook opnieuw 
naar school, naar de jeugdbeweging, 
hun sportclub enzovoort. Door die con-
text te betrekken, houden we de band 
warm en verloopt de terugkeer zo vlot 
mogelijk. Daarnaast is de problematiek 
waarmee de jongere worstelt vaak ook 
verbonden met de context: het gaat 
om relaties en om zich op zijn gemak 
voelen in de eigen omgeving.
Daarom houden we gezinsgesprekken, 
maar ook schoolgesprekken. Hierbij 
is de jongere zelf altijd aanwezig. Ook 
met de voorzieningen in de bijzondere 
jeugdzorg nemen de contacten toe. We 
overleggen samen over wat het beste 
is voor de jongere.”

Op stap
“Waar nodig organiseren we huisbe-
zoeken. Altijd na overleg en met goed-
keuring van de jongere en de ouders. Dat 
geeft ons de kans om de jongere in zijn 
vertrouwde omgeving te observeren. 
Hoe gedraagt hij of zij zich? Hoe is de 
sfeer thuis? Hoe gaan de gezinsleden 
met elkaar om? Het lijkt wat kunstmatig, 
maar de ervaring leert dat je uit een 
huisbezoek van enkele uren heel veel 
informatie haalt. Er gebeurt altijd iets 
ongepland en dan zie je hoe mensen re-
ageren en hoe de interacties verlopen.
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“We leren veel uit  
observaties in de context”

Sophie Ledoux, psychiatrisch verpleegkundige  
eenheid Jeugd kortverblijf

“Ik ben met een depressie opgenomen 
in Kliniek Sint-Jozef. Na een vijftal 
maanden mocht ik de opname geleide-
lijk afbouwen. Eerst volgde een tijdje 
daghospitalisatie, vandaag neem ik 
nog deel aan een wekelijks program-
ma nazorg in het ziekenhuis. Ik heb 
hier veel aan, omdat ik er lotgenoten 
ontmoet. Iedereen heeft wel eens een 
mindere dag, en dan kunnen we ons 
optrekken aan elkaar. Daarnaast ga ik 
nu ook naar het CGG Mandel en Leie, 
waar ik individuele gesprekken met 
een psychologe heb. Kliniek Sint-Jozef 
en het CGG werken goed met elkaar 
samen. Dat voel je als patiënt.
Ik ben heel blij dat ik nu thuis kan 
herstellen. Ik heb vorige week mijn 
gras kunnen afrijden, zodat mijn 
kleinkinderen er kunnen voetballen. 
Ik maak ook geregeld een wandeling 
in de buurt, al worstel ik nu met een 
hernia. En binnenkort organiseren 
mijn drie kinderen de jaarlijkse ver-
rassingsreis met de familie. Ik kijk er 
erg naar uit. Een goede familieband 
is zo belangrijk, ook als het eens wat 
slechter gaat. Ik voel me goed omringd 
thuis, maar tegelijk ben ik blij dat ik 
goed opgevolgd blijf dankzij de nazorg 
en de samenwerking met het CGG.”

“Blij dat ik terug 
thuis ben,  

maar met een 
goede opvolging”

Steeds vaker gaan we ook op stap met 
een jongere: naar de winkel, met het 
openbaar vervoer, naar een sportclub … 
Zo wou iemand als vrijwilliger aan de 
slag in een hondenasiel, maar hij durf-
de de stap niet alleen te zetten. Toen 
is iemand meegegaan om de drempel 
te verlagen. Dat werkt.”

Rock for Specials
In 2015 hebben voor het eerst ook 
twee jongeren van Jeugd kortverblijf 
meegewerkt aan Rock for Specials. 
Sinds enkele jaren houdt de eenheid 
Jongvolwassenen een frituur open op 
dit tweedaagse muziekfestival voor 
jongeren met een beperking. Het was 
telkens een mooie ervaring. De jong-
eren krijgen vertrouwen en verant-
woordelijkheid en kunnen tonen wat 
ze in hun mars hebben. Ze grijpen zo’n 
kans vaak met beide handen vast. Ze 
groeien en worden er sterker van. In 
de zomermaanden maken we af en 
toe ook een uitstap: naar zee of naar 
De Gavers. Voor ons, hulpverleners, 
is het een oefening in loslaten en het 
geven van verantwoordelijkheid aan 
de jongeren. Maar het werkt goed. 
Bovendien leert het ons erg veel: hoe 
gaan de jongeren met elkaar om tij-
dens zo’n uitstap? Hoe gaan ze om met 
de verantwoordelijkheid en de vrijheid 
die ze krijgen? Hoe beleven ze een dag 
die niet vooraf gestructureerd is? Hoe 
gaan ze om met vrije tijd? Uit onze ob-
servaties halen we veel informatie, 
waarmee wij én de jongeren verder 
aan de slag kunnen.”

