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Editoriaal

Rode Neuzen
Patiënten worden meer en meer een
partner in hun zorg. Dat dit niet bij
mooie woorden blijft, kon u al vaker
ontdekken in Open Venster. Eerder
hadden we het bijvoorbeeld over
multidisciplinaire teamgesprekken
met de patiënt als actieve deelnemer,
over de toegang van de patiënt tot
zijn elektronisch dossier, over het
gezamenlijk opstellen van een signaleringsplan met afspraken in geval van
dreigende decompensatie of agressie
en over verschillende initiatieven om
patiënten (en familieleden) nauw bij
het ziekenhuisbeleid te betrekken.

Met het project zelfmanagement medicatie schrijven we een nieuw hoofdstuk in dit verhaal. We streven ernaar
dat patiënten zich zo weinig mogelijk
als ‘afhankelijke patiënt’ behandeld
voelen. We willen patiënten zoveel mogelijk regie en verantwoordelijkheid
geven, vanuit onze herstelgerichte
visie. In dat kader zullen we ook de
medicatiedistributie en het toezicht
erop hertekenen. Het klinkt evident,
maar er komt heel wat bij kijken als je
dat goed wilt aanpakken: het opstellen
van een nieuw protocol, kleine investeringen in infrastructuur, opleidingen
voor de verpleegkundigen, het nemen
van tijd om met elke patiënt individueel in dialoog te gaan hierover, het
maken van risicoanalyses. Maar we
doen die inspanningen graag omdat ze
vertrekken vanuit onze missie en onze
visie, waarin de patiënt centraal staat.
Ondertussen krijgt ook de uitbouw
van 32 nieuwe plaatsen voor dagbehandeling van kinderen en jongeren
in Midden-West-Vlaanderen stilaan
vorm. Het project is mogelijk dankzij
een goed afgestemde samenwerking
tussen twee algemene ziekenhuizen,
een psychiatrisch ziekenhuis, een orthopedagogisch centrum en het net-

werk kinderen & jongeren WINGG.
Door deze samenwerking slagen we er
samen in om het aanbod voor kinderen
en jongeren aan te vullen. De nood aan
deze nieuwe plaatsen is hoog.
Ook voor de doelgroep van volwassenen groeit de samenwerking. De Netwerken GGZ Accolade en PRIT schieten
goed op bij de voorbereiding van de
fusie tot één groot netwerk voor Midden-West-Vlaanderen. Eind dit jaar
wordt allicht de nieuwe naam van het
netwerk bekendgemaakt, maar veel
belangrijker zijn de visie, de inhoud
en het bestuur van het eengemaakte netwerk. De gesprekken hierover
verlopen constructief.

Mag ik ten slotte de belevingsrun
doorheen de kliniek op zondag 18
november aankondigen. Het gaat om
een actie voor de Rode Neuzen Dag,
geïnspireerd op urban trail, waarmee
we u tegelijk een unieke blik achter de
schermen van onze eenheden van het
Zorgprogramma Jeugd gunnen. Meer
informatie vindt u op onze website.
Filip Deboutte
Algemeen directeur

Colofon
Open venster is het magazine van Kliniek
Sint-Jozef in Pittem. Open venster verschijnt
driemaandelijks.

Inhoud

Redactiecomité: Filip Deboutte,
Eddy Deproost, Michael Naessens,
Pol Vanhee, Greta Vanoverschelde

Editoriaal

2

Coördinatie: Pol Vanhee

Eengemaakte Netwerk GGZ krijgt vormt

3

Redactie: Zorgcommunicatie.be

Nieuwe plaatsen dagbehandeling kinderen en jongeren

4

Fotografie: Stefaan Beel, Carine Devolder en
eigen archief

Zelfmanagement van medicatie6

Vormgeving: dotplus.be
Verantwoordelijke uitgever:
Filip Deboutte, Boterstraat 6, 8740 Pittem
Vragen, opmerkingen en
suggesties voor Open venster:
contacteer Pol Vanhee, pol.vanhee@sjp.be

2

Open venster

Jong geweld en Rode Neuzen8
Beeldverslag11

Netwerk

PRIT en Accolade gaan samen

Eengemaakte Netwerk GGZ
krijgt stilaan vorm

Ieper, 29 juni 2018, kick-off

Tegen eind dit jaar is de samensmelting van de Netwerken GGZ PRIT en Accolade een feit. De voorbereidingen verlopen vlot.
De samensmelting van PRIT (regio Pittem, Roeselare,
Izegem, Tielt) en Accolade (regio Ieper, Diksmuide) komt
er op vraag van de overheid, die aanstuurt op een groter
werkingsgebied. Voor de partners van beide netwerken
verandert er voorlopig niets. Alles wat loopt, blijft lopen.
Achter de schermen wordt hard gewerkt aan het een
gemaakte netwerk.
Op 29 juni vond een kick-off plaats met een dertigtal medewerkers van beide netwerken. Onder de deelnemers
directieleden, medewerkers en ervaringsdeskundigen.
De waarden en de visie stonden centraal op deze dag, met
het doel gemeenschappelijke speerpunten te formuleren.
Topics die aan bod kwamen, waren onder meer de versterking van de eerste lijn; patiënten- en familieparticipatie
en de ontwikkeling van zorgprogramma’s, zoals voor
crisishulp en voor langdurige zorg. De discussies verliepen
in alle openheid en de consensus was groot. Tegen eind
2018 giet een werkgroep de gemeenschappelijke principes
in een nieuwe visietekst.

