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Editoriaal

Uw verhalen

Filip Deboutte
algemeen directeur

3Magazine kliniek Sint-Jozef Pittem

Bij elke jaarlijkse retrospectieve valt op hoe-
veel beweegt en verandert: geen spectacu-
laire of revolutionaire doorbraken, maar wel 
een met zijn allen gestaag aan de weg blijven 
bouwen. Een weg die leidt naar een vernieuw-
de geestelijke gezondheidszorg, waarin de 
dialoog met de patiënten, hun familie en hun 
context centraal staat. 

Neem nu het initiatief om de patiënt mee 
uit te nodigen voor het teamgesprek met de 
zorgverleners. Het lijkt een kleine stap, maar 
het betekent heel wat als zorgverleners van 
verschillende disciplines niet langer samen 
over de patiënt spreken, maar samen met de 
patiënt. ‘Nothing about me without me’, klinkt 
het in de literatuur. En inderdaad, daar moe-
ten we naartoe. Maar de daad bij het woord 
voegen, stoot dikwijls op praktische bezwa-
ren. De eenheden Volwassenen kortverblijf 
en Psychosociale revalidatie hebben in 2016 
in elk geval de sprong gewaagd. Meer zelfs, 
ze hebben uit hun ervaringen ondertussen 
een Inspiratiegids gepuurd om ook andere 
afdelingen en organisaties over de drempel 
heen te helpen.

Ook op andere gebieden hebben we in 2016 
stappen vooruit gezet. Ouderavonden, ou-
der-kind namiddagen, het uitbreiden van de 
samenwerking met ervaringswerkers… Het 
zijn allemaal initiatieven die de juiste richting 

uitgaan. Hetzelfde kan gezegd worden over 
het veiligheidsbeleid in Kliniek Sint-Jozef. Al 
jaren werken we met velen aan een transpa-
rant en vooruitstrevend beleid hierover. En 
het werkt. We zijn erin geslaagd om het aantal 
afzonderingen drastisch terug te dringen. De 
opgedane expertise delen we ook graag met 
andere organisaties.

Dat delen van expertise en de samenwerking 
die daaruit voortvloeit, vinden we ook terug 
in de uitbouw van het Netwerk GGZ PRIT voor 
volwassenen en het netwerk WINGG voor 
kinderen en jongeren. Kliniek Sint-Jozef en-
gageert zich om samen met alle betrokkenen 
de vermaatschappelijking van de geestelijke 
gezondheidszorg waar te maken. Soms met 
reuzenstappen, vaak met kleine pasjes. Maar 
altijd met de juiste focus: een betere kwaliteit 
van zorg voor elke patiënt.

Dank aan alle patiënten, familieleden, mede-
werkers, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen, 
artsen en partners met wie we in 2016 een 
eind op weg mochten gaan. De mooie verhalen 
in dit jaarverslag zijn uw verhalen.

Filip Deboutte
Algemeen directeur
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2016 in cijfers

Aantal opgenomen patiënten  
blijft stabiel

In 2016 werden in Kliniek Sint-Jozef in totaal 843 patiënten opgenomen, tegenover 827 in 2015 
en 825 in 2014. Er werden iets meer vrouwen (53%) opgenomen dan mannen (47%).  

Ook de voorbije jaren was dat het geval.

Geslacht Aantal %

Mannen 398 47%

Vrouwen 455 53%

Totaal 843 100%

Meeste patiënten komen uit West-Vlaanderen

De overgrote meerderheid van de patiënten kwam uit 
West-Vlaanderen: 608 patiënten of 72% van het totaal 
aantal patiënten in 2016. Dat aandeel bleef de voorbije 
jaren min of meer stabiel.

Ook de spreiding van de patiënten over de regio’s van 
de provincie bleef dezelfde trend volgen. De meeste 

Vrijheidsbeperkende maatregelen

We geloven in een warme zorg, waar de krachten van de 
patiënt en de therapeutische band hefbomen zijn voor 
verandering. Mogelijke risico’s brengen we samen met 
de patiënt in kaart. Dat slechts bij hoge uitzondering kor-
te, humane afzondering toegepast wordt, toont aan dat 
alternatieven werken. In 2016 werd slechts 2% van de 
patiënten afgezonderd.

Mobiele teams

Het netwerk geestelijke gezondheidszorg Midden West-Vlaan-
deren noteerde vorig jaar 499 aanmeldingen (205 mannen en 
294 vrouwen). 80 % van de aanmeldingen werd geïncludeerd.

307 patiënten of 64% kwam uit Roeselare, 139 patiënten 
(29%) uit Izegem, 6% Hooglede en 1% waren aanmeldingen 
buiten RIHO.

Herkomst Provincie N %
Brugge 74 9%
Diksmuide 19 2%
Ieper 30 4%
Kortrijk 139 16%
Oostende 44 5%
Roeselare 189 22%
Tielt 98 12%
Veurne 15 2%
West-Vlaanderen 608 72%
Oost-Vlaanderen 219 26%
Andere 16 2%
Totaal 843 100%

West-Vlaamse patiënten waren afkomstig uit Roeselare 
(22%), Kortrijk (16%), Tielt (12%) en Brugge (9%).

Daarnaast was meer dan een kwart van de patiënten af-
komstig uit Oost-Vlaanderen (26%). Slechts 16 patiën-
ten (2%) kwamen uit een andere provincie dan West- en 
Oost-Vlaanderen.
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Het aandeel patiënten met als hoofd-
diagnose stemmingsstoornissen liep 
na enkele jaren stijging in 2016 licht 
terug van 34,2% naar 29,9%. Het aan-

Hoofddiagnose %

Stoornissen door middelengebruik 36,8%

Stemmingsstoornissen 29,9%

Schizofrene en andere psychotische stoornissen 3,4%

Persoonlijkheidsstoornissen 2,8%

Angststoornissen 6,2%

Aanpassingsstoornissen 4,0%

Eetstoornissen 0,1%

Stoornis impulsbeheersing 0,5%

Stoornissen ontwikkeld in kindertijd/adolescentie 7,5%

Dementiële en andere cognitieve stoornissen 1,3%

Dissociatieve stoornis 0,1%

Zwakzinnigheid 0,0%

Andere problemen 2,8%

Somatoforme stoornissen 0,6%

Bijkomende codes 0,4%

Geen 3,7%

tal patiënten met stoornissen door 
middelengebruik steeg dan weer van 
34,8% naar 36,8%.

Middelengebruik en stemmingsstoor nissen  
belangrijkste hoofddiagnoses

Studiedag eenheid Ontwenning, 2 december 2016
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2016 in enkele hoogtepunten

Cinema 4 all
Samen ontspannen bij een film, dat is de opzet van  

‘Cinema 4 all’, een initiatief van de Koning Boudewijn-
stichting. Ook in Kliniek Sint-Jozef vertonen we om de 
twee weken een film voor alle patiënten in het zieken-

huis. De voorstellingen vinden ’s avonds plaats.  
Patiënten van verschillende afdelingen kunnen er elkaar 
ontmoeten. Tegelijk slaan we zo een brug naar de buiten-

wereld. De organisatie is in handen van een werkgroep 
met patiënten en medewerkers, georganiseerd in de 

schoot van het Forum voor persoonsvorming.

Begeleidingscommissie SEL 
op kruissnelheid
Om de zorgcontinuïteit te bevorderen werd in 2015 een 
samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de SEL 
(Samenwerkingsinitiatief eerstelijnsgezondheidszorg) 
en ons ziekenhuis. In 2016 kwam de begeleidingscom-
missie twee keer samen. De volgende thema’s werden 
besproken: 
• Hoe omgaan met depot-medicatie vanuit de mobiele 

teams voor psychiatrische zorg?
• De mogelijkheden van het ‘Overleg psychiatrische 

patiënt’ in functie van de zorgcontinuïteit.
• De ontslagprocedure in het ziekenhuis.
• Voorstelling van het ‘Consultatiepunt ouderen multi-

disciplinair’ en de ‘Outreachende zorgcontinuïteit 
voor ouderen’.

WINGG krijgt vleugels
Eind 2015 ging WINGG van start. WINGG staat 
voor West-Vlaams Integrerend Netwerk Geestelijke 
Gezondheid. Dit provinciale netwerk organiseert 
zorgprogramma’s voor kinderen en jongeren.
In 2016 werden de twee eerste zorgprogramma’s 
operationeel: ‘CRISIS’ (crisiszorg) en ‘CARE’ (lang-
durige zorg). Er was ook een gezamenlijk project 
‘ADHD’. Deze zorgprogramma’s stonden eind 2016 
in de steigers: Dubbeldiagnose, Intersectorale con-
sult en liaison, Casemanagement in de crisiszorg, 
Casemanagement in de langdurige zorg.

Uitwisselingsbezoeken
Diverse organisaties brachten een bezoek aan ons 
ziekenhuis in het kader van onze algemene werking 
en/of ons veiligheidsmanagement:
• 15/01/2016: werkbezoek St.-Idesbald
• 19/01/2016: werkbezoek agentschap Zorg en 

Gezondheid
• 05/02/2016: Werkbezoek St.-Idesbald aan Jeugd 

kortverblijf en Jongvolwassenen
• 12/05/2016: werkbezoek PZ Onzelievevrouw in 

het kader van veiligheidsmanagementsysteem
• 25/05/2016: werkbezoek De Schakel
• 10/06/2016: werkbezoek JOVO aan Jeugd kortver-

blijf en Jongvolwassenen
• 19/10/2016: werkbezoek PZ Bethaniënhuis in het 

kader van het veiligheidsmanagementsysteem
• Werkbezoeken scholen (o.a. VIVES IPSOC,  

Regioscholen Humane richtingen).