Dhr. E.V., 73 jaar 
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Jongeren hebben er alle belang 
bij om tijdens een opname 

hun studies in de mate van het 
mogelijke verder te zetten. Dat is 
niet altijd evident, maar Kliniek 

Sint-Jozef doet er alvast alles aan. 
Met Valerie Daenens en Katrien 
Brouckaert heeft het ziekenhuis 

twee leerkrachten in huis. Er 
wordt ook nauw samengewerkt 
met vrijwillige leerkrachten van 

vzw School & Ziekzijn.

Samenwerking

School in en na  
het ziekenhuis

“Ik ben al meer dan zes maanden op-
genomen op de eenheid Jeugd behan-
deling. Ik ben blij dat ik kan rekenen 
op de leerkrachten van het ziekenhuis 
en van vzw School & Ziekzijn. Als ik 
het op mijn eentje zou moeten doen, 
zou ik het niet redden, vrees ik.
Ik zit in mijn zesde jaar secundair 
onderwijs, richting humane weten-
schappen. Het is nu juni en de exa-
menperiode is begonnen. Ik moet 13 
vakken afleggen. Gelukkig mag ik de 
examens hier in het ziekenhuis doen, 
gespreid over drie maanden. De mees-

“Ik besef hoe belangrijk het is  
mijn studies niet los te laten”

Valerie Daenens

vergemakkelijkt de terugkeer naar de 
school en naar hun vriendenkringen na 
de opname. En ook als jongeren toch 
een jaar moeten overdoen, dan nog is 
het goed dat ze blijven studeren, zodat 
ze voeling houden met de leerstof en 
de studie.
Na een opname is het voor jongeren vaak 
een grote stap om terug te keren naar de 
schoolomgeving. We proberen ze hierop 
voor te bereiden door een vangnet te cre-
eren, in samenwerking met de scholen. 
Bij wie kan de jongere terecht? Wat wil 
de jongere vertellen aan de klasgeno-
ten of aan de leerkrachten? Waar nodig, 
overleggen we met de jongere, de ouders, 
de school en het CLB.”

“Mijn collega Katrien geeft wiskunde 
en helpt bij wetenschappen, ik neem de 
talen voor mijn rekening: Nederlands, 
Frans en Engels. Voor andere vakken 
werken wij samen met vzw School & 
Ziekzijn.
Bij een relatief korte opname op de 
eenheid Jeugd kortverblijf, stellen zich 
doorgaans geen grote problemen. Enkele 
uren per week geven we les in de hoofd-
vakken. Als het kan, werken we met de 
cursus en het lesmateriaal van de school. 
Is dat niet voorhanden, dan maken we 
zelf opdrachten. Voor jongeren die langer 
opgenomen worden in de eenheid Jeugd 
behandeling, is het extra belangrijk om 
zo weinig mogelijk achterstand op te 
lopen. We werken doelgericht met elke 
jongere samen. In overleg met de school 
bereiden we hen voor op examens. Die 
examens kunnen zowel op school als 
in het ziekenhuis plaatsvinden. Zo lukt 
het dikwijls om jongeren, ondanks een 
opname en een moeilijke periode, toch 
te laten slagen in hun schooljaar. Het 

“Ondanks moeilijke periode  
slagen veel jongeren in examens”

te vakken studeer ik zelfstandig, maar 
voor andere heb ik wel wat steun en 
begeleiding nodig.
Om eerlijk te zijn: het is niet altijd ge-
makkelijk om gemotiveerd te blijven. 
Ik heb veel andere dingen aan mijn 
hoofd. Maar ik besef hoe belangrijk 
het is om mijn studies niet los te laten. 
Ik wil later graag zelf psychologie stu-
deren en andere mensen helpen. Dat 
is mijn doel. Daarom zet ik nu door.”