Bestuursmodel

Half november starten de gesprekken over het bestuurs
model van het eengemaakte netwerk. Een kerngroep met

vertegenwoordigers van beide netwerken gaat hierover in
gesprek onder begeleiding van prof. Geert Van Hootegem.
Ondertussen blijven de twee bestaande netwerken actief
en worden lopende initiatieven uitgevoerd. In december
hoopt het eengemaakte netwerk zijn nieuwe naam bekend te kunnen maken. Bij de keuze van die naam worden
diverse stakeholders betrokken.

In 2019 gaat het volle vaart vooruit met het eengemaakte
netwerk. Een communicatieplan is in voorbereiding. “We
willen graag alle partners betrekken bij het netwerk,
zonder tegelijk te veel tijd op te eisen”, zegt netwerk
coördinator Koen Demuynck. “Zo hebben we op 31 januari
terug een bijeenkomst met de ruime groep medewerkers.”

Er blijven ondertussen nog wat onduidelijkheden. Over
de verdere afbouw van bedden, de inzet van psychiaters
en de verdere uitrol van de mobiele teams. “De overheid
moet nog duidelijkheid brengen over de randvoorwaarden”,
zegt Koen Demuynck. “Maar naar verluidt verlopen die
gesprekken in Brussel constructief. Ondertussen blijven
we nieuwe initiatieven ontwikkelen. Zo werken beide
netwerken samen aan een HerstelAcademie.”
Vanaf 1 januari 2019 zijn Cathy Room en Eddy Deproost
respectievelijk voorzitter en ondervoorzitter van het
eengemaakte netwerk voor een periode van drie jaar.

Magazine kliniek Sint-Jozef Pittem
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K&J

(v.l.n.r.) Dr. Ségolène Vandeputte, Sigrid Pollentier, Eddy Deproost, Lieven
Demets en Dennis Jacques: “Een nauwe samenwerking laat toe om een betere
continuïteit van de ondersteuning en zorg op maat te garanderen.”

32 nieuwe plaatsen psychiatrische dagbehandeling kinderen en jongeren

“Het kind staat centraal,
niet de protocollen”
Midden-West-Vlaanderen krijgt
32 nieuwe plaatsen psychiatrische
dagbehandeling voor kinderen en
jongeren: in Roeselare, Ieper en Pittem. Hiermee komt er een oplossing
voor een doelgroep die tot nu te
vaak in de kou bleef staan. Het project is mogelijk dankzij een intense
samenwerking tussen algemene
en psychiatrische ziekenhuizen,
de integrale jeugdhulp en WINGG.
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“AZ Delta en Kliniek Sint-Jozef werken
al langer samen”, zegt dr. Ségolène
Vandeputte van AZ Delta. “Toen de
overheid ons de kans gaf om de grote
nood aan acute kinder- en jeugdpsychiatrie te lenigen, hebben we niet
getwijfeld. AZ Delta wil investeren
in geestelijke gezondheidszorg en
doet hiervoor een zogenaamde ‘reconversie’ van residentiële bedden
naar plaatsen dagkliniek voor kinderen jeugdpsychiatrie. We doen dat in
samenwerking met Kliniek Sint-Jozef.
Ook het Jan Yperman Ziekenhuis zet
‘bedden’ om in ‘stoelen’ (= plaatsen in
dagbehandeling) kinderpsychiatrie.
De link met de integrale jeugdhulp
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leggen we via het OC Sint-Idesbald.
De hele samenwerking krijgt vorm
binnen WINGG, het West-Vlaamse
netwerk geestelijke gezondheidszorg
voor kinderen, jongeren en hun context. Samen kunnen we zo 32 stoelen
dagbehandeling creëren, verdeeld
over vier units.”

Dat ook de integrale jeugdhulp betrokken is, is geen toeval. “De overheid stimuleert samenwerking over
alle sectoren heen”, vertelt Sigrid
Pollentier van OC Sint-Idesbald. “Volkomen terecht. Veel kinderen kan je
niet helpen vanuit één sector. Geestelijke gezondheidszorg en opvoeding
leunen tegen elkaar aan, je kunt ze
niet los van elkaar zien. Een nauwe
samenwerking laat toe om een betere continuïteit van de ondersteuning
en zorg op maat te garanderen. In de
jeugdhulp is er soms een gebrek aan
expertise in kinderpsychiatrie. In
plaats van kinderen uit de jeugdhulp
over te brengen naar de psychiatrie,
willen we de psychiatrische expertise
binnenbrengen in de jeugdhulp. Dat is
beter voor het kind.”

