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Openheid en  
maturiteit
Na hard en grondig samenwerken aan 
het dossier, kreeg Kliniek Sint-Jozef 
eind 2018 groen licht én de nodige 
middelen van de overheid voor de 
realisatie van de eerste fase van het 
masterplan. Het was de kers op de 
taart van een goed gevuld jaar. In dit 
jaarverslag stellen we u een selectie 
van projecten, initiatieven en evolu-
ties voor. 

Zowel extern als intern bood 2018 stof 
te over voor een boeiende terugblik. 
Extern was er onder meer de fusie 
van Prit en Accolade tot Kwadraat, 
het netwerk geestelijke gezondheid 
Midden-West-Vlaanderen. Minder om-
vangrijk maar even belangrijk zijn de 
vele samenwerkingen op het terrein 
met Initiatieven Beschut Wonen, met 
AZ Delta en nog andere zorg- en wel-
zijnsorganisaties.

Een belangrijke evolutie in de gees-
telijke gezondheidszorg is de almaar 
toenemende inzet van ervaringswer-
kers. Wat begon als losse initiatieven 
bottom-up, krijgt meer en meer een 
structurele verankering. In zowat alle 
eenheden doen ervaringswerkers van-
daag elk hun specifieke inbreng tot 
een hogere kwaliteit van zorg. Erva-
ringswerkers groeien in hun rol. Ze 
vormen met hun zeer eigen kennis 
en ervaring een waardevolle aanvul-
ling bij het werk van de professionele 
hulpverleners. Ze zijn in de kliniek niet 
meer weg te denken.

Ondertussen neemt ook de actieve in-
breng van de patiënt en zijn context 
toe. Het elektronisch patiëntendossier 
wordt stap voor stap meer toegankelijk 
voor de patiënt, wat zijn betrokkenheid 
verder stimuleert. Meer zelfs, het on-
line dossier biedt de mogelijkheid om 
de patiënt actief mee te laten schrijven 
aan sommige onderdelen van zijn dos-
sier. De patiënt ‘als partner’ in zijn zorg 
krijgt hierdoor toenemende invulling.

Het mooie is dat deze evoluties niet lei-
den tot een ondergraving van het werk 
van de professionele hulpverleners. 
Integendeel. De nauwe samenwerking 
met de patiënt, zijn context en erva-
ringswerkers leidt tot een verdieping 
en een verbreding van het perspec-
tief en tot meer zorg op maat, met de 
kwaliteit van leven van de patiënt als 
doelstelling.

Al deze veranderingen komen er 
niet zomaar. Ze veronderstellen een 
openheid en een maturiteit van elke 
hulpverlener. In dialoog gaan over 
een behandeling, over de medicatie, 
over het veiligheidsbeleid… het lijkt 
zo vanzelfsprekend, maar dat is het 
allerminst. En toch slagen we erin, 
dankzij een goede begeleiding en 
ondersteuning, maar vooral dankzij 
het lef en de beroepsernst van elke 
arts en elke medewerker. Geestelijke 
gezondheidszorg blijft mensenwerk. 
Mijn dank bij deze terugblik op 2018 
gaat dan ook naar alle medewerkers 
en artsen, naar alle collega’s in Zorg 
en in Welzijn met wie we mochten 
samenwerken en naar alle patiënten 
en hun context, de ervaringswerkers 
en andere vrijwilligers. Dankzij jullie 
inzet hebben we samen alweer een 
mooi jaar geschreven.

Filip Deboutte
Algemeen directeur

Magazine kliniek Sint-Jozef Pittem

Editoriaal



4 Open venster

Aantal opgenomen patiënten daalt

In 2018 waren er in Kliniek Sint-Jozef in totaal 785 opna-
mes. Dat is een daling tegenover 2017 (821 opnamen). Er 
werden meer vrouwen (56,9%) opgenomen dan mannen 
(43,1%). Dat sluit aan bij de cijfers van de voorgaande jaren.

Geslacht Aantal %

Mannen 338 43,1%

Vrouwen 447 56,9%

Totaal 785 100%

Driekwart patiënten uit West-Vlaanderen

Het aandeel patiënten uit West-Vlaanderen stijgt nog in 
vergelijking met 2017. In 2018 kwamen 620 patiënten uit 
West-Vlaanderen, goed voor 79%. 

De meeste West-Vlaamse patiënten waren afkomstig uit 
Roeselare (22%), Kortrijk (19,6%), Tielt (11%) en Brugge 
(11,5%).

Daarnaast was bijna een vijfde van de patiënten afkomstig 
uit Oost-Vlaanderen (18,3%).

