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Editoriaal

Verdieping

Filip Deboutte
algemeen directeur
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Als er één constante is de afgelopen jaren in 
de geestelijke gezondheidzorg in het alge-
meen en in Kliniek Sint-Jozef in het bijzonder, 
dan wel de voortdurende veranderingen. Op 
alle domeinen van onze zorg en dienstverle-
ning volgen de evoluties elkaar in snel tempo 
op. Kliniek Sint-Jozef schaart zich achter de 
grote veranderingen, waaronder de vermaat-
schappelijking van de zorg, de samenwerking 
in netwerken en de zorg in dialoog met de 
patiënt en zijn context. Tegelijk willen wij ook 
in de diepte werken. Zo hebben we in 2017 
hard ingezet op een verdere intensifiëring van 
de herstelvisie. Het is één ding om hierover 
mooie verklaringen te formuleren, het is iets 
anders om die visie in alle geledingen van de 
dagelijkse praktijk vorm te geven. Ik denk 
dat we op dat vlak een grote stap vooruit 
hebben gezet.

Verdieping is ook het hoofddoel van de nauwe 
contacten die wij uitbouwen met de wereld 
van onderzoek en onderwijs. Hoe sterker de 
praktijk verbonden is met het wetenschap-
pelijk onderzoek en het universitair en hoger 
onderwijs, hoe sneller nieuwe inzichten hun 
weg kunnen vinden naar de dagelijkse zorg 
en behandeling. Dat Kliniek Sint-Jozef hierbij 
inzet op een aantal thema’s waarop het zich 
al jaren profileert, hoeft niet te verwonderen: 
participatie, een hedendaagse veiligheidscul-

tuur, de dialoog met de patiënt en zijn familie, 
het werken met ervaringsdeskundigen… Het 
zijn thema’s waarop Kliniek Sint-Jozef het 
voortouw neemt en zo actief meewerkt om 
een nieuwe, hedendaagse geestelijke gezond-
heidszorg vorm te geven.

Het is ondertussen een traditie dat ik in dit 
voorwoord graag de medewerkers en de art-
sen dank voor hun enthousiaste inzet. Mijn 
dank is heel oprecht. De jongste jaren hebben 
we tal van initiatieven genomen om van het 
ziekenhuis voor artsen en medewerkers een 
plek te maken waar het prettig en goed wer-
ken is. De resultaten van de BING-enquête 
tonen dat we op de goede weg zitten. 91% 
van de medewerkers en artsen voelt zich te-
vreden in zijn job, 96% doet zijn werk graag, 
92% vindt zijn werk zinvol en 96% is van me-
ning dat Kliniek Sint-Jozef goede zorg levert.  
Natuurlijk zijn er ook nog werkpunten, maar 
die pakken we aan! Tevreden medewerkers 
en artsen vormen immers de basis van goede 
zorg. Het is dankzij hun enthousiasme dat we 
erin slagen om onze patiënten sterker te ma-
ken en een betere kwaliteit van leven aan te 
bieden. Uiteindelijk is dat waar het om draait.

Filip Deboutte
Algemeen directeur
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2017 in cijfers

Aantal opgenomen patiënten  
blijft stabiel

In 2017 werden in Kliniek Sint-Jozef in totaal 821 patiënten opgenomen. Dat is een lichte daling 
tegenover 2016 (843 opnamen), maar over de jongste jaren gezien blijft het cijfer vrij stabiel 

met 827 opnamen in 2015 en 825 in 2014.

Geslacht Aantal %

Mannen 349 42,5%

Vrouwen 472 57,5%

Totaal 821 100%

Driekwart patiënten uit West-Vlaanderen

Een grote meerderheid van de patiënten kwam uit 
West-Vlaanderen: 614 patiënten of 74,8 % van het totaal 
aantal patiënten in 2017. Dat aandeel bleef de voorbije 
jaren vrij stabiel.

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

Herkomst Provincie N %
Brugge 90 11%
Diksmuide 19 2,3%
Ieper 33 4%
Kortrijk 142 17,3%
Oostende 49 6%
Roeselare 176 21,4%
Tielt 95 11,6%
Veurne 10 1,2%
West-Vlaanderen 614 74,8%
Oost-Vlaanderen 195 23,8%
Andere 12 1,4%
Totaal 821 100%

West-Vlaamse patiënten waren afkomstig uit Roeselare 
(21,4 %), Kortrijk (17,3 %), Tielt (11,6 %) en Brugge (11 %).

Daarnaast was bijna een kwart van de patiënten afkom-
stig uit Oost-Vlaanderen (23,8 %). Slechts 12 patiënten 
(1,4 %) kwamen uit een andere provincie dan West- en 
Oost-Vlaanderen.

Meer vrouwen dan mannen

Er werden meer vrouwen (57,5 %) opgenomen dan 
mannen (42,5 %). Ook dat sluit aan bij de cijfers van 
de voorgaande jaren.

42,5%57,5%
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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%. Die 
trend zet zich ook verder in 2017 met 

Hoofddiagnose %

Stoornissen door middelengebruik 34,8%

Stemmingsstoornissen 27,6%

Schizofrene en andere psychotische stoornissen 3,0%

Persoonlijkheidsstoornissen 3,2%

Angststoornissen 5,1%

Aanpassingsstoornissen 6,8%

Eetstoornissen 0,2%

Stoornis impulsbeheersing 0,1%

Stoornissen ontwikkeld in kindertijd/adolescentie 10,2%

Dementiële en andere cognitieve stoornissen 0,2%

Dissociatieve stoornis 0,1%

Andere problemen 7,3%

Somatoforme stoornissen 0,1%

Bijkomende codes 0,2%

Geen 1,0%

Medewerkers maken de zorg

Kliniek Sint-Jozef telde eind 2017 310 medewerkers, 
goed voor 239,57 voltijds equivalenten.

• Voltijds contract: 132 (43%)
• Deeltijds contract: 178 (57%)
• Aantal mannen: 65 (21%)
• Aantal vrouwen: 245 (79%)
• Ondersteunende diensten: 32%
• Zorgdiensten: 68%

Aandacht voor vorming stijgt verder

• Totaal aantal uren vorming in 2017 6.518,25 uur
• Gemiddeld aantal uren vorming per voltijds equivalent  

6.518,25 uur / 239,57 VTE = 27,20 uur per VTE

nog 27.6% patiënten met hoofddiag-
nose stemmingsstoornissen.

Stoornissen door middelengebruik 
blijven met 34,8% de grootste groep.