“In dit project vertegenwoordig ik
trouwens niet alleen het OC Sint-Idesbald, maar alle partners uit de integrale jeugdhulp van West-Vlaanderen. We hebben de koppen bij elkaar
gestoken en slaan samen de brug naar
de collega’s geestelijke gezondheidszorg. Vanuit de jeugdhulp waren twee
insteken erg belangrijk. Ten eerste
willen we echt op maat werken, wat
betekent dat we ons niet altijd strikt
aan protocollen houden: het kind staat
centraal, niet de procedures. Ten tweede streven we naar een oplossing voor
elk kind. Soms zijn er vanuit de psychiatrie tegenindicaties, bijvoorbeeld
als een kind een te laag IQ heeft of als
de problematiek ‘niet zuiver psychiatrisch’ is. We hebben afgesproken om
in alle gevallen samen oplossingen te
zoeken”, zegt Sigrid Pollentier.

Nood is hoog

“De nood aan acute opvang voor kinderen en jongeren is erg hoog”, weet dr.
Vandeputte. “In het ziekenhuis en via
de spoedgevallendienst zien we steeds
meer kinderen met een psychiatrische
problematiek. Voor adolescenten vin-
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“Hiaten in het
aanbod worden
ingevuld”
“Ik heb een goed gevoel bij dit project”, zegt
Eddy Deproost, directeur Patiëntenzorg
van Kliniek Sint-Jozef. “De samenwerking
vult hiaten in het aanbod aan geestelijke gezondheidszorg in. Met deze plaatsen dagbehandeling richten we ons tot een doelgroep
die tot nu vaak in de kou bleef staan. Het
aanbod is complementair aan de bestaande
dienstverlening. Dit project past perfect in
het WINGG-verhaal, dat erop gericht is om
vanuit het netwerk met alle partners oplossingen te bieden voor blinde vlekken in het
aanbod. Het is de uitdrukkelijke bedoeling om
nauw samen te werken met elke behandelaar
die al een contact heeft met het kind of de
jongere. We willen iedereen betrekken en
vanuit het netwerk de meest gepaste zorg op
maat bieden, met oog voor de continuïteit.”

“We werken naar een gezamenlijk zorgprogramma voor kinderen en jongeren toe. Het
project dat we nu ontwikkelen, is verspreid
over vier units, maar dat worden geen vier
eilandjes. Integendeel, er zal voortdurend
overleg zijn, zodat elk kind en elke jongere
op de juiste plek ondersteuning krijgt.”

1 project, 4 units
In AZ Delta komen 6 plaatsen semi-kritische
opvang in dagbehandeling voor kinderen
van het 1ste leerjaar tot en met het 2de middelbaar, met een maximale behandelduur
van 10 dagen.
In Kliniek Sint-Jozef komen 7 plaatsen voor
adolescenten van 14 tot 18 jaar die nood hebben aan een intensief (partieel) programma, bij voorkeur in combinatie met school
of dagbesteding.

OC Sint-Idesbald faciliteert mee de brug tussen de deskundigheid van de psychiatrie en
die van de integrale jeugdhulp. Het ontwikkelt 7 plaatsen voor kinderen en jongeren
uit de jeugdhulp met psychiatrische noden,
met als doel een opname te vermijden en
maximaal in te zetten op ondersteuning van
het kind binnen zijn context. De basislocatie
van deze ‘stoelen’ is AZ Delta.
Het Jan Yperman Ziekenhuis creëert 12 plaatsen voor kinderen en jongeren vanaf het 3de
leerjaar tot en met het 2de middelbaar. Deze
plaatsen worden ondergebracht in PZ Heilig
Hart in Ieper, met twee leefgroepen: van 9
tot 12 jaar en van 12 tot 14 jaar.

“In plaats van kinderen
uit de jeugdhulp over
te brengen naar de
psychiatrie, willen we de
psychiatrische expertise
binnenbrengen in de
jeugdhulp. Dat is beter
voor het kind.”
den we nog relatief gemakkelijk een
plaats, maar voor min 15-jarigen is
dat vaak niet zo evident.”