Kwaliteit in de zorg met 
VIP2 
VIP² staat voor Vlaams Indicatorenproject voor Pa tiënten 
en Professionals. Dit project wil de kwaliteit van zorg in 
de Vlaamse voorzieningen meten en verbeteren.

In 2016 nam Kliniek Sint-Jozef deel aan de Vlaamse 
Patiëntenpeiling van VIP² en aan de registratie voor 
de indicatoren ‘Volledig geneesmiddelenvoorschrift’, 
‘Inzet van ervaringsdeskundigen’ en ‘Tijdig ambulant 
contact na ontslag’.

Zorgnoden voor kinderen en 
jongeren
Vlaams minister Jo Vandeurzen heeft een vergunning af-
geleverd voor 32 extra plaatsen voor dagbehandeling van 
kinderen en jongeren met psychische problemen. Voor de 
concrete uitwerking is een ziekenhuisassociatie tot stand 
gebracht tussen Kliniek Sint-Jozef, AZ Delta in Roeselare 
en het Jan Ypermanziekenhuis Ieper, in samenwerking met 
het Orthopedagogisch Centrum Sint-Idesbald Roeselare. 
Deze uitbreiding is een antwoord op de hoge nood in de 
kinder- en jeugdpsychiatrie in West-Vlaanderen.
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Op 18 en 19 februari 2016 vond in PZ Heilig Hart in  
Ieper de studienamiddag ‘Respectvol verplegen in de ggz’ 
plaats. De studienamiddag werd mee georganiseerd door 
verpleegkundige Pieter Loncke van Kliniek Sint-Jozef. 
Heel wat verpleegkundigen van Kliniek Sint-Jozef namen 
eraan deel. De intervisiegroep ‘Respectvol verplegen’ komt 

Een nieuwe stap voor het 
Masterplan
In 2014 stelde Kliniek Sint-Jozef haar brochure ‘Het Master-
plan: een visie op de toekomst’ voor. Door de staatsher-
vorming en de onzekere overheidsfinanciering liep het 
project vertraging op. Uitstel is echter geen afstel. In 2016 
werd een aanvraag ingediend voor de eerste fase van het 
Masterplan. Die fase bestaat uit de afbraak van het zus-
tershuis en de bouw van diverse nieuwe units.

Een timing voor de uitvoering is er nog niet: wij zijn hier-
voor afhankelijk van externe factoren. Maar met het in-
dienen van de aanvraag, begint de vormgeving van de 
toekomstige infrastructuur van het ziekenhuis.

’t Rustpunt
De pastorale dienst heet voortaan ’t Rustpunt en heeft als 
baseline ‘zinzorg en pastoraal’. ’t Rustpunt verwijst naar 
‘rust’, maar ook naar ‘trust’: mensen kunnen er in alle rust 
en vertrouwen op gesprek komen.

Enkele activiteiten: Sint- Jozefsviering, pannenkoeken op 
vastenavond, vastenactiviteit ‘Maskers’ (16/03), vorming 
voor medewerkers: film ‘As it is in heaven’ + bespreking 
(25/04) en bezoek aan het opvangcentrum voor asielzoe-
kers in Poelkapelle (29/09), dag van de spirituele zorg 
(20/10), herdenkingsviering (27/10), kerstviering (22/12), 
uitwerken van een visie i.v.m. zinzorg en pastoraal, orga-
nisatie van het kliniekseminarie op 6/12.

Sterke aanwezigheid op  
studiedagen
Kliniek Sint-Jozef werkte ook in 2016 mee aan tal van in-
terne en externe studiedagen. Veel artsen en medewerkers 
van het ziekenhuis waren ook prominent aanwezig op 
symposia en studiedagen van andere organisaties. Enkele 
hoogtepunten waren:

16 maart
Congres NVKVV ‘Safety First’, 
met deelname van diverse  
sprekers van Kliniek Sint-Jozef

16 juni

Lezing van Eddy Deproost ‘De 
implementatie van de ervarings-
deskundige’ aan het Postuniver-
sitair Centrum KULAK

20 en 21  

september

Deelname aan 8ste Vlaams Gees-
telijke Gezondheidscongres in 
Wilrijk, met heel wat sprekers van 
Kliniek Sint-Jozef

2 december Studiedag ‘Hidden Inner Rooms’ 
n.a.v. 35 jaar eenheid Ontwenning

vier keer per jaar samen, met verpleegkundigen van het  
H.-Hart Ieper en van onze kliniek, met als doel bewuster 
met ‘respectvol verplegen’ aan de slag te gaan. 

De werkgroep heeft ook drie confronterende filmpjes gemaakt, 
te bekijken op YouTube - zoek op Respectvol verplegen.

Respectvol verplegen in de ggz
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“De patiënt laten deelnemen aan de 
teamvergadering was voor de hulpver-
leners in het begin niet evident”, geeft 
afdelingshoofd Thomas Dhondt toe. “Er 
doken erg veel ‘ja, maars’ op als we de 
mogelijkheid hiervan bespraken. Een 
goede voorbereiding is dan ook nodig. 
Maar op een bepaald moment moet je 
durven springen.”

Verpleegkundige Joeri Vandewalle was 
er van bij het prille begin bij. Tijdens zijn 
masteropleiding aan de Universiteit Gent 
deed hij een literatuuronderzoek naar 
de meerwaarde van de actieve deelna-
me van patiënten aan de teamvergade-
ring. “Zo probeerde ik samen met mijn 
collega’s de stappen die we in Kliniek 
Sint- Jozef in de praktijk zetten te kop-
pelen aan wetenschappelijk onderzoek”, 
vertelt hij. 

“Dat er weerstand is in het begin, is 
normaal”, vindt verpleegkundige Lieke 
Vercruysse. “De patiënt betrekken klinkt 
goed, maar hoe begin je daaraan? Daar-
om wilden we onze ervaringen delen met 
andere afdelingen en andere ziekenhui-
zen. Onze inspiratiegids biedt hiervoor 
praktische handvatten.”

Het gewoon doen
“Je kunt lang twijfelen, maar uiteindelijk 

Wie de patiënt echt centraal wil stellen, kan hem uitnodigen om actief deel te nemen aan de 
teamvergadering. Op dat ogenblik praten zorgverleners niet meer over de patiënt, maar met de 

patiënt. De eenheden Volwassenen kortverblijf en Psychosociale revalidatie voegden de daad bij het 
woord. Hun ervaringen bundelden ze in een Inspiratiegids.

moet je het gewoon doen”, zegt Thomas. 
“Natuurlijk moet je aandacht hebben voor 
eventuele weerstand. Vaak zal die voort-
komen uit routine of traditie. Maar veel 
vragen zijn te begrijpen. Bijvoorbeeld: 
hoe open kan je spreken als de patiënt 
aanwezig is? Zorgverleners vragen zich 
dat af. Maar in de praktijk blijkt dat geen 
onoverkomelijk struikelblok te zijn.”

De meerwaarde van de actieve betrok-
kenheid van patiënten op hun team-
overleg zal verder onderzocht worden. 
Enkele zaken zijn echter vandaag al 
duidelijk. Lieke Vercruysse: “Met dit 
initiatief slagen we erin samen met de 
patiënt een verhaal te schrijven. Je neemt 
als gelijkwaardige partners deel aan 
de teamvergadering en stippelt samen 
de behandeling uit. Dat zorgt ervoor 
dat beslissingen gezamenlijk gedragen 
worden. Hierbij kan de patiënt aangeven 
wat hij wel of niet ziet zitten. De pa tiënt 
komt altijd het eerst aan het woord.  
Hij zet de toon.”

Transparantie
“Om de patiënt op zijn gemak te stellen, 
zorgen we ervoor dat hij alle deelnemers 
aan het teamoverleg vooraf al kent”, vult 
Joeri aan. “De groep mag niet te groot 
zijn, zodat het voor de patiënt niet be-
dreigend overkomt.”

“De transparantie tijdens het gesprek 
trekken we achteraf ook door. De pa-
tiënt heeft inzage in zijn dossier en krijgt 
na het teamoverleg nog een schriftelijk 
verslag met de afspraken die met hem 
gemaakt zijn”, zegt Thomas.

“Schijnparticipatie is een grote valkuil. 
Als het team vooraf alles bedisselt en 
tijdens het overleg met de patiënt alleen 
goedkeuring wil krijgen, dan loopt het 
fout. De participatie moet authentiek en 
oprecht zijn. Gedeelde besluitvorming 
staat centraal”, vindt Lieke.

“Het betrekken van de patiënt als actieve 
partner in de teamvergadering kan op 
elke afdeling gerealiseerd worden, daar-
van ben ik overtuigd”, zegt Thomas. “De 
reactie ‘bij ons kan dat niet’ kan je over-
stijgen door te reflecteren over wat dan 
wel haalbaar is. Daarom ook dat we onze 
ervaringen graag delen. Aan collega’s 
die nog twijfelen, zeggen we: lees onze 
inspiratiegids, zoek gelijkgestemden die 
er ook in geloven, nodig ons eventueel 
even uit op je afdeling om erover te pra-
ten en vooral: durf en doe het!”

Je vindt de Inspiratiegids op:
www.sint jozefpittem.be/teamvergadering.

Patiënten op de teamvergadering

Thomas Dhondt, Joeri Vandewalle en Lieke Vercruysse

Inspiratiegids voor een betekenisvolle patiëntenparticipatie
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“Gesprekken met de ouders zijn een evidentie in de jeugd-
psychiatrie. Op de eenheid Jeugd behandeling en Jeugd 
kortverblijf zien we de ouders heel regelmatig. Maar die 
gezinsgesprekken zijn in de eerste plaats op het specifieke 
van de situatie gericht, op de dynamiek binnen het gezin. 
Wat ontbreekt, is tijd en aandacht voor informatie en dialoog 
over ontwikkelingen die eigen zijn aan de adolescentie, los 
van de specifieke context. Ook daar is nood aan, voelden 
we. Dat was de reden om met de ouderavonden te starten.”