Middelengebruik en stemmingsstoornissen blijven  
belangrijkste hoofddiagnoses
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altijd de mate van urgentie goed in-
schatten en werd er soms wel eens 
aan overshooting gedaan. Als goed 
advies volstaat, dan hoeft niet het 
hele team gemobiliseerd te worden. 
Met duidelijkere criteria kunnen 
we de beschikbare middelen nog 
beter toewijzen waar die het meest 
nodig zijn.”

Juiste inschatting
“In de nieuwe aanmeldingsproce-
dure kozen we ervoor om de tele-
fonische aanmeldingen door een 
beperkte groep medewerkers te 
laten opnemen. Zo kunnen zij zich 
hierin vervolmaken en uit ervaring 
leren om situaties juist in te schat-
ten. Dankzij de nieuwe procedure is 
alles duidelijker, zowel voor interne 
als externe verwijzers. Het aantal 
inclusies is hierdoor gestegen, wat 
betekent dat we meer mensen hel-
pen. Ook de criteria om te kiezen 

De mobiele teams PRIT stuurden 
in 2017 de aanmeldingsprocedure 
bij. De bijsturing kwam er na een 
grondige evaluatie. De nieuwe 
aanmeldingsprocedure brengt 
meer eenvormigheid, meer dui
delijkheid en vermijdt ook over
shooting.

Henk Wylin, hoofd mobiele teams 
en coördinator mobiel team acute 
zorg: “Elke hulpverlener kan een 
beroep doen op de mobiele teams. 
De aanmelding gebeurt telefonisch. 
Elke aanmelding wordt de dag erop 
multidisciplinair besproken, waarna 
we een beslissing nemen over het 
te volgen traject. Uit de evaluatie 
bleek dat het team niet altijd vol-
doende goede informatie had om 
de juiste beslissing te nemen. Veel 
bleek afhankelijk van de verwijzer 
en/of de medewerker die de aan-
melding ontving. Zo konden we niet 

“Patiënt in crisis  
zien we binnen 24 uur”

Nieuwe aanmeldingsprocedure mobiele teams

"Als goed advies 
volstaat, dan hoeft 
niet het hele team 

gemobiliseerd te 
worden. Met dui-
delijkere criteria 

kunnen we de be-
schikbare middelen 
nog beter toewijzen 
waar die het meest 

nodig zijn."
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In 2017 werd beslist om de Netwerken Geestelijke 
Gezondheidszorg (GGZ) PRIT en Accolade samen 
te laten smelten. Het principeakkoord hierover is 
rond. Tegen eind 2018 komt er een nieuwe naam 
en een nieuw bestuursmodel. Coördinator van het 
eengemaakte netwerk is Koen Demuynck, tot voor 
kort netwerkcoördinator van Accolade.

Netwerken  
GGZ PRIT en Accolade 

gaan samen

voor het mobiel team acute zorg 
dan wel het mobiel team langdurige 
zorg, zijn voor iedereen duidelijker.”

“Vandaag kunnen we heel snel ge-
paste zorg op maat aanbieden. We 
slagen erin om binnen de 24 uur een 
patiënt in crisis te zien. Ook de ver-
wijzers reageren positief. Uit enquê-
tes bleek vroeger dat huisartsen wel 
eens vragen hadden bij de inclusie-
criteria die we hanteerden. Vandaag 
zijn die vragen er niet meer. Alles is 
veel helderder geworden.”
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Driehoek onderzoek, praktijk en onderwijs werpt vruchten af

Hoe wetenschappelijk onderzoek  
en klinische praktijk elkaar inspireren

nen is nodig om stappen vooruit te 
zetten. Het is bekend dat het door-
gaans lang duurt vooraleer weten-
schappelijke inzichten doorsijpelen 
naar de praktijk. Door zelf die samen-
werkingsverbanden aan te gaan en 
voortdurend te voeden, brengen wij 
een andere dynamiek op gang.”

“De resultaten blijven dan ook niet 
uit. Op diverse terreinen heeft het on-
derzoek via masterproeven en docto-
raten de praktijk in Kliniek Sint-Jozef 
geïnspireerd en versterkt. Ik denk aan 
thema’s als zelfverwondend gedrag, de 
rol en de impact van verpleegkundigen 
in de geestelijke gezondheidszorg, het 
werken met comfortrooms, een cul-
tuur van veiligheid, het inzetten van 
ervaringswerkers….” Tegelijk zijn de 
onderzoeksresultaten waardevol voor 
het onderwijs aan de universiteit en 
de hogeschool. De resultaten leidden 
ook al tot artikelen in verschillende 
nationale en internationale weten-
schappelijke publicaties.”

Nieuwe ideeën
“Langlopende onderzoeksprojecten, 
zoals de doctoraatsstudies van Joeri 
Vandewalle en Bart Debyser, zorgen 
voor een stroom aan nieuwe ideeën 
en inzichten, die de praktijk helpen 
verfijnen. Een mooi neveneffect is dat 
in het ziekenhuis gaandeweg een ster-
kere cultuur van innovatie gegroeid 
is. Medewerkers van diverse disci-
plines staan open voor innovatie, er 
wordt meer een beroep gedaan op 
wetenschappelijke literatuur en er is 
meer aandacht voor de vertaling naar 
de praktijk. Ondertussen hebben wij 
ook al drie verpleegkundig specialis-
ten in dienst. Zij staan als masters 

Masterproeven 2017
• Vercruysse, L. Resultaten van ver-

pleegkundige zorg in psychiatrische 
ziekenhuizen; De ontwikkeling en 
toepassing van een meetinstrument 
voor de perceptie van patiënten. 

• Schiettecatte, A. Resultaten van 
verpleegkundige zorg in psychia-
trische ziekenhuizen. Validering 
van een meetinstrument.

• Lapierre, I. Fysieke zorgverlening 
in de geestelijke gezondheidszorg: 
een kwalitatief onderzoek.

• Sutherland, R. Wat betekent het wer-
ken met comfortrooms voor de ver-
pleegkundige praktijk. De ervaring 
en beleving van verpleegkundigen.

• Vandewiele, H. De bijdrage van de 
psychiatrisch verpleegkundige in 
de GGZ. Kwalitatieve studie naar 
de perspectieven van het interdis-
ciplinair team.

• Desmet, K. Een exploratieve studie 
naar de impact van een GGZ ver-
pleegkundige op het herstel en de 
behandeling van patiënten tijdens 
een residentiële opname.

Kliniek SintJozef voerde de jongste 
jaren enkele belangrijke innovaties 
door. Dat is geen toeval. “Verweten
schappelijking en wetenschappelijk 
onderzoek vormen een belangrij
ke strategische keuze”, zegt direc
teur patiëntenzorg Eddy Deproost. 
“Nieuwe inzichten en methodieken 
kunnen de kwaliteit van de zorg 
en de behandelingen verbeteren. 
Daarom investeren wij onder an
dere in een goede samenwerking 
met de UGent.”