“Ook in de regio Ieper is dat zo”, beaamt Dennis Jacques, diensthoofd
Patiëntenbegeleiding van het Jan
Yperman Ziekenhuis. “Hoe meer kinderen we in dagbehandeling kunnen
opvangen, hoe beter. Een residentiële
opname blijft een ingrijpende gebeurtenis. Door het gebrek aan plaatsen,
moesten we tot nu soms kinderen residentieel opnemen, omdat er geen
alternatief was. Als ambulante of
mobiele hulp niet volstaat, maar een
echte opname ook niet nodig is, kan
dagbehandeling een ideale tussenvorm zijn. De kinderen en de jongeren kunnen elke avond naar huis
en houden maximaal voeling met
de thuiscontext. Onlangs was er bijvoorbeeld een jongen die niet meer
naar school ging. Zijn moeder ging
uit werken, maar maakte zich de hele
dag zorgen over wat er kon mislopen.
Voor een jongere in die context zijn de
nieuw gecreëerde plaatsen een goede
oplossing.”

“Vanaf 1 oktober gaan we de samenwerking gradueel uitbouwen, zodat we
vanaf 1 januari 2019 op kruissnelheid
komen”, licht zorgmanager Lieven Demets van AZ Delta toe. “Half november
stellen we dit gezamenlijke project
officieel voor aan de buitenwereld.
Later dit jaar komt er ook een folder
met alle praktische gegevens.”
“We betrekken maximaal alle medewerkers in dit project. Via wisselleren
en kennisdelen willen we elkaars expertise delen. Elke expert heeft zijn
specifieke inbreng, maar tegelijk kiezen we resoluut voor een samenwerking die de schotten overstijgt. We
moeten weg van het hokjesdenken,
ook als experten. We creëren voor
deze samenwerking een nieuw team
en het mooie is dat alle leden van in
het prille begin betrokken worden
bij het operationaliseren. We hebben
er allemaal veel zin in”, besluit Sigrid
Pollentier.

Magazine kliniek Sint-Jozef Pittem
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Medicatie

Medicatie zelfmanagement

“Veilig, op maat en
herstelgericht”
Psychiatrische ziekenhuizen hebben de traditie om bij opname medicatie in beslag te nemen en te laten toedienen door een verpleegkundige.
Nochtans zijn vele patiënten best wel in staat om hun eigen medicatie te
beheren. In lijn met de herstelvisie, wil Kliniek Sint-Jozef dan ook zelf
management van de medicatie invoeren. Dat gebeurt geleidelijk en op
maat. “Uiteindelijk blijven wij verantwoordelijk en zien we erop toe dat
alles correct verloopt, maar we nemen niet alles zomaar meer over”, zeggen
dr. Hanne Vermeersch en verpleegkundig specialist Lieke Vercruysse.

“In een spiegelgesprek op de eenheden
Volwassenen kortverblijf en Psychosociale revalidatie stonden patiënten
stil bij de gelijkwaardigheid tussen
patiënten en professionals. Hieruit
leerden we dat patiënten zich onder
andere nog echt ‘patiënt’ voelen wanneer ze moeten wachten op hun medicatie. Het gevoel van afhankelijkheid
dat hiermee gepaard gaat, willen we
zoveel mogelijk vermijden”, zegt Lieke
Vercruysse. “Wij streven naar een
partnerschap waarin professionals en
patiënten gelijkwaardig zijn”, beaamt
dr. Hanne Vermeersch. “Het is trouwens absurd: tijdens de week beheren
wij de medicatie, in het weekend krijgen mensen hun medicatie mee naar
huis en op maandag nemen wij het terug over. In de weinige studies die rond
het onderwerp gebeurd zijn, komen
enkele andere mogelijke voordelen van
zelfmanagement van medicatie aan
bod: een hogere therapietrouw, een
grondiger kennis over de medicatie
en de dosis en een gevoel van meer
controle en betrokkenheid. Ook dat zijn
argumenten om ons medicatiebeleid
te herbekijken.”

Maatwerk
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“Het nieuwe protocol staat voor maatwerk”, weet Lieke Vercruysse. “We gaan
individueel bepalen wie in aanmerking komt voor zelfmanagement van
medicatie en we gaan dat stapsgewijs
invoeren. Ons doel is zoveel mogelijk
mensen te includeren, maar bij wie het
niet lukt, nemen wij uiteraard onze
verantwoordelijkheid op. Ik denk dan
aan mensen die verward zijn of mensen
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die, omwille van verschillende redenen,
ook thuis hun medicatie niet kunnen
of willen beheren. De arts en de verpleegkundigen maken deze inschatting samen, uiteraard in overleg met
de patiënt.”