Vier ontmoetingen
“Het programma dat we aanbieden, bestaat uit vier avonden. 
Tijdens een eerste ontmoeting geven we toelichting bij de 
werking van het ziekenhuis. Hoe ziet een dag eruit? Hoe 
verloopt een opname? Maar ook: wat kunnen ouders doen 
als het in het weekend even moeilijk wordt. Ouders zitten 
met heel veel vragen. Als ze die aan hun zoon of dochter 
stellen, krijgen ze meestal een kort antwoord. Wij zorgen 
ervoor dat ze wel een blik achter de schermen kunnen 
werpen en dat ze informatie krijgen over de diverse the-
rapievormen. Wij zijn altijd met zijn drieën aanwezig: een 
gezinstherapeut, een psycholoog en een verpleegkundige. 
Zo kunnen we alle vragen met de nodige kennis van zaken 
beantwoorden.”

“De tweede avond gaat over de adolescentie. We laten de 
ouders reflecteren over hoe ze die tijd zelf beleefd hebben. 
We trekken parallellen tussen vroeger en nu en bespreken 
ook de verschillen. Soms zetten we een deel van de avond 
de mama’s en de papa’s in een aparte groep samen, omdat 
de beleving vaak anders is en we elke groep de kans willen 
geven om maximaal van elkaar te leren.”

“Die tweede avond, of soms ook de derde avond, nodigen 
we ook de broers en de zussen uit. Zij krijgen een afzon-
derlijk programma, met onder meer een rondleiding op 
de afdeling. Ze krijgen ook de kans om vragen te stellen 
en hun bezorgdheden te uiten. We delen de kinderen per 
leeftijdsgroep in, zodat optimaal contact mogelijk is.”

Ervaringsdeskundigen
“Tijdens de derde ouderavond nemen twee ervaringsdes-
kundigen het woord: een mama en een jongere die zelf een 
opname doorgemaakt heeft. Hun getuigenissen maken heel 
wat wakker en geven de mensen vaak moed. De ouders 
kunnen uiteraard ook aan deze ervaringsdeskundigen 
vragen stellen.”

“De laatste avond focust op het omgaan met moeilijk gedrag. 
Wat doe je als je kind drugs gebruikt? Hoe reageer je op 
automutilatie? Hoe ga je om met het taboe op de psychiatrie? 
Ouders vertellen over wat hen bezighoudt, wij proberen 
daar zo goed mogelijk bij aan te sluiten.”

“Vooral belangrijk in het ouderprogramma is het lotgenoten-
contact. Veel ouders voelen zich eenzaam en machteloos of 
kampen met schuldgevoelens en schaamte. Ervaren dat ze 
niet als enigen met deze problemen staan, geeft hen kracht. 
Ook met de getuigenissen streven we hoop en optimisme 
na, zodat mensen de kracht vinden om verder te gaan.”

“Maar ook wij als zorgverleners leren uit die contacten met 
de ouders. We spreken met de mensen, stellen ons open 
op en kiezen voor directe communicatie”, zeggen Isabel 
D’Hont en Martijn Devos.

“Ouders zitten met heel veel vragen”

Ouders met een kind in opname vinden steun bij elkaar. Het is één van de redenen voor de 
organisatie van ouderavonden. Ook informatie en directe communicatie zijn belangrijk.  

Net als de getuigenissen van ervaringsdeskundigen, die mensen kracht geven.  
Psychologen Isabel D’Hont en Martijn Devos over het hoe en waarom van de ouderavonden.

Ouderavonden in eenheden Jeugd behandeling en Jeugd kortverblijf

Nadine Steelandt, Martijn Devos, Isabel D’hont, Sophie Ledoux
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Wat probeer je de ouders vooral mee te geven?
Ik vertel over mezelf als ouder en als patiënt. Ik maak 
duidelijk dat dit iedereen kan overkomen en ik benoem 
de gevoelens waarmee ik in beide situaties worstelde en 
nog altijd worstel. Ouders zitten met veel vragen. Ouders 
steunen hun kind onvoorwaardelijk, ze willen alles doen om 
hun kind te helpen, maar hebben het gevoel hier te falen... 
Er zijn spanningen in het gezin, de druk neemt toe. In mijn 
verhaal benoem ik deze gevoelens: ik wil ze kaderen en 
op die manier inzicht en energie geven. Tegelijk druk ik 
de ouders op het hart dat ze voor zichzelf moeten blijven 
zorgen. Ik vertel over mijn ervaring als patiënt: wat doet 
een opname met iemand? Mijn verhaal geeft verlichting, 
maar is tegelijk confronterend. Ik vertel over het belang 
van mijn gezin in mijn genezingsproces. Ik benadruk ook 
het belang van de nazorg. Ik wil informeren en vooral ook 
eerlijk vertellen hoe zwaar dit alles is voor alle betrokke-
nen. Tegelijk wil ik ook hoop geven, omdat je na het vallen 
kan opstaan, telkens weer.

Waarom vind je het belangrijk dit te doen?
Geestelijke gezondheidsproblemen zijn voor veel mensen 
nog onbekend gebied. Dat onbekende boezemt angst in, 
waardoor het taboe blijft bestaan. Met mijn verhaal wil ik 
werken aan een sfeer waarin open gesproken kan worden. 

Ervaringsdeskundige Marijke Deman

“Alleen wie zelf die reis gemaakt heeft, 
voelt wat die ouders voelen”

Marijke Deman spreekt als ervaringsdeskundige op de ouderavonden van de eenheden Jeugd 
behandeling en Jeugd kortverblijf. Marijke leed onder de opname van haar dochter en door te 

weinig zelfzorg is zij op een bepaald moment zelf ‘gecrasht’, zoals zij het benoemt.

Erover praten is immers één van de beste geneesmiddelen. 
Ik wil ook ervaring doorgeven. Mogelijks herkennen ouders 
zich in mijn verhaal en helpt het hen om beter om te kunnen 
met die situatie. Mijn derde motivatie is het verlenen van 
hoop. Na een zeer lastig en lang traject, gaat het toch goed 
met ons gezin. Ook dat wil ik tonen.

Heb je indertijd zelf een ouderavond gemist?
Ook voor ons was geestelijke gezondheidszorg onbekend 
gebied. Alles ging ons voor de wind en er was geen en-
kele indicatie dat wij met psychische problemen zouden 
geconfronteerd worden. Wij kenden geen mensen, geen 
verhalen... In die periode zag ik geen enkel lichtpuntje. 
Elke tegenslag bevestigde alleen maar de doemscenario’s.

Als je een ferme wandeling maakt, dan helpen bemoedigin-
gen langs de weg, dan helpen adviezen van professionelen. 
Maar de grootste steun is die van je metgezellen die ook 
aan het wandelen zijn. De hulpverleners zijn zeer empa-
thisch, hun bedoelingen en hun inzet zijn oprecht. Maar 
een lotgenoot begrijpt je pas ten volle. Foto’s van een reis 
geven je een idee van die reis, maar enkel met wie de reis 
zelf gemaakt heeft, kan je ervaringen uitwisselen. Daarom 
vind ik de participatie van patiënten en hun familie een 
absolute must.
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“In Kliniek Sint-Jozef bestaat al lang een KOPP/KOAP- 
werking. KOPP staat voor kinderen van ouders met een 
psychische problematiek; KOAP voor kinderen van ouders 
met een alcoholafhankelijkheid. 

KOPP bestrijkt alle eenheden in het ziekenhuis. We laten 
de kinderen het ziekenhuis ontdekken, luisteren naar 
hun zorgen over de opname van hun vader of moeder,  
geven hen de nodige aandacht en beantwoorden zo goed 
als mogelijk hun vragen. Doelstelling van de KOPP-groepen 
is de communicatie tussen ouder en kind terug op gang 
brengen. In KOPP-activiteiten werken we met verschil-
lende leeftijdsgroepen, zodat ook het lotgenotencontact 
gemakkelijker wordt.”

Activiteiten
“Naast deze reguliere KOPP-werking organiseren we sinds 
2016 ook ouder-kindnamiddagen. Hiermee komen we 
tegemoet aan een reële nood bij ouders en kinderen. Voor 
de kinderen verlagen de activiteiten de drempel tot het 
ziekenhuis. Voor de vader of moeder geven ze de kans om 
met hun kinderen bezig te zijn los van een therapeutische 
inhoud. Door de contacten tussen ouder en kind warm te 
houden, stimuleren we de communicatie, wat de overgang 
terug naar de thuissituatie vergemakkelijkt.”

Ouder-kindnamiddagen

Gedeeld plezier centraal tijdens  
ontmoetingen tussen ouder en kind

Ouders in opname blijven ouders. Het contact met hun kind of kinderen is van wezenlijk belang. 
Daarom organiseert Kliniek Sint-Jozef geregeld ouder-kindnamiddagen, met de focus op plezier 

en ontmoeting, niet op therapie en kwetsbaarheid. Psychologen Jolien Vande Walle en Tine 
Casteleyn weten er alles over.

“Tijdens de ouder-kindnamiddagen is een begeleider aan-
wezig, maar die komt weinig of niet tussen. Ouders krijgen 
de gelegenheid om zich op een andere manier te tonen. Ze 
mogen met hun kind op stap in het ziekenhuis als ze dat 
willen. Tegelijk maken we lotgenotencontact mogelijk. 
Zowel de ouders als de kinderen merken dat er nog mensen 
in hun situatie verkeren. Dat helpt. Mensen vinden elkaar 
en ondersteunen elkaar.”