* Mieke is een schuilnaam om de privacy 
te bewaren.

Valerie Daenens, leerkracht talen  
in Kliniek Sint-Jozef

Mieke* (18 jaar), patiënt én student  
humane wetenschappen
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Consultatiepunt Ouderen multidisciplinair

“Met het Consultatiepunt Ouderen 
multi disciplinair, kortweg COm, wil-
len we op een laagdrempelige manier 
mensen helpen die niet opgenomen 
zijn. COm houdt consultaties in het Huis 
in de Stad in Roeselare en in Centrum 
voor geestelijke gezondheidszorg  
Mandel en Leie Tielt. We slagen erin de 
wachttijden beperkt te houden: na een 
eerste telefonische screening hebben 
we binnen de week een afspraak met de 
patiënt en proberen we ook een eerste 
contact te hebben met de huisarts.
De problematieken op het COm zijn 
uiteenlopend: verslaving, stemmings-
stoornissen, beginnende cognitieve 
problemen, rouw. Maar ook levensfase-
specifieke problemen zoals vereen-
zaming en verminderde mobiliteit 
krijgen onze aandacht. Het zijn im-
mers belangrijke risicofactoren voor 
psychische problemen bij ouderen. 
Soms kunnen we de mensen met een 

“Mijn huisarts heeft me in contact ge-
bracht met het COm in het Huis in de 
Stad. Ik voel me al een tijdje niet goed 
in mijn vel. Ik kan problemen niet goed 
van me afzetten. Ik neem medicatie om 
te kunnen slapen. Ik weet dat ik die 
medicatie beter zou afbouwen, maar 
het lukt me voorlopig niet zonder. Na 
een eerste goed gesprek in het Huis in 
de Stad, volgde een afspraak met een 
psychiater. Ik heb meteen duidelijk ge-
maakt dat ik geen opname wil. Daarom 
word ik nu verder opgevolgd door het 
Centrum Geestelijke Gezondheidszorg 
in Roeselare. Ik ben blij dat mijn huis-
arts me doorverwezen heeft naar het 
COm. Ik voel me geholpen nu, al gaat 
het met vallen en opstaan.”

“Laagdrempelige  
ambulante zorg  

voor ouderen met het COm” 
Dr. An Verbrugghe en Mariet Vandeweghe  

van de eenheid Ouderen

“Blij met door-
verwijzing  

door huisarts”
Mevrouw K., 69 jaar uit 

Roeselare

“Almaar meer kinderen en jongeren 
krijgen les van een vrijwillige leer-
kracht van vzw School & Ziekzijn. Wij 
richten ons tot alle zieke kinderen, 
van de 3de kleuterklas tot het 6de jaar 
middelbaar onderwijs. In West-Vlaan-
deren begeleidden we in het schooljaar 
2015-2016 in totaal 90 leerlingen. In 
meer dan de helft van de gevallen gaat 
het om kinderen en jongeren met psy-
chische problemen. Sommigen krij-
gen twee weken les aan huis of in een 
voorziening, anderen enkele maanden 
of zelfs een jaar of langer. Voor zowat 

“Vrijwilligerswerk als leerkracht 
geeft veel voldoening”

paar gesprekken op weg helpen met 
concrete adviezen of een verwijzing 
naar een dag- of diensten centrum. Door 
vroeg te interveniëren kunnen we erger 
voorkomen.
De verwijzers zijn heel divers: huisarts-
en, maar ook Centra voor Algemeen 
Welzijn, Centra Geestelijke Gezond-
heidszorg en andere hulpverleners 
uit de eerste en de tweede lijn kunnen 
op COm een beroep doen. Wij bieden 
onder steuning via een consultatie, een 
ambulante testing, een evaluatie van de 
medicatie of via gesprekken. Vaak blij-
ken mensen te veel medicatie te nemen, 
wat zorgt voor ongewenste bijwerking-
en. Afbouw van medicatie en wat meer 
sociale contacten, wat buitenlucht en 
wat beweging, kunnen dikwijls al het 
verschil maken. Wie deelneemt aan het 
leven, krijgt het gevoel er bij te horen. 
En dat is ontzettend belangrijk.”