“De stapsgewijze aanpak laat ons
een goede opvolging toe”, vult dr.
Vermeersch aan. “We kunnen bijvoorbeeld de medicatie voor één dag aan
een patiënt toevertrouwen. Als dat
lukt, laten we hem zijn medicatie langer
beheren. We volgen op, ondersteunen
waar nodig en we praten erover, zodat
de patiënt zich echt betrokken voelt.
Het nieuwe protocol zal dus, zeker
in het begin, een inspanning vergen,
maar uiteindelijk komt het de patiënt
ten goede. Voor verpleegkundigen
voorzien we extra opleidingsmomenten in verband met medicatie om elke
patiënt de nodige ondersteuning en
psycho-educatie te kunnen bieden. Een
goede omkadering is een randvoorwaarde voor zelfmanagement van medicatie. Het is dus zeker geen kwestie
van ‘trek je plan’. De verantwoordelijkheid voor het managen van medicatie
wordt overgedragen afhankelijk van
wat de patiënt aankan op een specifiek
moment. Op die manier trachten we
ook voor medicatiemanagement zorg
op maat te bieden.”

Veiligheid

Zelfmanagement van medicatie wordt
geleidelijk ingevoerd in Kliniek Sint-
Jozef. Eerst komen de eenheden Volwassenen kortverblijf, Psychosociale
revalidatie en Angst-, stemmings- en

persoonlijkheidsproblemen aan bod.
Daar zullen vermoedelijk de meeste patiënten kunnen starten. In de eenheden
Ouderen, Psychosezorg en Ontwenning
is zelfmanagement van medicatie voor
veel patiënten minder evident.

“Toch willen we bekijken hoe we
dit kunnen aanpakken”, zegt Lieke
Vercruysse. “Zo werkten twee bache
lorstudenten aan een studie over zelfmanagement van medicatie. In deze
studie werden ook patiënten van de
eenheid Ontwenning bevraagd. Wat
doe je bijvoorbeeld bij patiënten die verslaafd zijn aan medicatie? We moeten
hier erg op maat werken, niet alleen per
patiënt, maar zelfs per medicament.”
“We hopen eind dit jaar van start te
gaan. Eerst moeten nog enkele kleine
aanpassingen gebeuren. Zo moeten
er lockers komen waar patiënten hun
medicatie kunnen opbergen. Veiligheid is een belangrijk aandachtspunt.
Ook de manier van registreren moet
geëvalueerd worden. Tot nu registreren we wanneer de patiënt zijn
medicatie ingenomen heeft”, legt dr.
Vermeersch uit. “Voortaan zullen we
moeten registreren wanneer de medicatie afgegeven wordt. Daarnaast
moeten we in het patiëntendossier
observaties en eventuele aandachtspunten in verband met zelfmanagement van medicatie opnemen. Want
nogmaals, ook wij blijven onze verantwoordelijkheid opnemen voor het
medicatiemanagement.”

Medicatie

Dr. Hanne Vermeersch en verpleegkundig specialist Lieke Vercruysse:
“Een goede omkadering is een randvoorwaarde voor zelfmanagement
van medicatie.”
Magazine kliniek Sint-Jozef Pittem
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Rode Neuzen Dag

Jong Geweld
op bezoek in Pittem
Veel hebben ze niet met mekaar gemeen, de jongeren van Jong Geweld,
alleen dat ze een bekende vader of moeder hebben. En dat ze zich willen
inspannen voor de Rode Neuzen Dag. Samen trokken ze erop uit. Voor een
realitycheck, want ze maken kennis met leeftijdsgenoten voor wie het leven
iets minder makkelijk is. De jongeren kwamen ook langs in Kliniek Sint-Jozef.
Achteraf belden we twee van de jongeren nog eens op om hun wedervaren
te horen: Len Neefs en Hebe Van de Veire.

“Meer dan ooit gemotiveerd
voor Rode Neuzen Dag”
“Toen we voor de poort stonden, dacht
ik spontaan aan de film Shutter Island
van Martin Scorsese met Leonardo Di
Caprio. Maar op de jeugdafdeling werd
dat gevoel meteen ontkracht. De jongeren van de afdeling hadden veel weg van
een vriendengroep. Alle clichébeelden
smolten als sneeuw voor de zon. De jongeren waren supersympathiek en ook de
begeleiders en de hele omgeving vielen
goed mee. Het klinkt misschien raar,
maar het was eigenlijk een hele leuke
ervaring.”
“Vooraf kon ik me nauwelijks een beeld
vormen van een psychiatrisch ziekenhuis. Je weet wel dat er mensen verblijven die problemen hebben, maar ik had
nog nooit zo’n ziekenhuis van dichtbij
gezien. Ik ben nogal nieuwsgierig van
aard, ik zag het dus wel zitten om er
meer over te weten te komen.”

Respect
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“Ik nam deel aan de creatieve sessie
waarin we onze eigen wereld in een
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landschap moesten vormgeven. Een
vreemde opdracht op het eerste gezicht,
maar toen het resultaat zichtbaar was,
werd de bedoeling duidelijk. De landschappen van de opgenomen jongeren
oogden helemaal anders dan de onze.
Dat was best wel confronterend. Elk van
ons heeft zijn eigen verhaal. Je mag daarom ook niemand zomaar beoordelen. Je
kent immers nooit iemands volledige
verhaal. De hippotherapie was minder
spek naar mijn bek: ik ben allergisch
voor paarden.”