Herkomst Provincie N %
Brugge 90 11,5%
Diksmuide 25 3,2%
Ieper 24 3,1%
Kortrijk 154 19,6%
Oostende 61 7,8%
Roeselare 173 22%
Tielt 86 11%
Veurne 7 0,9%
West-Vlaanderen 620 79%
Oost-Vlaanderen 144 18,3%
Andere 21 2,7%
Totaal 785 100%

2018 in cijfers
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Stoornissen door middelengebruik 
blijven in 2018 met 31% de grootste 
groep (34,9% in 2017). Het aandeel 
patiënten met als hoofddiagnose 

Hoofddiagnose %

Stoornissen door middelengebruik 31%

Stemmingsstoornissen 26,6%

Schizofrene en andere psychotische stoornissen 3%

Persoonlijkheidsstoornissen 3,4%

Angststoornissen 5,2%

Aanpassingsstoornissen 5,6%

Eetstoornissen 0,4%

Stoornis impulsbeheersing 0,3%

Stoornissen ontwikkeld in kindertijd/adolescentie 15%

Dementiële en andere cognitieve stoornissen 0,3%

Andere problemen 7,2%

Somatoforme stoornissen 0,5%

Bijkomende codes 0,1%

Geen 1,4%

Medewerkers maken de zorg

Kliniek Sint-Jozef telde eind 2018 319 medewerkers of 
239,57 voltijdse equivalenten. 144 hebben een voltijds 
contract, 175 een deeltijds contract.

Vorming blijft belangrijk

Het totaal aantal uren vorming in 2018 bedroeg 6.518,25 uur. 
Dat is goed voor een gemiddelde van 27,20 uur per voltijds 
equivalent.

stemmingsstoornissen blijft in 2018 
vrijwel stabiel op 26,6% (25% in 
2017).

Middelengebruik en stemmingsstoornissen blijven  
belangrijkste hoofddiagnoses
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In oktober 2018 kreeg Kliniek 
Sint-Jozef een aangekondigd be-
zoek van de Vlaamse Zorginspectie 
voor een grondige audit. Het zie-
kenhuis kreeg een mooi rapport 
met heel wat sterke punten, maar 
ook enkele werkpunten. Het volle-
dige rapport vindt u op de website 
van Kliniek Sint-Jozef. Hieronder 
een korte bloemlezing van enkele 
commentaren. 

Het hoofdstuk Beleid noemt als sterk 
punt onder meer dat alle artsen en 
psychologen één of meer psycho-
therapeutische opleidingen hebben. 
Dat is trouwens een voorwaarde Kli-
niek Sint- Jozef. Ook meerdere andere 
therapeuten en verpleegkundigen 
volgden gespecialiseerde opleidingen.

De methodiek om het kwaliteitsbeleid 
te monitoren, analyseren en evalueren 
aan de hand van cijfergegevens is sterk 
ontwikkeld in het ziekenhuis, stelt 
het rapport.

Ook het magazine Open Venster en het 
jaarverslag krijgen goede punten van 
Zorginspectie.

Een werkpunt is dat de hoofdarts vol-
doende formele tijd moet krijgen om 
alle taken en verantwoordelijkheden 
die van hem verwacht worden, ten vol-
le op te nemen. Zorginspectie vraagt 
verder om de outcome-monitoring op 
sommige afdelingen breder en meer 
gestructureerd te implementeren.

In het luikje Middelen staat als sterk 
punt de toegang die patiënten krij-
gen tot hun Zorgportaal. Op dat online 
platform kunnen ze onderdelen van 

Audit 2018

Zorginspectie geeft Kliniek Sint-Jozef  
goede punten
hun patiëntendossier raadplegen of 
invullen.

Een werkpunt is dan weer dat sommi-
ge patiëntendossiers nog aangevuld 
kunnen worden met extra informatie. 

De gebouwen zijn op een aantal vlak-
ken niet meer aangepast. Zo hebben 
sommige afdelingen nog enkele drie-
persoonskamers, zijn sommige thera-
pielokalen te klein en is er soms een 
tekort aan gesprekslokalen. Het zie-
kenhuis gaat binnenkort van start met 
de uitvoering van het Masterplan dat 
deze knelpunten oplost. (Zie ook arti-
kel pagina 20-21).

Een sterk punt in het hoofdstuk Mede-
werkers is het eigen PERSONS- model 
voor vorming van verpleegkundi-
gen. Alle medewerkers moeten wel 
uitgedaagd worden om voldoende 
vorming te volgen. Dat zal ook op af-
delingsniveau opgevolgd worden. Bij 
de artsen voeren we een systematiek 
voor functioneringsgesprekken in. 