alle vakken hebben we een vrijwillige 
leerkracht: natuurwetenschappen, 
wiskunde, economie… De meeste van 
onze 60 vrijwilligers zijn leerkrachten 
met pensioen. Zij doen dat met hart 
en ziel en helemaal gratis. Zelf geef 
ik wiskunde. Momenteel heb ik vijf 
leerlingen; bij elk van hen ga ik een 
uur per week langs. Het vergt een in-
spanning, maar als je die kinderen en 
jongeren kunt helpen om te slagen in 
hun examens, dan geeft dat ook heel 
veel voldoening.”

Wilfried Vande Keere, bestuurslid en vrijwillige  
leerkracht van vzw School & Ziekzijn
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Empowerment medewerkers

“Gezond evenwicht  
werk en privé komt ook 

patiënt en ten goede”

“Een gezond evenwicht tussen werk en privé komt niet alleen 
de medewerker ten goede, maar ook de patiënten. Daarom 
willen we onze medewerkers maximale inspraak geven in 
hun uurrooster. Het gaat om een pilootproject op de eenheid 
Jeugd behandeling.
Het geven van inspraak gebeurt binnen een strak afgelijnd 
kader. De kwaliteit van de patiëntenzorg moet gegarandeerd 
blijven. Daar wordt niet aan getornd. De werkgever bepaalt 
hoeveel medewerkers in een bepaalde shift nodig zijn. Maar 
binnen dat kader is veel mogelijk. Vroeger besliste de werk-
gever wie op welke dag en welke uren moest komen werken. 
Vandaag krijgen medewerkers daar inspraak in.
In 2015 hebben we een nieuwe stap gezet in de evolutie naar 
zelfroosteren. Eerder al konden verpleegkundigen zelf hun 
shift kiezen. Nu kunnen ze ook hun inhaalrust, hun ouder-
schapsverlof en hun tijdskrediet zelf inplannen. Wie bijvoor-
beeld per vier weken één dag inhaalrust heeft, kan die in-
haaluren nu zelf flexibel plannen.
De medewerkers krijgen meer zeggenschap, maar ook meer 
verantwoordelijkheid. Ze kunnen kiezen, maar ze moeten 
met elkaar in dialoog gaan. Dat lukt wonderwel. Vooraf kun 
je allerlei doemscenario’s uitwerken: wat als dit gebeurt of 
wat als het daar fout loopt? Maar de praktijk leert dat zelf-
roostering goed meevalt. Er zijn minder wissels nodig, er zijn 
minder spanningen en er is meer overleg, begrip en dialoog. 
Hier wordt iedereen beter van.”

“Die extra vrijheid  
maakt het verschil”

“Zelf kunnen roosteren is een geweldig voordeel. De com-
binatie van werk en privé is nooit vanzelfsprekend. Mijn 
dochter geraakt moeilijk met het openbaar vervoer thuis. 
Mijn man en ik moeten dus altijd goed afspreken wie haar 
kan oppikken. Nu ik zelf mijn uurrooster wat meer in de 
hand heb, lukt dat veel gemakkelijker dan vroeger. Ook als 
ik naar een festival of naar een feestje wil, kan ik daarmee 
rekening houden in mijn planning. Mijn sociaal leven vaart 
hier dus ook wel bij. Natuurlijk moet je rekening houden met 
het werk en met de collega’s. Maar de extra vrijheid die je 
krijgt, maakt echt wel een verschil.”

“Meer ruimte om de  
kinderen na schooltijd naar 
hun sportclub te brengen”

“Eerst stond ik nog wat sceptisch tegenover het zelfroos-
teren. Planning is niet mijn sterkste kant (lacht). Maar het 
valt reuzengoed mee. Ik werk vier vijfden. Vroeger werd 
mijn vrije dag vastgelegd door de werkgever, nu kan ik die 
naar eigen voorkeur plannen of zelfs in uren opnemen. Dat 
geeft me meer ruimte om de kinderen na schooltijd naar hun 
sportclub te brengen. Onder collega’s komen we altijd tot 
goede afspraken. Het is een kwestie van geven en nemen. 
En door erover te praten, is er meer begrip voor elkaars 
situatie. We komen er altijd samen uit. Meer zelfs: nu er 
rekening wordt gehouden met onze wensen en voorkeuren, 
zijn we allemaal veel flexibeler om eens in te vallen als 
een collega ziek is. Ik zie echt niets dan voordelen aan dat 
nieuwe systeem.”