“Het contact met de jongeren verliep
heel ongedwongen. Ze waren opmerkelijk open. Alle respect hiervoor,
want het vergt toch wel lef om je verhaal zomaar te delen. Ik was vooral
onder de indruk van die jongen van
wie de vader zelfmoord had gepleegd.
Ik wist niet goed hoe ik hierop moest
reageren. Zo’n heftig verhaal. Ik had
het gevoel dat al wat ik zou zeggen,
raar zou kunnen overkomen. Daarom
heb ik vooral geluisterd en medeleven
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getoond. Ik was helemaal van mijn
stuk gebracht.”

“Je mag mensen nooit beoordelen op
het eerste gezicht, dat is me nu wel duidelijk. Ik heb veel opgestoken van het
bezoek aan Kliniek Sint-Jozef. Het was
boeiend om actief deel te nemen aan een
therapie. Mijn beeld van de psychiatrie
is helemaal bijgesteld. Ik ben nu nog
meer gemotiveerd om mij in te zetten
voor de Rode Neuzen Dag. We hebben
met de zes BV-jongeren afgesproken om
samen nog iets op het getouw te zetten.
Het is het minste dat we kunnen doen.
Het is in ieders belang om het taboe op
geestelijke gezondheid weg te werken.”
Len Neefs
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Rode Neuzen Dag

Rode Neuzen Dag
30 november 2018
Waarom? Daarom!

Eén op de vijf Vlaamse jongeren kampt
met psychische problemen. Ook al
delen ze vandaag hun hele leven via
sociale media, toch durven tienduizenden jongeren de eerste stap naar
de zorg niet zetten. Dat kunnen we
samen veranderen.

Hoe?

Toon jouw neus voor het goede doel!
Wij geloven erin dat we samen met jou
en heel Vlaanderen het verschil kunnen maken voor jongeren met psychische problemen. Enerzijds willen we
het taboe rond psychische problemen

doorbreken en het Rode Neuzenprobleem bespreekbaar maken. Anderzijds willen we, door middel van acties
en donaties, geld inzamelen voor een
betere opvang en ondersteuning van
onze jeugd. Want zij zijn de toekomst
van morgen!

Je hulp is nodig. Ook dit jaar.

Laat de jongeren zien dat ze niet alleen
zijn. Zet je schouders onder je eigen
toffe actie. Met je school, je sportteam,
je bedrijf of alleen. Of steun een andere
actie. Of doe een gift. Of doe het lekker allemaal tegelijk. Hoe dan ook, elk
beetje maakt mee het verschil.

“Het kan iedereen
overkomen”
“Mijn stiefmama liep ooit stage in een
psychiatrisch centrum. Ik had dus wel
al over de werking van een psychiatrisch ziekenhuis gehoord. Toch was
het spannend toen we het terrein van
Kliniek Sint-Jozef opreden. Hoe zouden
de opgenomen jongeren zich tegenover
ons gedragen? Hoe zou het contact verlopen? Hoe moest ik me gedragen? Het
imposante gebouw zorgde voor nog
meer stress. Maar eenmaal we binnen
waren, viel dat allemaal in één klap
weg. Ik had er meteen een positief
gevoel bij. De jongeren waren kei-lief
en heel enthousiast. Het was fijn ze te
leren kennen!”
“We werden in groepjes verdeeld en
we konden elk twee therapiesessies
bijwonen. De eerste sessie was creatieve therapie. We mochten allemaal een
voorwerp nemen dat ons aantrok en
daarover iets vertellen. Daarna moesten we op een groot, wit blad papier
gaan staan en er een stuk uit knippen.
De bedoeling was dat elk van ons zijn
wereld tekende. Mijn tekening was niet
zo mooi, maar daar ging het niet om.
Toen iedereen klaar was, werden alle
tekeningen als een puzzel samengelegd. En het viel meteen op: de kleuren
die we gebruikten, vertelden een heel
ander verhaal. Ik en de andere deelnemers aan Jong Geweld hadden veel

heldere, vrolijke, optimistische kleuren gebruikt, terwijl de opgenomen
jongeren met veel donkerder tinten
hadden gewerkt. Ik schrok er wel even
van, want die jongeren leken mij toch
ook vrij opgewekt. Maar het bleek toch
niet allemaal rozengeur en maneschijn
te zijn in hun leven.”