Zelf kreeg Eddy Deproost enkele jaren 
geleden de kans om aan het Univer-
sitair Centrum voor Verpleegkunde 
en Vroedkunde van de UGent samen 
met professor Verhaeghe een major 
Geestelijke gezondheidszorg vorm 
te geven binnen de masteropleiding 
Verpleegkunde. “De link met Kliniek 
Sint-Jozef is daardoor heel sterk, maar 
vanuit de UGent zijn ook de collega’s 
van PC Rustenburg en het OPZ Rekem 
nauw betrokken. Met medewerkers als 
Bart Debyser en Joeri Vandewalle, die 
deeltijds in Kliniek Sint-Jozef werken 
maar tegelijk een doctoraat voorbe-
reiden aan de UGent, versterken we 
die banden en leggen we een directe 
brug naar de praktijk.”

Synergie loont
“Ik geloof in de driehoeksverhouding 
tussen werkveld, onderzoek en onder-
wijs. Het onderzoek van Bart Debyser 
is daar een voorbeeld van: als lector in 
Vives is hij deels vrijgesteld voor on-
derzoek; hij is enkele uren verbonden 
aan Kliniek Sint-Jozef en hij kan hier 
onderzoek doen, met een link naar 
zijn doctoraatstraject aan de UGent.  
De synergie tussen deze drie domei-

in de directe zorgverlening, maar ze 
krijgen ook de tijd en de ruimte om 
hun contacten met de universiteit 
warm te houden. Ook zij vormen zo 
een directe link tussen de praktijk 
en het onderzoek en zorgen er mee 
voor dat relevante wetenschappelijke 
inzichten snel hun weg vinden naar 
de afdelingen.”

Open venster8
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Bart Debyser maakt zijn doctoraat 
over de toegevoegde waarde van pa-
tiëntdeskundigheid in de verpleeg-
kundige praktijk. 

“Met mijn studie wil ik recente evolu-
ties van patiëntdeskundigheid in de 
diepte exploreren om er praktijkrele-
vante inzichten uit te halen”, zegt hij. 
“Er is op dit ogenblik bijvoorbeeld een 
tendens om de rol van ervaringswer-
kers te formaliseren, te professionali-
seren en er een beroep van te maken. 
Dat heeft voordelen, maar er zijn ook 
gevaren aan verbonden, zo blijkt uit 
verschillende studies. 

De authenticiteit van de ervaring is de 
grootste meerwaarde van ervarings-
werkers. En net die authenticiteit komt 
onder druk te staan als je te veel gaat 
formaliseren. Het is een spanningsveld, 
want ervaringswerkers hebben uiter-
aard nood aan erkenning. Maar waar 
ligt het juiste evenwicht? Het is een van 
de vele vragen die me bezighouden.”

De meerwaarde van  
ervaringswerkers in 
de verpleegkundige 

praktijk

Het doctoraat van Joeri Vandewalle, 
onder begeleiding van de professoren 
S. Verhaeghe, D. Beeckman en E. De-
proost, focust op de bijdrage van ver-
pleegkundigen in de zorg voor mensen 
met ‘suïcidale ideatie’. 

“Het gaat om zelfmoordgedachten, 
maar ook om gevoelens”, licht hij toe. 
“Uit een kwalitatief onderzoek bij ver-
pleegkundigen van diverse psychia-
trische ziekenhuizen blijkt dat zij het 
contact met patiënten die kampen met 
suïcidale ideatie als cruciaal element 
ervaren in de zorg. Vooral wat in ons 
onderzoek naar voren komt als ‘be-
schermend contact’, lijkt belangrijk te 
zijn. Het gaat dan over een open com-
municatie, het in kaart brengen van wie 
de patiënt is en hoe suïcidale ideatie 
tot uiting komt en het bevorderen van 
de veiligheid. Om meer zicht te krijgen 
op dit contact, ontwikkelden we een 
vragenlijst voor patiënten. Het is name-
lijk belangrijk om ook hun perspectief 
mee te nemen in het onderzoek: contact 
vindt immers plaats tussen minstens 
twee partijen. Hoe dat het beste tot 
stand komt, maakt deel uit van ons 
verdere onderzoek.”

Verpleegkundigen en 
mensen  

met suïcidale ideatie

"Het is bekend dat het doorgaans lang 
duurt vooraleer wetenschappelijke inzichten 
doorsijpelen naar de praktijk. Door zelf die 
samenwerkingsverbanden aan te gaan en 
voortdurend te voeden, brengen wij een 
andere dynamiek op gang."
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“De drie eenheden werken met jon-
geren. Het is vrij evident dat we el-
kaar kunnen versterken. Onze focus 
en onze expertise verschillen welis-
waar, maar een aantal aspecten zijn 
gemeenschappelijk. We kunnen le-
ren van elkaar en samen initiatieven 
ontwikkelen”, zegt Sabine Vandoorne, 
afdelingshoofd van de eenheden Jeugd 
kortverblijf en Jongvolwassenen.

“Het is sterker als we niet vanuit de 
eigen eenheid alleen denken, maar 
vanuit het zorgprogramma”, beaamt 
Anneke Baert, afdelingshoofd Jeugd 
behandeling. “We hebben het voor-
bije jaar al een mooie weg afgelegd, 
samen met de artsen en de afdelings-
psychologen. Goed afstemmen, samen 
concrete dingen doen en voor een stuk 
ook de eigen focus kunnen loslaten of 
overstijgen. Ik ben vroeger nog coör-
dinator geweest op de eenheid Jeugd 

kortverblijf en dr. Evelyne D’hoore 
van de eenheid Jeugd behandeling was 
voorheen assistent op kortverblijf: we 
kennen elkaar dus vrij goed, dat zit 
dus ook wel snor.”

Een hecht geheel
De stuurgroepen van de eenheden 
JK, JV en JB komen elke maand samen 
voor overleg. In die stuurgroepen zit-
ten de artsen, de afdelingshoofden en 
de afdelingspsychologen. “We zoeken 
naar heel directe samenwerkingen”, 
vertelt Anneke Baert. “Zo hebben we 
een gezamenlijk vormingsaanbod 
ontwikkeld. Verder stemmen we in-
houdelijk meer en meer af. Naast de 
formele overlegmomenten, zien we 
elkaar vaak voor informeel overleg. In 
de verdere toekomst zullen de diverse 
eenheden van het Zorgprogramma 
Jeugd samen een plaats krijgen in het 
nieuwe masterplan. Dat we de visies 

nu al zo goed mogelijk afstemmen, kan 
je ook zien als een stap in die richting.”