Op de eenheid Jeugd behandeling is sinds 
enkele jaren een geleidelijke evolutie bezig 

in de richting van zelfroostering. In 2015 werd 
een nieuwe stap gezet. Tot grote tevredenheid 
van de medewerkers én van de werkgever. En 
het belangrijkste van alles: hoe gelukkiger de 

medewerkers op de werkvloer staan, hoe beter 
ze voor de patiënten zorgen.

Zelf roosteren

Eline Segers, Hilde Bieseman en Karel Desmet

Karel Desmet, afdelingshoofd  
Jeugd behandeling

Verpleegkundige Eline Segers,  
afdeling Jeugd behandeling

Verpleegkundige Hilde Bieseman,  
afdeling Jeugd behandeling
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Een actief hr-beleid

Veel vorming en oog voor 
oudere medewerkers

22%

78%

Mannelijk

Vrouwelijk

Kliniek Sint-Jozef telt 313 medewerkers, waar-
van 244 (78 %) vrouwen en 69 (22 %) mannen. 
De mediane leeftijd is 38 jaar.

43 % van de medewerkers werkt voltijds, 36 % 
werkt deeltijds 75-99 %, 20 % werkt deeltijds 
50-74 %. 1 % werkt minder dan halftijds.

Hoe omgaan  
met veranderingen?

1%

43%

36%

20%

Kliniek Sint-Jozef heeft oog voor zijn ou-
dere medewerkers. Zo organiseerde het 
ziekenhuis in 2015 twee evenementen 
voor 45- en 50-plussers.
De informatiesessie ‘Hoe omgaan met 
veranderingen en transities’ wil oudere 
medewerkers bewuster leren omgaan 
met veranderingen en aantonen hoe ver-

schillende generaties op de werkvloer 
kunnen samenwerken aan verbonden-
heid en complementariteit.
De voordracht ‘Op safari naar je werk; 
blijven werken met de glimlach na je 
vijftigste’ werd georganiseerd door de 
zeven West-Vlaamse psychiatrische 
ziekenhuizen.

21Magazine kliniek Sint-Jozef Pittem

In 2015 volgden 137 medewer-
kers gemiddeld 33 uren externe  
vorming: 4.547 uren in totaal.

Tewerkstelling
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“De livings zijn een plek waar het gezellig is, waar mensen 
elkaar ontmoeten en waar ze kunnen ontspannen”, vertelt 
adjunct-directeur patiëntenzorg Kathleen De Sutter. “De 
inrichting moet hierop afgestemd zijn. Natuurlijk spelen 
hier trends en modes op het vlak van kleur, licht en interi-
eur. Donkere ruimtes met zwaar meubilair zijn niet meer 
van deze tijd. In samenspraak met de patiënten hebben 
we gekozen voor aangename en zachte kleuren, veel licht 
en een huiselijke sfeer. Op de eenheid Ontwenning staat 
zelfs een piano waar geregeld iemand op speelt. Ook voor 
de medewerkers is het leuker om in een aangename om-
geving te kunnen werken.”

De omgeving waarin mensen wonen en leven, 
heeft een grote impact op hun welbevinden. 
Dat is voor patiënten in een ziekenhuis niet 
anders. Een ‘healing environment’ draagt 
ertoe bij dat patiënten zich goed voelen, 
kunnen ontspannen en sneller herstellen. 

Een aangepaste infrastructuur is dan ook een 
voortdurend aandachtspunt in Kliniek Sint-
Jozef. In 2015 werden de livings op diverse 

eenheden heringericht.