Open en eerlijk

“Tijdens de middag konden we samen
eten, wat ons de kans gaf elkaar nog
beter te leren kennen. Na de middag
nam ik deel aan een sessie hippotherapie. Het was de eerste keer dat ik een
paard van zo dichtbij zag! Het leek me
een leuk idee om iets met paarden te
doen, maar tegelijk ging het natuurlijk
om therapie. Ik wist niet wat me te
wachten stond. Best spannend alweer.
We hebben de paarden verzorgd, gekamd en ermee gewandeld. Geleidelijk
aan snapte ik de bedoeling: door met
een paard bezig te zijn, kan je je goed
voelen zonder een woord te hoeven
zeggen. Het paard reageert op jou, er
is interactie. Dat is heel mooi.”
“Het verbaast me hoe open en eerlijk
de jongeren in Kliniek Sint-Jozef over
hun ervaringen vertelden. Het waren
geen luchtige verhalen. Het was confronterend. Ik heb het heel goed thuis
en in mijn familie en dan besef je vaak
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niet wat er elders allemaal gebeurt.
Wat me ook verraste, was hoe positief
die jongeren met hun situatie omgingen. Ze deden helemaal niet meelijwekkend of zo. Ja, ik vond dat sterk.”

“Achteraf hebben we er samen nog
over gepraat. Er is zoveel onwetendheid over de geestelijke gezondheidszorg. Niet dat we veel vooroordelen
hadden vooraf, maar we weten er zo
weinig vanaf. Als iemand zijn been
breekt, vinden we het normaal dat
we even op bezoek gaan. Maar als iemand een psychisch probleem heeft,
voelen we ons minder op ons gemak.
De taboesfeer doet er veel toe. De
verhalen van deze jongeren hebben
me getroffen.”
“Het kan iedereen overkomen. Er kan
altijd iets gebeuren dat je leven helemaal overhoop haalt. Dat besef is me
sterk bijgebleven na ons bezoek aan
Kliniek Sint-Jozef.”
Hebe Van de Veire
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Rode Neuzen Dag

Neem deel aan de belevingsrun op 18 november
voor Rode Neuzen Dag

Al sportend kennismaken
met zorgprogramma Jeugd

Gemeente Pittem
ondersteunt
belevingsrun

Ook Kliniek Sint-Jozef neemt opnieuw deel aan de Rode Neuzen Dag.
Op zondag 18 november organiseert
het ziekenhuis een belevingsrun.
Deelnemers kunnen er op een originele manier kennismaken met het
zorgprogramma Jeugd. Psychomotorisch therapeut Dominique Loosveld is een van de organisatoren.
“Alles wat kan bijdragen aan de destigmatisering van jongeren in de psychiatrie, moeten we omhelzen. Daarom
doen we enthousiast mee aan de Rode
Neuzen Dag. Tegelijk willen we geld
helpen inzamelen voor de geestelijke
gezondheidszorg voor kinderen en
jongeren. Als we dat allemaal kunnen
combineren met een laagdrempelige
kennismaking met Kliniek Sint-Jozef,
dan zitten we helemaal goed. Vandaar
het idee voor een urbain trail of een
belevingsrun”, vertelt Dominique
Loosveld.
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“Deelnemers aan de belevingsrun
kunnen een parcours lopen op het
domein van het ziekenhuis en doorheen de gebouwen, de leefgroepen
en de therapieruimtes van het zorgprogramma Jeugd. Zo willen we de
mensen een kijkje gunnen achter de
schermen van het ziekenhuis. Vergelijk
het met een opendeurdag, gekoppeld
aan een ludieke actie om het taboe op
jeugdpsychiatrie weg te nemen. De
beleving staat centraal; het is geen
loopwedstrijd.”

Open venster

Hindernissen en een rugzak

“Onderweg zijn er enkele hindernissen ingebouwd. Zoals dat ook in het
leven het geval is. Gaan de deelnemers de uitdagingen aan, of lopen ze
er omheen? Het wordt nog lastiger als
je weet dat elke deelnemer ook een
rugzak mee krijgt, net zoals onze patiënten met een extra belasting op
pad moeten. Om te tonen dat mensen voor ons nooit een nummer zijn,
hebben we iets origineels gevonden
voor de loopshirts. We willen bij iedereen het positieve naar boven halen en de krachten aanspreken! Na de
belevingsrun gaan we trouwens een
krachten-wall bouwen met herinneringen eraan.”

“De jongeren van het zorgprogramma Jeugd hebben meegewerkt aan
de voorbereiding en de omkadering
van de belevingsrun. Iedereen die
zin heeft, kan deelnemen. We richten
ons tot een heel breed publiek. Het
ziekenhuisdomein ligt wat verscholen in het groen, wat het voor veel
mensen nog een tikje mysterieuzer
maakt. Nu krijgt iedereen de kans
om letterlijk even binnen te lopen.
We werken hiervoor samen met de
gemeente Pittem, die logistieke ondersteuning biedt.”
Deelnemen aan de belevingsrun op zondag 18 november ten voordele van Rode
Neuzen Dag? Je vindt alle informatie op
www.sintjozefpittem.be.