“De samenwerking en afstemming 
vindt trouwens niet alleen op het ni-
veau van de leidinggevenden plaats”, 
weet Sabine Vandoorne. “Er zijn al heel 
wat dwarsverbanden. In het weekend 
smelten de eenheden sinds januari 
2017 samen: medewerkers en jonge-
ren leren elkaar al doende wat beter 
kennen. In juli 2007 hebben we voor 
het eerst een gezamenlijke picknick 
georganiseerd in het park. Voor de 
Rode Neuzen Dag hebben we samen 
een actie op het getouw gezet. En in 
september 2017 hebben we een ge-
meenschappelijke werknamiddag 
georganiseerd om samen een tijdlijn 
voor verdere samenwerking uit te stip-
pelen. Samenwerken wordt de nieuwe 
norm. Samen gaan we ervoor met het 
Zorgprogramma Jeugd!”

“Samenwerken wordt  
de nieuwe norm”

Interne samenwerking Zorgprogramma Jeugd

Afdelingshoofden Sabine Vandoorne en 
Anneke Baert met hun medewerkers.

De eenheden Jeugd kortverblijf (JK), Jongvolwassenen (JV) en Jeugd 
behandeling (JB) vormen samen het Zorgprogramma Jeugd. Elke eenheid 
heeft zijn expertise en aanpak, maar er is ook heel wat dat ze delen. Een 

hechte samenwerking staat dan ook in de sterren geschreven.
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“We werken al jaren samen”, nuan-
ceert Stefaan Vercruysse, afdelings-
hoofd van de eenheid ASP. “Als ik als 
afdelingshoofd bijvoorbeeld vakantie 
neem, dan kijk ik uit naar een collega 
die het even van mij over kan nemen. 
Omdat ASP, VK en PR alle drie deel 
uitmaken van het Zorgprogramma 
Volwassenen, is het logisch dat we 
dicht bij elkaar staan. Recente ont-
wikkelingen creëerden nieuwe kansen 
om nog nauwer samen te werken. Zo 
zorgt de vermaatschappelijking van de 
zorg er mee voor dat patiënten vaker 
dan vroeger op woensdagavond en op 
zaterdagavond thuis blijven overnach-
ten. Dat betekent dat er die avonden 
minder patiënten in het ziekenhuis 
verblijven. Er zijn op die avonden dan 
ook minder medewerkers nodig, ten-
minste als je de aanwezige patiënten 
poolt. Dat is wat we nu elk weekend 
doen: van zaterdag 14 uur tot zondag 

“We kunnen elkaar  
versterken”

Interne samenwerking Zorgprogramma Volwassenen

Afdelingshoofden Thomas Dhondt en 
Stefaan Vercruysse met hun medewerkers.

17 smelten de eenheden ASP, PR en 
VKK als het ware samen, zodat er 
meer middelen vrijkomen op andere 
momenten. Sinds februari 2018 doen 
we dit ook op woensdagavond.”

Meer ruimte
“Elke verandering zorgt in het begin 
voor wat weerstand, maar de mede-
werkers gingen heel snel mee in deze 
samenwerking”, zegt Thomas Dhondt, 
afdelingshoofd van de eenheden VK 
en PR. “Meer zelfs, het waren de me-
dewerkers die pleitten om ook op 
woensdagavond de eenheden samen 
te brengen. Organisatorisch hebben 
de medewerkers trouwens zelf de af-
spraken kunnen maken. De collega’s 
kennen elkaar nu nog beter dan vroe-
ger, wat voor meer verbinding, meer 
vertrouwen en meer samenwerking 
zorgt, zowel tussen de eenheden als 
tussen individuele medewerkers. Ook 

Stefaan en ik geraken beter op elkaar 
ingespeeld en in dialoog ontdekken we 
nieuwe opportuniteiten om elkaar te 
versterken. Elke eenheid heeft zijn ei-
gen identiteit, maar we kunnen elkaar 
op veel vlakken versterken. Bijvoor-
beeld door een grotere uniformiteit 
na te streven in de verpleegdossiers, 
de signaleringsplannen of het medica-
tiebeheer. Om de drie maanden komen 
ook onze stuurgroepen samen. Zonder 
op het gaspedaal te duwen, creëren 
we zo meer ruimte voor organische 
samenwerking.” 

De eenheden Volwassenen kortverblijf (VK), Psychosociale revalidatie (PR) 
en Angst-, stemmings- en persoonlijkheidsstoornissen (ASP) ontdekken en 

creëren nieuwe opportuniteiten voor een nauwere samenwerking.
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Een goede graadmeter voor de tevre-
denheid van medewerkers is de vraag 
of zij vrienden en kennissen zouden 
aanbevelen om ook in het ziekenhuis 
te komen werken. In 2011 antwoordde 
79% van de medewerkers dat te doen, 
in de bevraging van 2016 (resultaten 
bekend in 2017) steeg dat aantal tot 
91%. Een toename van maar liefst 
12%. Meer medewerkers dan vroeger 
(77% tegenover 73%) beweren ook 
dat ze voor Kliniek Sint-Jozef kiezen, 
ook als ze elders een job aangeboden 
zouden krijgen.

80% van de medewerkers noemt zich-
zelf geëngageerd om de doelstellingen 
van het ziekenhuis te helpen realise-
ren en 77% werkt graag mee aan de 
veranderingen die plaatsvinden.

Goede zorg
Gaat het specifiek om hun eigen job, 
dan geeft 91% zichzelf een score van 
7 of méér op 10. 87% is tevreden over 
zijn werktijden en het uurrooster, 
86% vindt de samenwerking in het 

ziekenhuis goed tot heel goed en 81% 
is tevreden over het werkklimaat en 
de sfeer. Op het niveau van de eigen 
afdeling is de tevredenheid soms iets 
lager, met een gemiddelde van 66%. 
Dat werkpunt wordt aangepakt. (Zie 
ook artikel op volgende pagina.)

96% van de medewerkers doet zijn 
werk graag en 92% vindt het heel 
zinvol. 88% vindt zijn job voldoende 
afwisselend en 80% ook uitdagend. 
Hoewel 83% tevreden is over de mate 
waarin hij het werk zelf kan orga-
niseren (het regelvermogen), vindt 
toch maar 68% de snelheid waaraan 
gewerkt moet worden aanvaardbaar.

Het directiecomité scoort vrij goed 
bij de medewerkers. 82% heeft ver-
trouwen in het directiecomité en 85% 
vindt het directiecomité bekwaam. 
Een werkpunt is de informatie over 
het beleid: slechts 54% zegt voldoende 
te weten over het beleid.