“Voor ons als hulpverleners is het verrijkend om patiënten 
in hun ouderrol te ontdekken. Zien hoe iemand met zijn 
kinderen omgaat, vertelt heel veel. Ook op de eenheid 
Ouderen, waar grootouders hun kleinkinderen kunnen 
ontvangen, kunnen de ouder-kindnamiddagen voor veel 
mensen heel betekenisvol zijn. Dat is ook wat wij nastre-
ven: mooie momenten om samen te beleven en te delen. 
Dat sluit perfect aan bij de herstelvisie in het ziekenhuis, 
die krachtgericht is.”

Jolien Vande Walle: “Voor ons als hulpverleners is het verrijkend om 
patiënten in hun ouderrol te ontdekken. Zien hoe iemand met zijn 
kinderen omgaat, vertelt heel veel.”

Patiënt getuigt

“Een hele prettige  
namiddag samen”

“Mijn dochtertje A. is zes jaar. Ze stelt zich niet 
zoveel vragen over mijn situatie. Ik zit in de 
eenheid Ontwenning, maar voor haar is papa 
gewoon ziek. Ze is nogal gesloten van karakter, 
net als ikzelf. Maar we hebben een hele goede 
band. Daarom was ik ook blij met de ouder-kind-
namiddag. Het voelde als een soort van uitstapje. 
Ik kon A. de omgeving hier tonen. Ze was erg 
geïnteresseerd. We hadden een hele prettige 
namiddag samen. Het deed me heel veel goed.”

Philip, patiënt op de eenheid Ontwenning
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An Carels-Bogaert is coördinator van het mobiel team voor 
langdurige zorg, Kelly Hoebeke is afdelingspsycholoog van 
de eenheden Volwassenen kortverblijf en Psychosociale 
revalidatie.

“Er is een vlotte samenwerking tussen het mobiel team en 
Kliniek Sint-Jozef, in het bijzonder met de eenheden Volwasse-
nen kortverblijf en Psychosociale revalidatie. De informatie-
doorstroming en de continue communicatie lopen vlot. Als 
een patiënt van op de afdeling doorverwezen wordt naar het 
mobiel team, dan sluiten wij mooi aan. Wat in het ziekenhuis 
opgestart is, nemen wij over en zetten wij verder. Een mooi 
voorbeeld is het signaleringsplan van de patiënt, waar wij 
in het mobiel team verder mee aan de slag gaan”, vertelt An.

“Vroeger was er soms een breuk als een patiënt hier vertrok 
en thuis verder opgevolgd werd. Vandaag werken we nauw 
samen, geïntegreerd in de zorg voor de patiënt. Wij bewegen 
ons rond de patiënt, elk vanuit onze expertise. Het is de pa-
tiënt die ons bindt. De verschillende fasen van de behandeling 
lopen vlot in elkaar over. Wij blijven voortdurend in contact 
met elkaar en we weten dat we op elkaar een beroep kunnen 
doen op cruciale momenten”, beaamt Kelly.

Lage drempel
“Hoe beter we elkaar kennen, hoe beter de zorg die we sa-
men bieden. Ook met andere organisaties werken we goed 
samen: de Centra Geestelijke Gezondheidszorg, initiatieven 
Beschut Wonen, activiteitencentra… Maar onze belangrijkste 
partner vandaag is het mobiel team”, weet Kelly.

An Carels-Bogaert en Kelly Hoebeke: “Goede briefings  
zijn belangrijk voor een vlotte continuïteit van de zorg.”

Een goede continuïteit van zorg geeft patiënten rust en vertrouwen. Kliniek Sint-Jozef en het 
mobiel team voor langdurige zorg van PRIT besteden hieraan erg veel belang. De samenwerking 

loopt gesmeerd. “Het is de patiënt die ons bindt”, klinkt het.

“Goede briefings zijn belangrijk voor een vlotte continuïteit 
van de zorg. Geregeld nemen wij vanuit het mobiel team 
zelfs deel aan een teamvergadering of een ontslaggesprek 
met de patiënt in het ziekenhuis. Een vlottere doorstroming 
kan je niet hebben. Het zorgt ervoor dat we optimaal op 
de hoogte zijn, maar ook dat de patiënt niet telkens op 
dezelfde vragen hoeft te antwoorden”, zegt An.

“Patiënten stellen die nauwe samenwerking op prijs”, be-
nadrukt Kelly. “Als ze weten dat er continuïteit is, stelt hen 
dat gerust. Ze ondervinden ook zelf dat er een goede com-
municatie is. Vroeger gebeurde het wel eens dat een patiënt 
het ontslag uit het ziekenhuis als een eindpunt aanvoelde 
en de begeleiding thuis als de start van iets nieuws, iets 
anders. Nu is er sprake van een continuüm: de zorg loopt 
verder, alleen in een andere omgeving.”

Kortere opnames
“Samen slagen wij erin de opname in het ziekenhuis tot een 
minimum te beperken. Rekening houdend met de thuis-
situatie proberen ook wij los te laten zodra het kan. Dat 
lukt beter als de patiënt vertrouwen heeft. Omgekeerd geldt 
dat een opname in het ziekenhuis vaak vlotter verloopt als 
er eerst de tussenstap van het mobiel team is geweest. Het 
is een lagere drempel tot de hulpverlening. We blijven elke 
patiënt trouwens van op een afstand volgen als hij in het 
ziekenhuis opgenomen wordt. Zo kunnen wij op elk mo-
ment onze rol terug opnemen als een opname niet langer 
nodig is”, besluit An.

“Patiënten stellen  
nauwe samenwerking op prijs”

Samenwerking ziekenhuis en mobiel team



PritLink is een initiatief van het regionaal netwerk geestelijke 
gezondheidszorg Midden-West-Vlaanderen PRIT. PritLink biedt 
een ambulant aanbod waarin de partners, waaronder Kliniek 
Sint-Jozef, hun expertise bundelen. Het aanbod is complementair 
aan de bestaande dienstverlening en is bedoeld voor personen met 
een psychische kwetsbaarheid en/of psychiatrische problematiek, 
alsook hun naasten: familie, mantelzorgers, vrienden... 

In 2016 bood PritLink onder meer de volgende activiteiten aan:

KOPP-groep: Jongeren van Ouders met Psychische Problemen 
(leeftijd van 8-13 jaar) – Therapeuten Heidi Vandeberghe + Hilde 
Desloovere

KOPP-groep: Jongeren van Ouders met Psychische Problemen 
(leeftijd 13-16 jaar) – Therapeuten Heidi Vandeberghe + Hilde 
Desloovere

Lichaamsexpressie, gebaseerd op de 5 ritmes van Gabrielle 
Roth – Therapeut Veerle Vervenne

Loslaten: anders leren omgaan met piekeren – Therapeuten 
Annick Dobbelaere + Nathalie Boddez

“Het is wat het is”: Vaardigheden in het omgaan met crisissen 
– Therapeuten Kelly Hoebeke + Eveline Verschatse
 
Beter leven met een bipolaire aandoening! – Therapeuten Mar-
tine Vandewalle + Kathleen Dewandeleer

Omgaan met sluimerende angst en somberheid – Therapeuten 
Brecht Noyez + Jan Callens

PritLink

Partners bundelen expertise 
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De samenwerking in de geestelijke gezondheidszorg gaat 
ruimer dan met de mobiele teams. Ook een organisatie als 
vzw SaMENSpel in Izegem vormt een spil in het netwerk.
Vzw saMENSpel overkoepelt vier diensten:
• Beschut Wonen
• Ontmoetingscentrum Den Omgang
• Werken met ondersteuning in Den Tatsevoet
• Psychiatrische Zorg in een Thuissituatie (PZT). 

Directeur Pieter Vierstraete: “Voor alle vier de diensten wer-
ken we nauw samen met Kliniek Sint-Jozef en met de mobiele 
teams. Kliniek Sint-Jozef is de belangrijkste verwijzer voor 
Beschut Wonen: ruim één derde van onze cliënten is ooit 
in het ziekenhuis opgenomen. We werken ook samen in de 
zorg voor deze mensen. Met de behandelende arts en de ver-
pleegkundige proberen we heropnames te vermijden. Ook in 
Den Tatsevoet en Den Omgang komen veel mensen met een 
psychische kwetsbaarheid.”

Vertrekken van de hulpvraag
“PZT werkt dan weer nauw samen met de mobiele teams van 
PRIT. We werken complementair, met één aanmeldprocedure. 
De mobiele teams focussen op een behandeltraject, terwijl 
we met PZT vooral aandacht hebben voor het versterken en 
ondersteunen van de cliënt in zijn netwerk. We doen dat met 
advies, coaching, ondersteuning en de coördinatie van de zorg.”

“Tussen de mobiele teams en PZT zijn er vaak verwijzingen. 
Bij een aanmelding vertrekken we vanuit de hulpvraag en 
zoeken de meest geschikte oplossing. We willen de diversiteit 
in ons aanbod behouden, maar de afstemming verloopt prima.”

“Samen staan we niet alleen sterker, we dagen elkaar ook 
voortdurend uit om nog beter te worden. Elke partner heeft 
zijn eigenheid en dat kan bevrijdend zijn. Centraal staat het 
principe van de gedeelde zorg: we nemen samen de verant-
woordelijkheid op voor elke cliënt. Dat geldt ook voor de andere 
partners in het netwerk, zowel binnen als buiten de geestelijke 
gezondheidszorg.”