Schepen van Sport Annick Debonné
is enthousiast over de belevingsrun
van Kliniek Sint-Jozef voor Rode
Neuzen Dag.
“We hebben altijd goed samengewerkt
met Kliniek Sint-Jozef”, vertelt schepen
Debonné. “De gemeente kan gebruik
maken van de sportterreinen van het
ziekenhuis en de kliniek is natuurlijk
ook een van de grootste werkgevers in
onze gemeente. Maar veel belangrijker
nog is de waardevolle bijdrage van het
ziekenhuis aan onze samenleving.”
“Er heerst nog altijd een groot taboe
op de geestelijke gezondheidszorg.
Nochtans, het kan iedereen overkomen. Dat we de krachten bundelen
om een succes te maken van de Rode
Neuzen Dag, is daarom een goede
zaak. Het idee van een belevingsrun
vind ik heel origineel.”
“De Sportdienst van de gemeente Pittem heeft het materiaal en de nodige
knowhow en ervaring om een mooi
parcours te helpen uitstippelen. Samen met de Jeugdraad en de jeugdbewegingen van Pittem hebben we
nagedacht over leuke uitdagingen en
hindernissen op het parcours. Op die
manier hebben we ook al de jeugd van
Pittem bij het opzet betrokken.”
“Ik zal zeker aanwezig zijn op 18 november. Ofwel help ik logistiek waar
het kan, ofwel zal ik mee stappen”,
lacht Annick Debonné.

Beeldverslag

Jaarlijkse sportnamiddag kent veel bijval
De jaarlijkse sportnamiddag voor patiënten en medewerkers van het therapeutisch departement greep plaats op
19 juli. Op het programma onder meer volksspelen, kubb,
voleybal, petanque, minivoetbal en een fotozoektocht.

Succesvolle 2de Inspiration Day
Op dinsdag 28 augustus vond de tweede editie plaats van
Inspiration Day, het festival vol bezieling en inspiratie
georganiseerd door de dienst voor zinzorg en pastoraal
’t Rustpunt. De weergoden waren ons gunstig gezind, zodat
we buiten op het grasveld gezellig konden picknicken.
Daarna konden de deelnemers proeven van talloze activiteiten en workshops: tai chi, mediteren, vuurlopen, krachthoutjes, een kookworkshop, inspirerende woordzoekers,
Pittem zingt!, een plaatje aanvragen bij Inspiration D(J)
ay, een speeddate, een hartenwand, een geluksmuur,
inspirerende verhalen uit de wereldreligies, de fuck itlist enzovoort.

Zeg het met een bloemetje
Kleine acties van medewerkers kunnen dikwijls een groot
verschil maken voor patiënten. De actie What matters
to you brengt deze kleine gebaren onder de aandacht.
Een ex-cliënt getuigde bijvoorbeeld onlangs nog wat het
met hem deed toen hij tijdens zijn opname op Vaderdag
compleet verrast werd door het sfeervolle ontbijt dat door
verpleegkundigen van de eenheid Ontwenning georganiseerd werd. Hij vertelde hoe dit een boost gaf aan zijn
waardigheid en zijn gevoel van trots en eigenwaarde. De
getuigenis van deze ex-cliënt motiveerde ervaringswerkers om op enkele andere afdelingen van het ziekenhuis
een kleine, maar betekenisvolle actie op te zetten. Samen
met kinderen van een lagere school werden kunstige
bloemetjes gemaakt en bezorgd aan alle cliënten.
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Kliniek Sint-Jozef vzw is een open, gespecialiseerd en
vernieuwend centrum voor psychiatrie en psychotherapie.

Medisch en therapeutisch aanbod:
ZORGPROGRAMMA

JEUGD

VOLWASSENEN

ZORGPROGRAMMA

ZORGPROGRAMMA

ZORGPROGRAMMA

Eenheden

Eenheden

Eenheid

Eenheid

Jeugd kortverblijf
Dr. Geert Everaert

Volwassenen kortverblijf
Dr. Hanne Vermeersch

Ouderen
Dr. An Verbrugghe

Jeugd behandeling
Dr. Evelyne D’hoore

Angst-, stemmings- en
persoonlijkheidsproblemen
Dr. Mark Kinet

Ontwenning van alcohol,
medicatie, tabak, cannabis
Dr. Eva Debusscher

EXPERTISECENTRUM

FORUM VOOR

Jongvolwassenen
Dr. Geert Everaert

VERSLAVING

OUDEREN

Psychosezorg
Dr. An Verbrugghe
Psychosociale revalidatie
Dr. Hanne Vermeersch

Kliniek Sint-Jozef vzw

Centrum voor psychiatrie en psychotherapie
Boterstraat 6, 8740 Pittem • Tel. 051 46 70 41 • Fax 051 46 70 46
info@sjp.be • www.sintjozefpittem.be
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Voor meer informatie en contactgegevens:
www.sintjozefpittem.be
www.openvenster.be (magazine)