De samenwerking wordt hoog gewaar-
deerd. 89% van de medewerkers krijgt 

voldoende steun van collega’s uit het 
eigen team, 81% krijgt voldoende 
steun uit andere teams. 77% ervaart 
de sfeer binnen de eigen entiteit als 
goed tot heel goed.

Het belangrijkste hebben we voor het 
laatste gespaard: 96% van de artsen 
en medewerkers is van mening dat 
Kliniek Sint-Jozef goede zorg verleent.

De resultaten van de BING-enquête 
tonen een opwaartse beweging op 
verschillende vlakken. Waar nodig 
worden de nodige initiatieven geno-
men om een tandje bij te steken.

Hoge scores, werkpunten worden aangepakt

BING-enquête toont  
tevreden medewerkers

90% van de artsen en medewerkers van Kliniek Sint-Jozef is in het 
algemeen tevreden tot heel tevreden over Kliniek Sint-Jozef. Dat blijkt 

uit de BING-enquête waarvan de resultaten in 2017 gepresenteerd 
werden. Met de hoge responsgraad van 87% zijn de resultaten alvast 

representatief. In het algemeen gaan de BING-scores er goed op 
vooruit. Al blijven er enkele werkpunten. Een kort overzicht.
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“Uit de BING-enquête bleek dat de 
communicatie tussen het team en de 
stuurgroep* beter kon”, zegt afdelings-
hoofd Gina Devos. “We willen daar echt 
werk van maken. Omdat we er zelf zo 
nauw in betrokken zijn, leek het een 
goed idee om een externe partner erbij 
te halen. Dat geeft ons de kans om ook 
eens met een andere, meer afstandelijke 
blik naar de communicatie te kijken. 
Dat idee kwam trouwens van de me-
dewerkers zelf, wat toont dat iedereen 
op een constructieve manier naar op-
lossingen zoekt.”

“Een goede, drempelverlagende oe-
fening was het bespreken van onze 
kernkwadranten. Hierbij leren we oog 
hebben voor elkaars sterktes, maar ook 
voor elkaars valkuilen en allergieën. 
Het was een hele uitdaging om die te 
benoemen. Ook als leidinggevende heb 
ik me kwetsbaar opgesteld. Ik wou de 
moeilijke thema’s niet uit de weg gaan. 
Veel nadruk lag op de teambeleving en 
een veilige cultuur. Het team bestaat uit 
30 medewerkers, wat een behoorlijk 
grote groep is. Doorheen verschillende 
sessies, met ook discussies in kleinere 
groepen, zijn we erin geslaagd grote 
stappen vooruit te zetten. Spanningen 
tussen het team en de stuurgroep die 
lang onuitgesproken bleven, kwamen 

Gina Devos en de collega’s van de eenheden Ouderen en Psychosezorg.  
“We hebben samen een mooi traject gelopen.”

geleidelijk aan de oppervlakte. Iedereen 
heeft hier erg veel uit geleerd.”

“Het zit soms in kleine dingen. Weder-
zijdse verwachtingen die niet duidelijk 
zijn. Of verwachtingen die naar de letter 
niet altijd haalbaar zijn en daardoor 
stress veroorzaken. Veel dingen waren 
snel uitgeklaard. Andere aspecten zijn 
grondig doorgepraat. Onze begeleider 
Nadine van Quest-it heeft het team ook 
de ogen geopend voor de vele positieve 
resultaten die we samen boeken. Die 
dreigden ondergesneeuwd te geraken 
door de focus op wat minder goed ging. 
De positieve beleving van wat we sa-
men, als team realiseren, bevordert de 
open cultuur die we nastreven.”

“We gaan met het hele team en de 
stuurgroep verder op weg. Verbindende 
communicatie, betrokkenheid creëren, 
dingen durven loslaten… We kunnen er 
nog beter in worden, maar het funda-
ment is gelegd.”

Mooi traject
Hetzelfde positieve gevoel leeft bij Elise 
Cuyle, maatschappelijk assistent op de 
eenheid Ouderen en een van de mede-
werkers die mee het heft in handen na-
men. “De BING-enquête was een goede 
gelegenheid om wat al langer leefde aan 

Uitgedaagd door de BING-resultaten gingen de eenheden 
Ouderen en Psychosezorg aan de slag voor een betere interne 

communicatie en een veiliger teamcultuur. Het team en de 
stuurgroep kregen hierbij ondersteuning van de onafhankelijke 

partner Quest-it.

Eenheden Ouderen en Psychosezorg aan de slag

Samen streven naar een open cultuur

de oppervlakte te brengen. Het gaat om 
een cultuur uit het verleden, die je niet 
zomaar verandert. Als mensen niet het 
gevoel hebben dat ze spontaan en open 
kunnen praten – terecht of onterecht 
– dan doen ze dat ook niet. Dat zorgt 
dan voor een gespannen sfeer, waar 
niemand zich prettig bij voelt.”

“Het was goed om het team en de stuur-
groep eerst afzonderlijk en daarna sa-
men aan tafel te zetten om een aantal 
thema’s in alle openheid aan te kaarten. 
De sfeer is hierdoor merkelijk verbeterd. 
Natuurlijk blijven er nog werkpunten, 
maar de weg ligt open nu, het vertrou-
wen is geïnstalleerd, de wederzijdse 
verwachtingen zijn uitgesproken.”

“Weet je, eigenlijk zou elk team dat 
eens moeten doen. Overal waar men-
sen samenwerken, bestaan spanningen. 
Je hebt altijd mensen die mondig zijn, 
maar evengoed mensen die niet zo ge-
makkelijk voor hun mening opkomen. 
Ik vind het sterk van onze eenheid dat 
we die onderhuidse cultuur boven tafel 
gebracht hebben en er woorden voor 
gevonden hebben. Het toont ook dat het 
ziekenhuis de nodige inspanningen wil 
leveren om iets met de resultaten van 
de BING-enquêtes te doen. Ja, ik heb 
het gevoel dat er naar ons geluisterd 
is en dat we samen een mooi traject 
gelopen hebben.”

*De stuurgroep is het beleidsorgaan 
van de afdeling en bestaat uit het afde-
lingshoofd (de hoofdverpleegkundige), 
de psychiater, de psycholoog en de di-
recteur patiëntenzorg.
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“We zetten al enkele jaren hard in 
op de herstelvisie en verschillende 
werkgroepen gaan ermee aan de slag. 
Om die visie nog beter bekend te ma-
ken bij medewerkers en patiënten, 
organiseerden we een programma 
van een halve dag met workshops die 
de herstelvisie direct aan de praktijk 
linken. Helemaal in lijn met de filo-
sofie van de herstelvisie werden de 
workshops gezamenlijk voorbereid 
en gepresenteerd door medewerkers, 
patiënten en ervaringswerkers. Ook 
het publiek was heel divers samen-
gesteld. Uiteindelijk heeft zowat het 
hele ziekenhuis deelgenomen aan deze 
Herstelconferentie, ook de medewer-
kers van het facilitair departement”, 
vertelt Sabine Vandoorne.