“Het netwerk heeft al veel verwezenlijkt, maar er blijven 
lacunes, zeker op het gebied van de zogenaamde functie 3: de 
rehabilitatie. Het is jammer dat de overheid daar niet sterker 
op inzet, omdat het ook het werk van de mobiele teams en het 
PZT duurzamer zou maken. Op het terrein zie ik veel goodwill, 
maar door de beperkte middelen dreigen organisaties zich 
soms terug te plooien op hun kernopdracht. Het is hoogtijd 
dat de overheid een versnelling hoger schakelt en de grote 
bereidheid in het werkveld een tweede adem geeft.”

Pieter Vierstraete: “Centraal staat het principe van de 
gedeelde zorg: we nemen samen de verantwoordelijkheid 
op voor elke cliënt.”

“Elkaar versterken en  
voortduren uitdagen”

Samenwerking voor gedeelde zorg
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Henk Wylin, hoofd van de mobiele teams: “We streven 
naar duidelijke en objectieve criteria in de aanmeldpro-
cedure. De evaluatie leek ons het goede moment om ook 
de huisartsen even te bevragen: hoe ervaren zij de samen-
werking met de mobiele teams en wat vinden zij van de 
aanmeldprocedure?”

“In totaal hebben we 90 huisartsen aangeschreven,  
35 hebben geantwoord. Alle respondenten hadden al pa-
tiënten verwezen. De huisartsen zijn trouwens de be-
langrijkste verwijzers voor de mobiele teams. Over het 
algemeen zijn ze heel tevreden over de samenwerking. Wel 
vinden ze het jammer dat niet alle gemeenten betrokken 
zijn. Ook wij zouden graag ons werkingsgebied uitbreiden, 
maar onze capaciteit laat het op dit moment niet toe.”

Verwachtingen ingelost
“85 % van de huisartsen vindt het duidelijk wie aange-
meld kan worden. En 90 % vindt dat zijn verwachtingen 

Mobiele teams PRIT

Goede samenwerking huisartsen 

De mobiele teams van PRIT hebben de aanmeldprocedure geëvalueerd en bijgestuurd.  
Dat gebeurde onder meer op basis van een enquête bij de huisartsen.

ingelost zijn. Meer specifiek zijn de huisartsen blij met de 
snelle follow-up en de deskundige werking, ook in crisis-
situaties. Uiteraard zijn er ook minder positieve punten. 
Zo kijken huisartsen uit naar nog meer betrokkenheid in 
het hele traject. Voorts hebben enkele huisartsen vragen 
bij de leeftijdsbeperking tot 65 jaar. Wie ouder is, kan 
niet geholpen worden door de mobiele teams. Dat is een 
overheidsbeslissing.”

“Mee op basis van deze resultaten hebben we de aanmeld-
procedure gewijzigd. We hebben ook een beslissingsboom 
gemaakt met objectieve criteria. De huisartsen zijn hier-
van op de hoogte gebracht. In 2018 willen we een tweede 
bevraging organiseren, om te zien welke evoluties er zijn. 
Een goede samenwerking met de huisartsen blijft voor 
ons een prioriteit.”

“Mobiele teams zijn  
grote meerwaarde voor huisarts”

“De samenwerking met de 
mobiele teams loopt over het 
algemeen erg vlot. De mo-
biele teams zijn een grote 
meerwaarde, omdat ze ons 
ondersteunen in de zorg 
voor soms moeilijke proble-
matieken. Als huisarts is dat 
een opluchting: we staan er 
niet meer alleen voor.

Wat mij vooral blij maakt, is 
het laagdrempelige contact 
met de huisartsen. De mo-

biele teams spelen kort op de bal. Een minpuntje is misschien 
dat ze streng selecteren welke patiënten ze volgen. Toch heb 
ik daar begrip voor, want als ze iedereen includeren, dan 
ontstaan er ellenlange wachtlijsten.

Vorige week nog had ik een meisje aan de telefoon met acute 
suïcidaliteit door familiaal geweld. Ik heb meteen het mobiel 
team gecontacteerd. Ik wou geen enkel risico nemen. Het 
mobiel team heeft meteen contact genomen met de vrouw. 
Ondertussen wordt zij begeleid door het CAW. Dat is nog 
een grote meerwaarde van het mobiel team: zij kennen 
goed hun weg in het zorglandschap.

Niet alle huisartsen hebben evenveel voeling met psychische 
problemen bij hun patiënten. Toch zie ik de belangstelling 
hiervoor groeien, zeker ook bij jongere collega’s. De on-
dersteuning vanuit de mobiele teams kan onze aandacht 
hiervoor nog versterken.”

Dr. Maaike Heyerick, huisarts in een groepspraktijk in Roeselare 
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Patiënten kijken terug op hun opname

“Ik ben blij dat ik  
de stap gezet heb”

Aan het einde van elke opname wordt aan de patiënten gevraagd met welk gevoel ze op hun 
opname terugkijken, wat ze zich zullen herinneren en of ze het ziekenhuis aan anderen zouden 

aanraden. Een bloemlezing uit de reacties van patiënten van de diverse afdelingen.

Hier ben ik tot rust gekomen en heb ik mijn problemen onder 
ogen leren zien. Het was een lange opname met een gunstig 
resultaat. Wat ik vroeger deed, heb ik hier leren aanvaarden 
en ermee omgaan. De kliniek heeft me opnieuw doen leven.

“Ik heb een goed gevoel bij het moment van 

de opname, hoewel ik met een klein hartje 

hier naartoe ben gekomen. Niemand staart 

je aan, ze helpen je onmiddellijk. Je bent 

geen nummer.”

De goede groepssfeer en zeker mijn persoonlijke 
begeleidster! Ik zal nog lang aan haar terug-
denken. De hele afdeling was enorm vriendelijk, 
tot en met de mensen van de schoonmaakploeg.

“Ik ben blij dat ik de stap heb gezet naar hier. Het was een enorme drempel, maar ik ben op een positieve manier verrast ge-weest. Ik ontmoette hier veel geduld en begrip, vriendelijke en beleefde mensen. En dat is zeer belangrijk voor mij.”

“De gesprekken met mijn individueel begeleidster 

hebben me erg goed geholpen. Ook de manier 

waarop mijn gezin (mama en zus) werden be-

trokken vond ik uitstekend. Vooral hoe iedereen 

persoonlijk en individueel geholpen word, maar 

ook het groepsgebeuren.”

 “Ik zie nu dat het alleen ook lukt,  
zonder van iemand afhankelijk te zijn.”

“

”
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“Wat ik zal onthouden? De enorm goede begeleiding van het ganse team. De leefgroep 

die veel respect toonde voor iedereen. Er was vertrouwen, geduld… De vriendelijkheid 

van de poetsvrouwen ook. En van de mensen in de keuken. Men is er hier in geslaagd 

mijn leven te redden en terug op de rails te zetten.”

“Dankzij de assertiviteitstraining die ik hier geleerd heb, kom ik nu ook meer 
op voor mezelf, wat ik vroeger niet deed. Ik ben meer open in het openbaar 
en durf ook meer mijn eigen mening geven.”
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In Kliniek Sint-Jozef werken 
vier artsen-specialisten  

in opleiding (ASO).  
Vier portretten.

“Ik ben afkomstig uit het Gentse en studeer aan de UGent. In 
de vijfjarige opleiding tot psychiater wil ik een zo gevarieerd 
mogelijk stageparcours afleggen. Vorig jaar liep ik mijn assis-
tentschap op de dienst Urgentiepsychiatrie van het UZ Gent. 
De laagdrempeligheid in combinatie met de psychopatholo-
gische diversiteit en de crisishulp maakten het een bijzonder 
boeiend jaar. Helaas is de duur van je patiëntencontact kort 
en ontbreekt een verdere opvolging.”

“Volgend jaar zal ik mijn assistentschap lopen in het psy-
chiatrisch ziekenhuis Sint-Jan Baptist in Zelzate. Eén aspect 
in Sint-Jan Baptist is forensische zorg. Daar krijg ik de mo-
gelijkheid om te werken met mensen die geïnterneerd zijn. 
Tussen het jaar spoedpsychiatrie en het jaar in het forensisch 
centrum, opteerde ik voor Kliniek Sint-Jozef. Het leek me een 
mooie kans op zelfontplooiing en erg nuttig met oog op het 
psychotherapeutisch aspect.” 

“Ik sta op de eenheid Ontwenning, waar we patiënten helpen 
met een stoornis in gebruik van alcohol, medicatie en/of can-
nabis. Ik krijg de mogelijkheid om gehospitaliseerde patiënten 
in een multidisciplinaire samenwerking op te volgen en om 
ambulante patiënten individueel te begeleiden. Er wordt 
gestreefd naar totale onthouding van middelen met oog op 
de onderliggende problematiek.”

Samen op weg gaan
“Ik hou van het menselijke contact, de band met de patiënt, 
het psychotherapeutisch proces en de veelzijdigheid. Elke 
patiënt is anders, wat je scherp en alert houdt.”

“In Kliniek Sint-Jozef krijg ik kansen om te groeien. Zowel wat 
het patiëntencontact betreft als op het vlak van multidiscipli-
naire samenwerking en teaching. Wekelijks is er supervisie 
met dr. Kinet, waar assistenten en stagiaires psychologie zich 
kunnen verdiepen in de psychoanalyse. Voorts is er wekelijks 
permanente vorming met de artsen, waar de focus eerder ligt 
op wetenschappelijke evidentie. Die contacten zijn bijzonder 
waardevol voor onze opleiding.”

“Ik zit in mijn laatste jaar volwassenenpsychiatrie aan de 
KU Leuven. Eerder heb ik vier jaar stage gelopen in het UPC 
Kortenberg, maar ik wou graag een jaar stage doen in mijn 
eigen regio. Ik ben afkomstig van Torhout en ik weet hoe ver-
nieuwend het aanbod in Kliniek Sint-Jozef is. Hier stelt men de 
patiënt echt centraal, bijvoorbeeld met patiëntenparticipatie 
en het vooruitstrevende beleid op het vlak van afzondering.”