Omgeving en welbevinden

Een plek waar mensen elkaar ontmoeten

“Lichte tinten  
met warme accenten”

Interieurvormgever Mieke Paesbrugge 
en Principal Architecture Heidi Denoulet 

van VK Architects & Engineers

“Licht, lucht, kleur, ruimte, de geur, de sfeer… het heeft al-
lemaal een invloed op hoe we ons voelen en hoe mensen 
bijvoorbeeld met stress omgaan. Voor de livings op de een-
heden hebben we gekozen voor lichte pasteltinten met roze 
en blauwe kleuraccenten. Het losse meubilair is betaalbaar 
Scandinavisch design met wat speelse effecten. Houtaccenten 
en een tapijt zorgen voor een warme, huiselijke sfeer. Ook 
de decoratie is belangrijk: een staande lamp, een vogelkooi, 
kadertjes aan de muur… Het draagt allemaal bij tot een 
ontspannen omgeving die je van een leefruimte verlangt. 
Daarnaast is het in een ziekenhuis uiteraard belangrijk om 
rekening te houden met hygiëne, onderhoud en schoonmaak. 
Een ruimte moet niet alleen aangenaam zijn, maar ook prak-
tisch en eenvoudig in onderhoud. Met de livings in Kliniek 
Sint-Jozef hebben we hier een mooi evenwicht gevonden.”

Kathleen De Sutter, Mieke Paesbrugge, Heidi Denoulet 
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Begin 2015 ging een werkgroep Commu-
nicatie uit de startblokken. De klemtoon 
lag op de interne communicatie. Op basis 
van een interne meting, een analyse en  
diepte-interviews werd de basis gelegd van 
een intern communicatieplan.
In de loop van het jaar zagen ook enkele 
nieuwe of totaal vernieuwde instrumen-
ten het licht: een wekelijkse elektronische 
nieuwsbrief, een nieuwsflash en een over-
zichtelijk intranet.
Ook op het gebied van externe onli-
ne communicatie (website) en sociale 
media (Facebook, Twitter, LinkedIn)  
betekende 2015 een doorbraak.

Bezoek ons op:

Communicatie

Werkgroep 
pakt interne  

communicatie 
aan

“Hier kunnen we  
tot rust komen”

Mevrouw M.D., patiënt eenheid  
Psychosociale revalidatie

“De nieuwe living is knus en huiselijk. We kunnen er tv-kij-
ken, een gezelschapsspel spelen of gewoon wat bijpraten 
wanneer we wat tijd vrij hebben. Ook voor de soep en de 
koffie ontmoeten we elkaar hier. Hier kunnen we even de zie-
kenhuiscontext loslaten en ontspannen. Sommige patiënten 
maken graag gebruik van de laptops die hier ter beschikking 
staan, anderen zoeken gezelschap in de zithoek. Ik kom hier 
graag. Het is hier rustig en ik voel me hier op mijn gemak.”

Magazine kliniek Sint-Jozef Pittem

www.sintjozefpittem.be 
https://www.facebook.com/kliniek.sintjozef 
https://twitter.com/sintjozefpittem 
https://www.linkedin.com/company /1481353
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Schoolbezoek neemt taboes weg
Kliniek Sint-Jozef krijgt wel vaker het bezoek van scholen. Zo 
werken we mee aan een laagdrempelige zorg zonder taboes. 

Leerlingen van het zesde jaar uit verschillende scholen gingen 
op 27 november op bezoek bij de eenheden Jeugd behandeling 
en Jeugd kortverblijf. Dit bezoek kaderde in de campagne van 

de Rode Neuzen Dag op 5 december.

Rode Neuzen Dag
In 2015 vond voor de eerste keer de Rode 
Neuzen Dag plaats. Weet je dat 1 op 5 
Vlaamse jongeren kampt met psychische 
problemen? Ook de medewerkers van het 
Zorgprogramma Jeugd namen deel aan de 
Rode Neuzen Dag.

2015 in beeld

Sporten is gezond
Een gezonde geest in een gezond 

lichaam. De sportnamiddag op 14 
juli zorgde dan ook voor heel wat 

enthousiasme bij patiënten en 
medewerkers. De zon was niet van 

de partij, maar dat kon de sfeer 
niet drukken!

Teambuilding ver-
bindt medewerkers
Ook in 2015 organiseerden heel 
wat eenheden een teambuilding om 
de goede sfeer en samenwerking 
onder collega’s te bevorderen. Zo 
ook de medewerkers van de eenheid 
Angst-, stemmings- en persoonlijk-
heidsproblemen.