Unieke ervaring
“De reacties van de patiënten waren 
heel positief. De voorbereiding alleen 

Herstelconferentie

“Je bereikt meer als je  
samen op weg gaat”

al werd als uniek ervaren. Patiënten 
die als gelijkwaardige partners met 
medewerkers aan de slag gaan, dat 
geeft toch een aparte sfeer. Er kwa-
men heel wat creatieve ideeën boven-
drijven. De grens tussen patiënten 
en zorgverleners wordt dunner in de 
herstelvisie, maar uiteraard blijft er 
altijd een professionele grens. Het 
is balanceren en samen zoeken naar 
nieuwe evenwichten. De focus blijft op 
elk moment het belang van de patiënt. 
Maar door de krachten te bundelen, 
kunnen we samen stappen vooruit 
zetten. Er ontstaat een andere ver-
houding tussen patiënt en zorgverle-
ner: een samenwerking die zich op de 
krachten van de patiënt richt eerder 
dan op de ziekte.”

“Wat me sterk bij blijft van de Herstel-
conferentie, zijn het grote enthousias-
me en de positieve energie die ieder-
een een boost gaven. Als je ziet hoe 

mensen die door een moeilijke periode 
gaan toch heel gedreven en enthou-
siast meedenken over en meewerken 
aan hun eigen herstel, dan geeft dat 
extra energie om ervoor te gaan. Ook 
de collega’s waren blij met de grote 
betrokkenheid. De samenwerking 
heeft nieuwe impulsen gekregen. De 
kwaliteit van de workshops was heel 
hoog. Een aantal ervan hebben we 
trouwens hernomen op de Vlaamse 
Hersteldagen in december 2017 in 
zaal Vooruit in Gent.”

“Mensen empoweren, daar gaat het 
in wezen om in de herstelvisie. Je 
bereikt meer als je samen op weg 
gaat, elk vanuit zijn eigen kennis en 
expertise. We blijven daarom met zijn 
allen inzetten op de herstelvisie. Deze 
Herstelconferentie was niet iets een-
maligs, maar eerder een mijlpaal in 
een ontwikkeling die verder gaat.”

Sabine Vandoorne: “Mensen empoweren, daar 
gaat het in wezen om in de herstelvisie.”

Met niet minder dan elf workshops 
voor medewerkers, patiënten en er
varingsdeskundigen was de Herstel
conferentie van Kliniek SintJozef op 
30 mei 2017 een mijlpaal. Coördina
toren waren Sabine Vandoorne (af
delingshoofd eenheid Jeugd kortver
blijf en eenheid Jongvolwassenen) 
en Thomas Dhondt (afdelingshoofd 
eenheid Volwassenen kortverblijf 
en eenheid Psychosociale revalida
tie), maar uiteindelijk werd zowat 
het hele ziekenhuis actief betrok
ken: medewerkers én patiënten.

H
er

st
el

co
nf

er
en

ti
e



15Magazine kliniek Sint-Jozef Pittem

Hoe kunnen we de werelden van zorg 
en werk dichter bij elkaar brengen? 
Mensen uit de dagelijkse praktijk 
brachten hun ervaringen in voor een 
boeiende gedachtewisseling tijdens 
deze workshop. Betty Casier van de 
eenheid Jeugd kortverblijf was erbij.
“Een opgeruimde kamer geeft een op-
geruimd hoofd, zegt men wel eens. 
En daar zit een grond van waarheid 
in. Daarom maakt kamerorde sinds 
enkele jaren volwaardig deel uit van 
de therapie op de eenheid Jeugd kort-
verblijf”, vertelt Betty Casier.

“Jongeren komen hier vaak aan met 
een rugzak vol problemen; veelal 
lukt het hierdoor niet om tot ‘actie’ 
te komen. Daarop willen we inspe-
len. In overleg met de collega’s van 
de Schoonmaakdienst hebben we een 
stappenplan gemaakt, zodat jongeren 
zelf hun kamer kunnen schoonmaken. 
Een kamer van een puber lijkt soms 

Workshop ‘Samen sterk aan het werk!’

Opruimen en klussen  
als therapie

wel een slagveld waar een orkaan is 
gepasseerd. Met het stappenplan we-
ten jongeren hoe ze efficiënt te werk 
kunnen gaan.”

Verantwoordelijkheid
“Omdat we dit als deel van de therapie 
zien, zijn Hellen van de Schoonmaak-
dienst, de begeleiding en ikzelf aan-
wezig bij deze activiteit. We zoeken 
voortdurend interactie en we helpen 
elkaar. We kaderen de activiteit ook 
voor de jongeren: waarom is kamer-
orde belangrijk. Als ze dat snappen, 
appreciëren ze ook de verantwoor-
delijkheid die ze krijgen. Uiteindelijk 
ruimen ze liever zelf op, dan dat een 
ander het doet. Het is ook een kwestie 
van privacy.”

“Het stappenplan biedt de jongeren 
houvast, structuur en duidelijkheid. 
Zo komen ze in beweging. De activiteit 

is op zich ook erg nuttig. Jongeren ver-
leggen voor even hun focus, vergeten 
hun problemen en concentreren zich 
op hun opdracht. Met een muziekje op 
de achtergrond kan dat zelfs een leuke 
sfeer geven. Ook de resultaten zijn er: 
een kamer op orde, verse lakens, een 
fris geurtje…”

“Wat de jongeren hiermee opsteken, 
kunnen ze ook in de thuissituatie 
toepassen. Ze leren zich uit de slag 
te trekken, wat goed is voor hun ei-
genwaarde en hun zelfvertrouwen. 
Wij tonen respect voor wat ze doen 
en laten ze trots zijn. En als de ouders 
op bezoek komen, dan geven we ze ook 
in hun bijzijn een pluim hiervoor! Het 
is een aparte benadering, die echter 
helemaal past in de herstelvisie.”

“In Kliniek Sint-Jozef lopen trouwens 
meer gelijkaardige projecten. De colle-
ga’s van de Technische Dienst betrek-
ken patiënten bij het tuinonderhoud 
en het uitvoeren van klussen. Ook in 
de cafetaria, de vaatwas en de keu-
ken kunnen de patiënten een handje 
toesteken. Ook hier werkt men altijd 
vanuit een herstelgerichte visie.”