“In Kliniek Sint-Jozef krijg ik de kans om ervaring op te doen 
in verschillende eenheden. Ik sta op de eenheden Ouderen, 
Psychosezorg en Angst-, Stemmings- en Persoonlijkheids-
problemen. Daarnaast werk ik enkele uren in psychosociaal 
revalidatiecentrum TOV in Rumbeke. Ik hou van die variatie. 
De verschillende patiëntengroepen boeien me. Ik wil alles 
ontdekken, overal van proeven.”

Superteam
“Psychiatrie is een ontzettend boeiende tak van de geneeskun-
de, met zoveel verschillende pathologieën. De beleving van de 
mensen staat centraal. Er is nog heel veel te onderzoeken en 
te ontdekken. Ook het contact met de patiënten is bijzonder 
verrijkend. Je kunt voor de mensen echt het verschil maken. 
De dankbaarheid die je terugkrijgt, is dikwijls erg groot.”

“In Kliniek Sint-Jozef ben ik terechtgekomen in een superteam. 
Dat is belangrijk, want uiteindelijk is geestelijke gezondheids-
zorg teamwerk. Zonder team sta je nergens. Niet alleen voor het 
resultaat in de behandeling, maar ook qua sfeer en werkplezier. 
De dynamiek in het ziekenhuis en bij de medewerkers heeft me 
positief verrast. Ook in het psychosociaal revalidatiecentrum 
TOV voel ik me zeer goed. Ik hoop ook tijdens mijn loopbaan 
diverse werkcontexten te kunnen combineren, naast een psy-
chiatrische praktijk thuis. Die afwisseling vind ik belangrijk.”

“De autonomie van de patiënt is voor mij van het hoogste 
belang. Dat betekent niet dat je als hulpverlener je patiënt 
blindelings moet volgen. Het betekent wel dat je voortdurend 
in dialoog moet gaan. 

ASO Maxine Cuigniez

“Het stigma  
de wereld uit helpen”

ASO dr. Tine Sabbe

“Zonder team  
sta je nergens”
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“Naast mijn interesse voor geneeskunde ben ik altijd ge-
boeid geweest door filosofie en psychologie. Zo ben ik als 
vanzelf in de discipline psychiatrie gerold. Ik woon in Gent, 
maar doe mijn opleiding aan de Vrije Universiteit Brussel. 
Ik zit in mijn vierde jaar als volwassenenpsychiater-in-op-
leiding. Dat ik in Kliniek Sint-Jozef stage loop, is een speling 
van het lot. Ik had de keuze tussen twee ziekenhuizen en 
de rijke therapeutische traditie van Kliniek Sint-Jozef heeft 
de doorslag gegeven. Dat de voorziening zo prachtig in het 
groen ligt, was een mooie surplus.”

“Ik ben hier al sinds januari 2016 assistent en ik voel me in 
deze omgeving prima. Ik heb de kans gehad om op zowat 
elke volwassenenafdeling te staan. Zo heb ik veel contacten 
met patiënten en met zorgverleners en leer ik bovendien de 
diverse therapeutische kaders van dichterbij kennen. Het 
is boeiend en leerrijk om te zien hoe elke afdeling vanuit de 
gedeelde analytische houding toch haar eigen therapeutisch 
aanbod en expertise heeft ontwikkeld. Ik heb hier een 
grote bagage en een brede basisvorming meegekregen.”

Waardevolle ervaring
“Meer dan een jaar heb ik ook kunnen meewerken in het 
mobiel team. Heel tof om te doen en heel waardevol ook. 
Ik sta volledig achter de vermaatschappelijking van de 
geestelijke gezondheidszorg, waarvan de mobiele teams 
bij uitstek het uithangbord zijn. Als assistent in het mobiel 
team deed ik consultaties en ging ik mee op huisbezoek. 
Het voelt toch anders aan als je bij de mensen thuis komt.”

“Als psychiater ervaar je hoe de samenleving individuali-
seert en sociale cohesie soms verloren gaat. Dat leidt af en 
toe tot een psychiatrisering van problemen die eigenlijk 
eerder een symptoom van de tijd of van onze samenleving 
zijn. Mijn houding als arts is dan ook dubbel: aan de ene kant 
help je natuurlijk de mensen waar je kan, aan de andere kant 
bots je op je grenzen, omdat er een veel breder gedragen 
oplossing nodig is vanuit de samenleving. Op dat ogenblik 
doe je een beroep op het grotere netwerk, ook buiten de 
geestelijke gezondheidszorg. Dat maakt het allemaal com-
plex maar tegelijk ook boeiend en zeer uitdagend.”

ASO dr. Gertjan Van Steenberghe

“Complex en tegelijk  
heel boeiend”

ASO dr. Evelyne D’hoore

“Een droom die  
in vervulling gaat”

“Ik ben opgegroeid in Brugge, maar ik trok voor mijn studie 
geneeskunde naar de KU Leuven. Op dit moment zit ik in de 
eindspurt van mijn laatste jaar kinder- en jeugdpsychiatrie. 
Het is het tweede jaar op rij dat ik assistent ben in Pittem, 
dicht bij mijn roots. Eerder werkte ik in UZ Leuven, OLV 
ziekenhuis Aalst en Erasmus MC Rotterdam. Overal heb ik 
het beste proberen mee te pikken.”

“Ik wist al vroeg dat ik psychiater wou worden. De bre-
de kijk op de mens in zijn geheel, met al zijn gedachten en 
gevoelens, boeit mij. Het directe contact met de patiënten 
staat altijd centraal in onze discipline. Steeds opnieuw is 
het de kunst om de juiste afstemming te vinden, maar dit 
kan zoveel voldoening geven.”

“Mijn keuze voor kinder- en jeugdpsychiatrie kwam als van-
zelf. Ik heb altijd graag met kinderen en jongeren omgegaan. 
De spontaneïteit en speelsheid van jongeren trekt me erg 
aan. Daarnaast voel ik ook bij mezelf de drang om jongeren 
te helpen en ook maatschappelijk iets te kunnen betekenen.”

Goede naam en faam
“Ik ben dankbaar en blij dat ik hier kan blijven als kinder-
psychiater op de eenheid Jeugd behandeling. In Kliniek 
Sint-Jozef heerst bovendien een goede sfeer, wat het werk 
natuurlijk nog aangenamer maakt. Het ziekenhuis is ambi-
tieus. We maken deel uit van alle regionale netwerken en 
bouwen actief mee aan de vermaatschappelijking van de 
zorg. Ook inhoudelijk is Kliniek Sint-Jozef een voortrekker. 
Denk maar aan de initiatieven voor meer patiënten- en 
familieparticipatie of aan de uitbouw van de herstelvisie.”

“Ja, mijn aanstelling in Kliniek Sint-Jozef is een droom die in 
vervulling gaat. Ik heb hier in Pittem al een fijne tijd mogen 
beleven, ook dankzij de leuke en collegiale assistentengroep. 
We zijn echte vrienden geworden. Dat er gelijktijdig vier 
artsen-in-opleiding in een psychiatrisch ziekenhuis werken, 
is uitzonderlijk voor een niet-universitair centrum. Het 
onderstreept nog maar eens de goede naam en faam van 
Kliniek Sint-Jozef.”

Maxine Cuigniez, Tine Sabbe, Gertjan Van Steenberghe, Evelyne D’hoore
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Energieverbruik terugdringen

Ook op het gebied van energieverbruik neemt 
Kliniek Sint-Jozef maatregelen voor een duur-
zaam beleid. “De groenste energie is de energie 
die je bespaard hebt”, vertelt Kurt Lips. “Daarom 
zetten we volop in op energiezuinigheid. In 2016 
hebben we een nieuwe verwarmingsketel in 
gebruik genomen, met een lager gebruik. We 
hebben ook stelselmatig alle gloeilampen uit 
het ziekenhuis gebannen en vervangen door 
LED-lampen. En bij elke verbouwing kiezen we 
voor duurzame materialen. We meten voort-
durend ons verbruik en proberen het zo goed 
mogelijk terug te dringen.”

Meer biodiversiteit zonder sproeistoffen
Een troef van Kliniek Sint-Jozef is ongetwijfeld de groene omgeving. Toch stelt al dat groen een 
organisatie soms ook voor grote uitdagingen. Zo werd in 2016 radicaal komaf gemaakt met het 

gebruik van sproeistoffen. En dat klinkt eenvoudiger dan het is, zegt Kurt Lips, verantwoordelijke 
van de Technische dienst. 

“Sproeistoffen hebben we helemaal gebannen. Dat is een 
hele uitdaging, want het domein van het ziekenhuis telt 19,8 
hectare. We hebben diverse oplossingen uitgeprobeerd: het 
wegbranden van het onkruid, het stomen of het borstelen 
met machines en het manueel verwijderen. Tegelijk hebben 
we hier en daar voor een heraanleg gekozen, bijvoorbeeld 
met een bodembedekker. Op sommige percelen werken we 
nu ook met schors als bodembedekker, maar dat verzuurt 
de bodem, zodat je dan weer extra kalk moet geven. Het 
kost allemaal veel tijd en middelen, maar het moet.”

Kwaliteitsspiegels
“We hebben het domein ook ingedeeld in verschillende 
zones, volgens kwaliteitsspiegels. Het komt erop neer 
dat we bepaalde zones meer onderhouden dan andere. 
Op sommige plaatsen laten we het gras en de beplanting 
hoger groeien. Dat komt trouwens goed uit voor de vele 
vogels die hier een broedplaats zoeken en die we sowieso 
altijd met rust laten.”