Voetbalwedstrijd pa-
tiënten medewerkers
De jaarlijkse voetbalmatch tussen mede-
werkers en patiënten vond plaats op 22 
mei. Na een spannende strijd trokken 
de medewerkers aan het langste eind: 
3-2. Algemeen directeur Filip Deboutte 
mocht de aftrap geven. 
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Warm lopen tijdens  
de Warmste Week
20 patiënten en 5 medewerkers van Kliniek 
Sint-Jozef liepen op 21 december tijdens de 
Warmste Week van Studio Brussel mee in de 
Warm athon in Brugge. De sfeer zat goed en 
iedereen zette zich 100 % in. Samen liepen we 62 
rondjes van 2,1km, goed voor zo’n 130 km! 

Supertof Sinterklaasfeest!
Meer dan honderd kinderen beleefden samen met 
hun ouders een prachtige dag toen Sinterklaas en 
zijn Pieten in hun koets een bezoekje brachten 
aan het ziekenhuis.

Studiedag  
‘Trauma en Identiteit’

Op 24 september 2015 vond de studiedag ‘Trauma en 
Identiteit’ plaats. Sprekers waren dr. Geert Everaert, dr. 

Mark Kinet en prof. dr. Ariane Bazan. Na de middag vonden 
diverse waardevolle en interessante workshops plaats.

Werelddag  
zonder tabak

Op de Werelddag zonder tabak konden 
medewerkers en patiënten gratis advies 
krijgen over stoppen met roken. Er was 

ook mogelijkheid voor CO-meting via 
een eenvoudige blaastest.

Huis in de Stad 
opent zijn deuren
Eind september opende het 
Huis in de Stad in Roeselare 
zijn deuren. In het weekend 
van 26 en 27 september vond 
een opendeurdag plaats. 
Enkele honderden bezoekers 
kwamen hun licht opsteken.

Dag van de medewerker
Op de Internationale dag van de verpleegkunde 
op 12 mei zet Kliniek Sint-Jozef alle medewer-
kers in het zonnetje.
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Medewerkers maken kracht  
van de organisatie uit

De 313 medewerkers van Kliniek Sint-Jozef zetten elke dag hun beste beentje voor. Zij zijn het 
die zorg op maat geven aan elke patiënt en de familie en de context hierbij actief betrekken.

Nieuwe psychiaters 
 
Eind december 2015 nam Kliniek Sint-Jozef afscheid 
van dr. Velghe en dr. Muylaert.  
Op 1 januari 2016 startte dr. Eva Debusscher als 
psychiater op de eenheid Ontwenning.
Op 1 februari 2016 versterkte dr. Hanne Vermeersch 
het artsenteam. Zij werkt zowel voor de mobiele 
teams als op de eenheden Volwassenen kortverblijf 
en Psychosociale revalidatie.dr. Eva Debusscher dr. Hanne Vermeersch
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dr. Leen Van Compernolle

dr. Mark Kinet dr. Geert Everaert

dr. An Verbrugghe

Psychiaters Beleidsorganen
De raaD van Bestuur

Dhr. Paul Callebert, voorzitter
Mevr. Hilde Vens, ondervoorzitter
Dhr. Germain Malfrère, secretaris
Dhr. Dirk Boone, mevr. Siska Bourgeois, mevr. Marijke 
Lootens, dhr. Henk Sanders, zr. Hilda Tanghe, zr. Maria 
Vandeputte(tot juni 2015), mevr. Rosita Van Maele, 
dhr. Geert Vervaecke, dhr. Gerard Wulleman

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. Hanne Vermeersch

Angst-, stemmings- en  
persoonlijkheidsproblemen

Dr. Mark Kinet

Psychosezorg
Dr. An Verbrugghe

Psychosociale revalidatie
Dr. Hanne Vermeersch

Eenheid

Ontwenning van alcohol, 
medicatie, tabak, cannabis

Dr. Eva Debusscher

Eenheid

Ouderen
   Dr. An Verbrugghe

FORUM VOOR 
PERSOONSVORMING

EXPERTISECENTRUM 
ECT