H
erstelconferentie

Betty Casier, zorgkundige
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In deze workshop kon alles en moest 
niets. Een ex-patiënt leidde de work-
shop ‘Herstellen doe je zelf’ in met 
haar eigen herstelverhaal. Daarna 
konden de deelnemers – hulpverle-
ners, patiënten en ex-patiënten – zelf 
aan de slag met allerhande materia-
len: klei, foto’s, gedichten, muziek.. In 
kleine groepjes werkten ze rond de  
4 grote thema’s in de herstelbeweging: 
herstel, rouw, perspectief en hoop. In 
een afsluitend moment werd vanuit de 
kleine groepjes teruggekoppeld naar 
de hele groep.

Afdelingshoofd Gina Devos van de 
eenheden Ouderen en Psychosezorg 

Workshop ‘Herstellen doe je zelf!’

Herstel, rouw,  
perspectief en hoop

was erbij. “Het was een heel boeiende 
workshop”, vertelt ze. “Het verhaal 
van de ex-patiënte was erg inspire-
rend en gaf een aanzet om creatief 
aan het werk te gaan met de thema’s 
herstel, rouw, perspectief en hoop. 
Iedereen vult die woorden op zijn 
manier in, maar het is interessant om 
die betekenissen en die ervaringen 
te delen met elkaar. Iedereen heeft 
ook moeilijke momenten in zijn le-
ven. Niet alleen patiënten, ook wij 
als zorgverleners. Daarom is dit the-
ma ook zo herkenbaar. Ook wij zijn 
soms onzeker. De grens tussen ziek 
en niet-ziek is soms flinterdun. Wat 
ons kracht geeft, is het verbindende.”

“Die 4 kernthema’s zijn alle even cru-
ciaal in het herstel. De volgorde doet 
er niet toe, vaak treden ze tegelijk 
op. Een diagnose krijgen kan soms 
erg overweldigend zijn voor een pa-
tiënt. Elk gaat daar op zijn of haar 
manier mee om. Elk proces is uniek. 
Maar hoop is in elke fase nodig. Net 
als perspectief. Rouw hoort er ook 
bij. En het herstel, dat staat centraal. 
Ja, je hebt ze alle 4 even hard nodig. 
En nogmaals, dat geldt niet alleen 
voor patiënten, maar voor elk van 
ons. Het is een levenslang proces.”
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Gedeelde besluitvorming is een actueel 
thema in de geestelijke gezondheids-
zorg. Maar wat betekent het precies? 
Wat is de link met patiëntenparticipatie? 
En hoe verloopt gedeelde besluitvor-
ming in de praktijk? Aan de hand van 
theorie en voorbeelden gingen Kelly 
Hoebeke (psychologe) en Inge Maes (er-
varingswerker) hiermee in een work-
shop aan de slag. 

“Gedeelde besluitvorming ontstaat in 
dialoog”, zegt Inge Maes. “De besluitvor-
ming wordt niet alleen meer genomen op 
basis van wetenschappelijke kennis en 
praktische inzichten van zorgverleners, 
maar houdt ook rekening met de waar-
den, de verwachtingen en ervaringsken-
nis van de patiënt. Zowel de zorgverlener 
als de patiënt moeten achter de genomen 
beslissingen kunnen staan.”

Workshop ‘Gedeelde besluitvorming: een fundament in herstel!?’

“In dialoog elkaars  
deskundigheid respecteren”

“Zelf heb ik hier ervaring mee op het 
vlak van medicatie. Toen ik antidepres-
siva nam, waren er een aantal vervelen-
de bijwerkingen. De medicatie versterk-
te mijn zin in eten en suiker (craving), 
waardoor mijn gewicht toenam. Het is 
een bekende bijwerking, maar ik voelde 
mij er slecht in mijn vel door. Dat kon 
toch de bedoeling niet zijn. Via gedeelde 
besluitvorming heb ik in overleg met 
de arts de medicatie deels afgebouwd.”

“Vertrouwen tussen zorgverlener en 
patiënt is heel belangrijk. Als patiënt stel 
je vertrouwen in de deskundigheid van 
de arts (bv. kennis en vooruitzichten 
psychische kwetsbaarheden), maar de 
arts moet ook durven vertrouwen op 
de deskundigheid van de patiënt (bv. 
ervaringskennis / signaleringsplan). Het 
gaat om verschillende perspectieven, 

toch zijn ze allebei belangrijk. Informa-
tie open delen schept vertrouwen. Het 
zou bijvoorbeeld niet goed zijn mocht 
ik als patiënt op eigen houtje beslissen 
om bepaalde medicatie te stoppen of af 
te bouwen. Niet alle situaties lenen zich 
tot volledige regie bij de patiënt; soms is 
partnerschap, adviseren, consulteren of 
informeren een meer aangewezen vorm 
van patiëntenparticipatie.”

“Gedeelde besluitvorming vergt een 
andere benadering van zowel zorgver-
leners als patiënten. Je kan patiënten 
ook niet dwingen om die rol actief op te 
nemen. Sommige patiënten willen liever 
niet de regie. Ook dat moet kunnen. In 
dialoog kunnen we elkaars vrijheid en 
deskundigheid respecteren.” 
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Elke hulpverlener neemt vandaag po-
sitie tegenover de herstelvisie. Som-
migen gaan er vlot helemaal in mee, 
voor anderen is het nog even wennen. 
De workshop onder leiding van Pieter 
Loncke en dr. Hanne Vermeersch speel-
de hier creatief op in.

“Werken vanuit de herstelvisie vergt 
een bijzondere aanpak”, zegt Pieter 
Loncke. “Je moet mensen nog meer 
bewust laten worden van de andere. 
Daarom opteerden we in deze work-
shop voor een creatieve insteek. We 
lieten de deelnemers in duo’s dansen 
met elkaar. Af en toe veranderde de 
muziek plots van stijl en ritme. Elke 
deelnemer moest zich dus voort-
durend aanpassen aan zijn of haar 

Workshop ‘Her-stellen als hulpverlener: bewegen en afwegen’

Dansen als metafoor  
voor afstemmen in herstel

danspartner én aan het veranderen-
de ritme.”

“In het begin voelde iedereen zich wat 
onwennig en uit zijn comfortzone. 
Maar dat hoort bij de ervaring. Ook 
herstelgericht werken vergt dat je 
voortdurend afstemt met de ander. 
Na de oefening hebben we hierover sa-
men gereflecteerd. We deden nog een 
volgende oefening. Een wand van het 
lokaal bestond uit een grote spiegel en 
de deelnemers moesten ergens in de 
zaal een positie kiezen en een houding 
aannemen die hun attitude tegenover 
herstel weerspiegelde. Sommige deel-
nemers kozen een plaats heel dicht bij 
de spiegel en stonden met open armen, 
anderen gingen wat verderaf staan en 

namen een meer afwachtende houding 
aan. Ook deze oefening gaf heel wat 
stof tot discussie.”