“Een voordeel van deze maatregelen is dat er meer bio-
diversiteit is, met meer soorten planten, insecten, vlinders 
en vogels. We zoeken ook creatieve oplossingen. We hebben 
bijvoorbeeld knotwilgen geplant, waarvan we het snoeihout 
hakselen om tussen de planten te strooien. In overleg met 
een landbouwer uit de buurt hebben we ook 1,5 hectare 
weide ter beschikking gesteld om schapen te laten grazen.”

Tips
“Neen, we hebben nog niet voor alles een oplossing gevon-
den. Het wegbranden van onkruid tijdens drogere periodes 
is onmogelijk door het brandgevaar. Het onderhouden 
van een voetbalveld zonder sproeistoffen is eveneens 
bijzonder moeilijk.”

“Voor mensen die thuis ook komaf willen maken met sproei-
stoffen geef ik graag de volgende tips: denk goed na bij het 
ontwerp en de aanleg van je tuin; wees geen pietje-precies 
en durf ook eens een plantje te laten staan; stomen helpt, 
maar je moet het om de twee tot drie weken herhalen. En 
vergeet vooral niet te genieten van je tuin en van de natuur.”

Duurzaam beleid ook in de groendienst



Een duurzaam beleid betrekt alle diensten. Ook de dienst Schoonmaak, waar ergonomische 
maatregelen altijd in overleg met de medewerkers worden genomen.

Ergonomische maatregelen  
beter voor medewerkers

Nancy Nemegeer, hoofd dienst Schoonmaak: “In 2014 al 
introduceerden we het voorbevochtigen van doekjes. Hier-
door moeten de medewerkers minder doekjes uitwringen, 
wat hun polsen ten goede komt. In de praktijk bevochtigen 
ze tien doekjes tegelijk in 800 ml water. Per kamer of bad-
kamer gebruiken ze één reinigingsdoekje. Sinds juni 2016 
hanteren we een soortgelijk ergonomisch systeem voor 
de moppen om de vloeren mee schoon te maken. Vroeger 
werd met water over de vloer gegoten en dan gedweild. Nu 
worden tien moppen vooraf bevochtigd met 3 liter water 
en 10 ml product. Per kamer wordt één mop gebruikt, 
perfect bevochtigd: niet te droog, niet te nat. We opteren 
waar mogelijk ook voor ecologische producten als die van 
goede kwaliteit zijn en mooie resultaten geven.”

Medewerkers betrekken
“Meer aandacht voor ergonomie is beter voor elke mede-
werker. Minder doeken uitwringen betekent minder pijn 
aan de polsen en met andere maatregelen beschermen we 
ook de rug. Bij al deze beslissingen betrekken we trouwens 
de medewerkers. Wat de toekomst betreft, onderzoeken we 
onder meer de mogelijkheid van een ergonomisch vuilblik 
met handborstel: een dustpan waardoor medewerkers niet 
meer door de knieën moeten gaan maar rechtop kunnen 
blijven staan. Maar voor we knopen doorhakken, doen we 
eerst samen met de medewerkers de nodige testen. Ook 
dat is duurzaam beleid.”

IT-dienst ondersteunt  
de zorgverlening

De IT-dienst van Kliniek Sint-Jozef bestaat uit 3 mede-
werkers (2,68 FTE). Samen ondersteunen zij 372 mede-
werkers bij het onderhoud en de opvolging van maar 
liefst 727 devices (pc’s, laptops, tablets, smartphones).

Daarnaast staan deze medewerkers nog in voor de on-
dersteuning van 31 medewerkers van PRIT (het GGZ-net-
werk voor volwassenen), goed voor 84 devices en van  
34 medewerkers met 45 devices van WINGG (GGZ-net-
werk voor kinderen en jongeren).

Dieter Santy, Dominique Savoye en Wim Develter
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Ook dienst Schoonmaak kiest voor duurzaam

Sandra Behaeghe en Nancy Nemegeer
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“De vakgroep Verpleegkunde komt 
om de twee maanden samen om een 
verpleegkundig thema te bespreken. 
Op een bepaald ogenblik groeide de 
behoefte om elkaar en elkaars werk 
op de diverse afdelingen beter te leren 
kennen. We wilden even ‘gluren bij de 
buren’, zoals dat heet. Met de steun van 
de directie hebben we toen het initia-
tief genomen om bij elkaar op de koffie 
te gaan. Hoe beter we elkaar kennen, 
hoe beter de samenwerking, hoe vlot-
ter we elkaar bijspringen en hoe beter 
we elkaar ook kunnen helpen.”

“Voor ‘Op de koffie met’ nodigde een 
eenheid tijdens de koffiepauze twee 
verpleegkundigen van een andere af-
deling uit voor een korte rondleiding 
en een kennismaking met de mede-
werkers en de patiënten op de afde-
ling. De patiënten werden uiteraard 
vooraf op de hoogte gebracht, maar 
de meesten vonden dat een leuk idee 
en ze namen ook actief deel aan het 
gesprek als het ging over de werking 
op de afdelingen en hun ervaringen. 
Patiënten waren dikwijls ook blij om 
eens de collega’s van andere afdelin-
gen te leren kennen. Veel van de colle-

Verpleegkundigen kijken over het muurtje met Wisselleren

“Je eigen visie en ervaringen  
toetsen aan die van collega’s”

Hoe beter medewerkers elkaar kennen, hoe beter ze elkaar begrijpen en hoe hechter de 
samenwerking wordt. Dat is in een notendop het idee achter het initiatief Wisselleren van de 
vakgroep Verpleegkunde. Al begon het allemaal heel simpel met een gedeelde koffiepauze. 

Psychiatrisch verpleegkundige Annemie Dupon geeft tekst en uitleg.

ga’s kenden ze van gezicht, maar meer 
niet. De reacties op het initiatief waren 
dan ook enthousiast. Alleen duurde 
zo’n koffiemoment maximaal 30 minu-
ten. En dat is natuurlijk te weinig om 
de werking van een andere afdeling 
echt te leren kennen.”

Op werkbezoek
“Daarom besloten we om een stap 
verder te gaan met een systeem van 
Wisselleren, dat diepgaander contact 
mogelijk maakt. Kort gezegd komt het 
erop neer dat elke verpleegkundige 
de kans krijgt om eens op een andere 
afdeling of in het mobiel team mee te 
werken. Elke verpleegkundige mag dat 
drie dagen doen, ofwel op één afdeling, 
ofwel op twee of drie verschillende 
afdelingen.”

“In 2016 hebben we daar ook een 
thema aan gekoppeld: presentie. Wie 
op werkbezoek gaat bij een andere 
afdeling, werkt dus tegelijk aan de 
alertheid om present te zijn: echt 
en authentiek aanwezig zijn voor de 
patiënten en de collega’s, er zijn voor 
elkaar. Na het werkbezoek geeft de 
verpleegkundige zowel feedback aan 

de collega’s van de gastafdeling als aan 
de eigen afdeling.”

“Iedereen steekt hier wat van op. Veel 
verpleegkundigen werken al vele ja-
ren op dezelfde afdeling en dan wordt 
het moeilijker om de visie van andere 
afdelingen te begrijpen. Je daar eens 
in onder kunnen dompelen, is ver-
rijkend. Omgekeerd breng je ook je 
eigen ervaringen mee naar de andere 
afdeling. Je bevrucht elkaar en je deelt 
good practices.”

“Er is veel belangstelling voor het 
Wissel leren. Veel verpleegkundigen 
willen bijvoorbeeld graag eens kennis-
maken met de mobiele teams. Zelf werk 
ik al 18 jaar op de eenheid Psychosociale 
revalidatie, een gedragstherapeutische 
afdeling. Ik wil graag eens meewerken 
op de eenheid Angst-, Stemmings- en 
Persoonlijkheidsproblemen, die meer 
analytisch werkt. Je eigen visie en er-
varingen kunnen toetsen aan die van 
collega’s lijkt me bijzonder fijn te zijn. 
Als we over de muren kijken, kunnen 
we expertise uitwisselen, onze blik ver-
ruimen en nauwer samenwerken over 
afdelingen heen.”

Annemie Dupon (rechts op de foto): “Veel verpleegkundigen werken al vele jaren op 
dezelfde afdeling en dan wordt het moeilijker om de visie van andere afdelingen te 
begrijpen. Je daar eens in onder kunnen dompelen, is verrijkend.”



21Magazine kliniek Sint-Jozef Pittem

In mei 2016 werd de werkgroep Psychosociaal welzijn 
opgericht. De werkgroep bestaat uit een delegatie 
van werknemers en werkgevers, versterkt met een 
expert van Provikmo, die de schakel vormt met de 
arbeidsgeneesheer. 

De werkgroep volgt de nieuwe wetgeving in verband 
met de preventie van psychosociale risico’s op het 
werk op. Meer specifiek neemt de werkgroep initi-
atieven die bijdragen aan het welbevinden van de 

Een actief hr-beleid

voltijdse contract

Interne vormingen Interne vorming

Ondersteunende dienstenAantal mannen

deeltijds contract

Externe vormingen Externe vorming

ZorgdienstenAantal vrouwen

341 medewerkers in Kliniek Sint-Jozef

Veel aandacht voor vorming

Aantal uren vorming in 2016: 5.506,8 uur Gemiddeld aantal uren vorming per FTE: 22 uur 
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Psychosociaal welzijn

Tevreden medewerkers, tevreden patiënten

medewerkers. Hoe beter de medewerkers zich in hun vel 
voelen op de werkvloer, hoe hoger de kwaliteit van zorg 
die ze bieden.