“De workshop toonde duidelijk aan dat 
het ook voor hulpverleners even wen-
nen is aan de herstelvisie. Niet ieder-
een voelt zich er al even comfortabel 
bij. Sommigen zijn heel enthousiast, 
anderen wat bedachtzamer. Ook de 
afstemming op ‘het nieuwe’ verloopt 
bij de ene al wat beter dan bij de an-
dere. Dit bespreekbaar maken, helpt 
iedereen verder op weg. De dans is niet 
meer dan een metafoor, maar wel een 
relevante metafoor. De herstelvisie 
omarmen gebeurt nooit als een bruus-
ke verandering, maar is in de praktijk 
een geleidelijke overgang.”

Ook in 2017 werkte Kliniek Sint-Jo-
zef aan kwaliteit en patiëntveiligheid.  
Zowel de Vlaamse overheid (het kwa-
liteitsdecreet) als de federale overheid 
(meerjarige contracten kwaliteit en 
patiëntveiligheid) treden hier sturend 
op.
Veel kwaliteitsthema’s lopen over 
meerdere jaren:

• Klinisch veiligheidsmanagement 
en risicogedrag (vb. suïcidepreven-
tiebeleid)

• Somatisch risicomanagement (vb. 
hoog-risico medicatie)

• Participatie en herstel (vb. patiën-
ten op de teamvergadering)

• Zorgcontinuïteit (vb. kwaliteit van 
de behandelingsdoelstellingen in 
het patiëntendossier)

• Inzet, vorming en zorg voor mede-
werkers (vb. waarderend en resul-
taatsgericht leidinggeven)

• Beeldvorming en preventie (vb. de 
Levende bibliotheek)

Kliniek Sint-Jozef neemt ook actief 
deel aan het VIP² GGZ-project van 
de Vlaamse overheid. Wij meten en 
benchmarken de volgende indicatoren:

Kwaliteit en  
patiëntveiligheid

• inzet van ervaringsdeskundigen;
• suïcidepreventiebeleid;
• de Vlaamse patiëntenpeiling;
• volledig medicatievoorschrift.

In het kader van een transparant beleid 
zijn alle resultaten te raadplegen op de 
website van het ziekenhuis: www.sint-
jozefpittem.be (rubriek ‘Resultaten’).
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Lente in Sint Jozef Pittem
Als na een lange winter de lente ontwaakt, zorgt dat ook op het domein 

van Kliniek Sint-Jozef telkens voor mooie, hartverwarmende beelden.

19Magazine kliniek Sint-Jozef Pittem
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2017 in beeld

De jaarlijkse pop-up markt kende alweer een geslaagde 
editie op 13 juli. De zon was volop van de partij en me-
dewerkers en patiënten zetten er hun beste voetje voor.

Met de ‘Levende Bibliotheek’ op 2 oktober in ARhus Roeselare bracht  
Kliniek Sint-Jozef de geestelijke gezondheidszorg dichter bij de mensen. 
Patiënten, ex-patiënten en medewerkers vertelden er heel open hun ver-
haal aan al wie luisteren wou. Zo maakten zij psychische problemen beter 
bespreekbaar. Te merken aan de vele gesprekken die naar aanleiding van 
de verhalen op gang kwamen, was de missie meer dan geslaagd.

12 mei is de Internationale Dag van de Verpleegkunde.  
Maar in Kliniek Sint-Jozef zetten we dan traditiegetrouw alle 
medewerkers in de bloemen. Elke afdeling krijgt een mooie 
mand met allerlei lekkers.

Op 31 oktober 2017 vond de eerste ‘Inspiration Day’ 
plaats en het was meteen een schot in de roos. Patiënten 
en medewerkers konden kiezen uit 13 creatieve maar 
vooral inspirerende workshops. Een origineel initiatief 
van de werkgroep ’t Rustpunt!
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Is een stoomboot niet een beetje ouderwets?  
Op 30 november 2017 koos Sinterklaas in elk geval 
voor de helikopter om de medewerkers en hun kinde-
ren in Kliniek Sint-Jozef te bezoeken. Eventjes bleek 
de Sint spoorloos, maar na een intense zoektocht 
kwam alles nog goed. Met de koets ging het naar de 
cafetaria, waar een uitgebreid ontbijtbuffet wachtte.

De kersthappening op 24 december was eveneens 
een heel warme gebeurtenis. Patiënten konden sa-
men met hun familie deelnemen aan tal van activitei-
ten: zingen, film, sport en spel, crea voor kinderen… 
De medewerkers van Kliniek Sint-Jozef staken graag 
een handje toe!

Op Allerzielen herdachten patiënten en medewerkers 
hun overledenen. Met een mooi ritueel lieten velen van 
hun een gedachte los…

Music for Life maakt het warmste in mensen los. Ook bij patiënten 
en medewerkers van Kliniek Sint-Jozef. Om alle extra energie in 
goede banen te leiden, nam een uitgebreide delegatie (twee bussen 
vol!) op 21 december deel aan de Warmathon in Brugge. Alles 
voor het goede doel!
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310 medewerkers geven elke dag  
het beste van zichzelf

De 310 medewerkers van Kliniek Sint-Jozef zetten zich elke dag met hart en ziel in voor de pa-
tiënten. Gedreven door de herstelvisie gaan zij voor zorg op maat. Ze betrekken hierbij actief 
de familie en de context.

Beleidsorganen 2017
DE RAAD VAN BESTUUR

Dhr. Paul Callebert, voorzitter
Mevr. Hilde Vens, ondervoorzitter
Dhr. Germain Malfrère, secretaris
Mevr. Siska Bourgeois, mevr. Marijke Lootens, 
dhr. Henk Sanders, 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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Nieuwe psychiater in dienst:  
dr. Evelyne D’hoore
 
Dr. Leen Van Compernolle ging eind augustus 2017 met pensioen. In de eenheid 
Jeugd behandeling werd ze opgevolgd door dr. Evelyne D’hoore, die daarvoor al 
twee jaar als arts-specialist in opleiding (ASO) in het ziekenhuis werkte.



 

Voor meer informatie en contactgegevens: 
www.sintjozefpittem.be 

www.openvenster.be (magazine)

Eenheden

Jeugd kortverblijf
Dr. Geert Everaert

Jeugd behandeling
Dr. Evelyne D’hoore

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