In 2016 kwam de werkgroep vijf keer samen. Ze nam het 
initiatief om aan de tevredenheidsmeting van medewerkers 
een extra luik rond psychosociaal welzijn toe te voegen en 
zette het thema intern op de kaart.

45%

55%

23%

77%

32%

68%

2.707,3 uur

2.799,5 uur

10,83 uur

11,19 uur
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Caroline Hoedemakers van Quest-it: “Betrokkenheid moet je warm houden. Blijf dus communiceren 
over de doelstellingen en geef geregeld een stand van zaken. Zo houd je je medewerkers aan boord.”

Open venster22
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Kliniek Sint-Jozef ging voor dit traject in zee met het advies-
bureau Quest-it uit Roeselare. Om voldoende draagvlak te 
hebben in de hele organisatie, vond eerst een verkennende 
workshop plaats met het directiecomité, de medische staf, 
de afdelingshoofden en de afdelingspsychologen. Daarna 
werd per afdeling een traject gestart.

Caroline Hoedemakers van Quest-it: “Bij leidinggeven is 
het niet alleen belangrijk dat je je medewerkers erkenning 
en waardering geeft, je moet ook resultaatgericht werken. 
Beide aspecten spelen mee. Elke afdeling heeft haar eigen 
context, uitdagingen en gewoonten. Daarom zijn we met 
elk van de zes afdelingen afzonderlijk aan de slag gegaan, 
meer bepaald met de stuurgroep die bestaat uit het afde-
lingshoofd, de afdelingspsycholoog en de psychiater. Deze 
drie mensen leiden als team gezamenlijk de afdeling.”

Heldere doelstellingen
“In een eerste korte workshop introduceerden we enkele 
uitgangspunten. Leidraad daarbij was de theorie van het 
‘Wortelprincipe’ van Adrian Gostick en Chester Elton. Op 
basis van onderzoek naar de resultaten van succesvolle 
ondernemingen en de betrokkenheid van de medewerkers 
in die bedrijven, komen zij tot een aantal vaststellingen. 
Ten eerste: alles start met heldere doelstellingen. Neem 
je medewerkers mee naar de toekomst. Maak duidelijk 
waar je naartoe wil met de organisatie, met het team, 
met het individu. Ten tweede: communiceer duidelijk 
over deze doelstellingen. Niet alleen in het begin, maar 
continu. Betrokkenheid moet je warm houden. Blijf dus 
communiceren over de doelstellingen en geef geregeld 
een stand van zaken, ook als het moeilijk gaat. Zo houd je 
je medewerkers aan boord.”

“Een leidinggevende die transparant en authentiek com-
municeert over de doelstellingen van de organisatie en het 
eigen team, wint het vertrouwen van zijn of haar medewer-
kers. En als dat vertrouwen er is, dan zijn medewerkers 
bereid om hieraan mee te werken en zich te engageren. Het 
is aan de leidinggevenden om dan verantwoordelijkheid te 
geven, mensen hierop aan te spreken en los te durven laten. 
Gebeurt dat op een goede manier, dan voelen medewerkers 
zich gewaardeerd als deel van een groter geheel. Met andere 
woorden: je medewerkers geregeld een compliment geven 

Waarderend en resultaatgericht leidinggeven

“Alles begint met  
heldere doelstellingen”

Geestelijke gezondheidszorg is een complex samenspel van diverse disciplines. Een goede 
samenwerking op de afdeling is dan ook cruciaal voor een optimale begeleiding van de patiënten. 
De leidinggevenden spelen hierin een belangrijke rol. Om die rol nog beter op te kunnen nemen, 

liep in 2016 op elke afdeling een traject ‘waarderend en resultaatgericht leidinggeven’.

is uiteraard goed, maar als je ze echt mee wilt krijgen in 
jouw verhaal, dan moet je de mensen een doel geven dat 
zij de moeite waard vinden om na te streven.”

Actieplan
“In een tweede workshop zijn we met elke afdeling aan het 
werk gegaan: welke thema’s leven er op de afdeling, welke 
doelstellingen zijn er, wat loopt er goed en wat minder 
goed, wat zijn de uitdagingen en eventuele obstakels…  
Het doel was om aan het einde van deze tweede workshop 
de weg geëffend te hebben voor een concreet actieplan om 
de doelstellingen te realiseren.”

“Elke afdeling is anders en kent een eigen dynamiek. Toch 
komt een aantal thema’s dikwijls terug. Zo is het niet evi-
dent om als een drie-eenheid van afdelingshoofd, afdelings-
psycholoog en psychiater samen een afdeling aan te sturen. 
Elk werkt vanuit zijn discipline, maar toch geïntegreerd. 
Hiervoor is een gemeenschappelijke visie, gebaseerd op 
gedeelde standpunten, noodzakelijk. In sommige afdelingen 
was dit een levend thema en zijn we hier expliciet mee aan 
de slag gegaan.”

“Een andere vraag die vaak terugkomt, is hoe je met doel-
stellingen aan de slag gaat op een afdeling. Dat is inderdaad 
niet eenvoudig. Je doelstellingen moeten niet alleen helder 
zijn, ze moeten ook engagerend zijn. Mensen moeten ge-
loven in je verhaal en erin mee willen stappen. Bovendien 
moet je durven bespreken wat je nodig hebt om die doel-
stellingen te bereiken. Verpleegkundigen zijn vaak vooral 
op handelen ingesteld: er is een vraag en ze ondernemen 
actie. Maar wie met doelstellingen aan de slag gaat, moet 
eerst de tijd nemen voor reflectie.”

“Je team meenemen in je verhaal, gaat niet vanzelf.  
Medewerkers zijn vaktechnisch goed onderlegd. Daarnaast 
is er nood aan een goede onderlinge samenwerking. Hoe 
sterker het team samenhangt, hoe groter de kans om samen 
resultaten te boeken.”

“Op elke afdeling is in 2016 op korte tijd iets moois in be-
weging gezet. In 2017 wordt hierop verder gewerkt met 
het jaaractieplan.”
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2016 in beeld

Een groep bachelorstudenten in de toegepaste psycholo-
gie van VIVES kwam op 26 april op studiebezoek.  

Stefanie Decoutere en Cinthy Verlinde gaven tekst en uit-
leg over de verschillende eenheden en zoomden daarna 

in op het werkveld van de bachelors in het ziekenhuis. 

Traditiegetrouw vierden we op 12 mei de 
Dag van de Medewerker. De verwenman-
den werden heel erg op prijs gesteld.  
Ze zagen er dan ook prachtig uit.

Op 22 maart stelde de eenheid Volwassenen 
kortverblijf haar werking voor op een intern 

seminarie. Empowerment was het centrale 
begrip. De aanwezigheid van de patiënt op de 
teamvergadering werd geïllustreerd met een 
filmpje. De manier waarop de teamleden met 
de patiënt in dialoog gaan, dwingt respect af.

Het Jeugdforum stelde op 14 april zijn activiteiten voor met 
aantrekkelijke standen. Sommige titels spraken wel erg tot de 
verbeelding: Drugs ’n stuff, Let’s talk about sex, Geocaching. 
Maar centraal stonden uiteraard de inhoud en de creativiteit.

27 oktober 2016, dag van de ergotherapie.  
Dit is ook onze ergotherapeuten niet ontgaan. 

De studiedag van de eenheid Ontwenning op 2 december 
lokte een massa volk. Een journaliste van De Standaard 
liep in diezelfde periode een week mee op de eenheid 
Ontwenning. In december publiceerde zij haar verhaal 
in De Standaard Weekend.
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Ook de zomer moet gevierd worden. Voor wat extra 
vakantie gevoel werd op 14 juli 2016 de allereerste pop-up 

markt georganiseerd. De keukenmedewerkers zorgden 
voor een lekkere omkadering.

Dans was alles wat de klok sloeg op de 
wervelende dansdag op 20 september. 

Patiënten en medewerkers konden 
zich uitleven of genieten van een mooie 
dansfilm. Er waren ook vijf workshops, 

die alle volgeboekt waren. Maar geen 
nood, op de open dansvloer kon ieder-

een een pasje wagen.

Patiënten en medewerkers herdenken 
hun overledenen. Na de herdenkingsvie-
ring met als thema ‘Hou me (niet) vast’ 
kon iedereen een gedachte neerschrijven 
en ‘loslaten‘... Mooi initiatief!

De sportdag op 23 augustus was een groot succes. 
Patiënten en medewerkers konden drie sporten 
beoefenen uit een aanbod van negen. En warm 
dat het was!

Patiënten en medewerkers van Kliniek Sint-Jozef 
zetten op 20 december hun beste beentje voor 
tijdens de Warmathon in Brugge. Samen liepen 
ze 117 rondjes, goed voor 304 km! Een puike 
prestatie voor het goede doel.
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Goede zorg dankzij  
goede medewerkers

De 341 medewerkers van Kliniek Sint-Jozef zetten zich elke dag in voor goede zorg. Zij gaan voor 
zorg op maat voor elke patiënt en betrekken de familie en de context hierbij actief.

Beleidsorganen 2016
DE RAAD VAN BESTUUR

Dhr. Paul Callebert, voorzitter
Mevr. Hilde Vens, ondervoorzitter
Dhr. Germain Malfrère, secretaris
Dhr. Dirk Boone, mevr. Siksa Bourgeois, 
mevr. Marijke Lootens, dhr. Henk Sanders, 
zr. Hilda Tanghe, 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
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10 jaar  
eenheid Jeugd kortverblijf
Dat moest gevierd worden. Dr. Geert Everaert werd bij deze gelegen-
heid in de bloemetjes gezet. Bloemetjes? Een kilogram wegende choco-
ladebal en een lekkere chocoladetaart waren zijn deel.

15 mei 2016



 

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