‘Veel aandacht gaat naar patiënt-
georiënteerde zorg voor de medica-
tie’, staat als sterk punt vermeld in 
het hoofdstuk Processen. Patiënten 
worden betrokken bij hun eigen medi-
catie volgens de fase van hun herstel-
proces. Andere sterke punten zijn de 
symptoom-gestuurde benadering op 
de eenheid Ontwenning om overmedi-
catie tegen te gaan; het herstelonder-
steunend veiligheids management en 
de spectaculaire daling van het aantal 
vrijheidsbeperkende maatregelen. 
Ook de acties en de eigen folder van 
het ziekenhuis over het thema ‘Sek-
sueel grensoverschrijdend gedrag: 

sluit je ogen niet!’ krijgt een aparte 
vermelding.

Nog sterke punten zijn de aandacht 
voor de integratie van ervaringsdes-
kundigheid in de werking. Zie ook het 
artikel hierover op pagina 14-15.

De werkpunten in relatie tot de apo-
theek zijn opgelost door de samenwer-
king met de apotheek van AZ Delta.  
U leest er meer over op pagina 16-17.

Wat het luik Resultaten betreft, 
krijgt het ziekenhuis lof voor de vele 
inspanningen om de zorg maximaal 
op maat van de patiënt te oriënteren. 
Enkele voorbeelden hiervan: de keuze-
modules in het therapieprogramma, 
het Forum voor Persoonsvorming, de 
mogelijkheid om met proefontslag te 
gaan en de betrokkenheid bij het op-
stellen van het behandelplan.

Een ander sterk punt is dat twee keer 
per jaar de cijfers over de opname- 
en ontslagbrieven besproken worden 
in de medische staf in functie van de 
zorgcontinuïteit.

Dat op een aantal eenheden nog meer 
aandacht besteed kan worden aan de 
zorgcontinuïteit na ontslag uit het zie-
kenhuis, is een werkpunt.

Het volledige auditverslag en het verslag 
met de werkpunten en de termijnen voor 
de opvolging vindt u op de website: 
www.sintjozefpittem.be.
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In 2018 fusioneerden de netwer-
ken GGZ PRIT en Accolade tot één 
netwerk met de naam Kwadraat.

De samensmelting van PRIT (regio 
Pittem, Roeselare, Izegem, Tielt) en 
Accolade (regio Ieper, Diksmuide) 
kwam er op vraag van de overheid, die 
aanstuurde op een groter werkings-
gebied. Een kerngroep met leden uit 
beide netwerken kwam in 2018 op ge-
regelde tijdstippen samen om de fusie 
vorm te geven. De procesbegeleiding 
gebeurde door prof. Geert Van Hoote-
gem en Chris Sels van Prepared mind.

Op 29 juni vond een kick-off plaats met 
een dertigtal medewerkers van beide 
netwerken. Onder de deelnemers zo-
wel directieleden, medewerkers en 
ervaringsdeskundigen. De waarden 
en de visie stonden centraal op die 
dag, met het doel gemeenschappelijke 
speerpunten te formuleren. Topics die 
aan bod kwamen, waren onder meer 
de versterking van de eerste lijn; pa-

Kwadraat netwerk geestelijke gezondheid Midden-West-Vlaanderen

Eengemaakte netwerk GGZ krijgt vorm

tiënten- en familieparticipatie en de 
ontwikkeling van zorgprogramma’s, 
zoals voor crisishulp en voor langduri-
ge zorg. De discussies verliepen in alle 
openheid en de consensus was groot.
 
Op 11 september was er een opvol-
gingsgesprek met de procesbegelei-
ders en een delegatie van de kern-
groep. Voortbouwend op de kick-off 
werden verdere stappen afgesproken.

Op 16 november organiseerde het 
nieuwe netwerk een werkdag over het 
‘besturingssysteem’ en het ‘organisa-
tiemodel’. Parallel werd gezocht naar 
een nieuwe naam voor het netwerk. De 
kerngroep koos uiteindelijk voor de 
naam: Kwadraat, netwerk geestelijke 
gezondheid Midden-West-Vlaanderen.

De missie van het nieuwe netwerk 
luidt als volgt: Kwadraat verbindt ac-
toren uit diverse sectoren om te komen 
tot een gemeenschappelijke visie op 
geestelijke gezondheidszorg. Vanuit 

deze gedeelde visie bouwen de part-
ners samen aan het meest passende 
aanbod in functie van de geestelijke 
gezondheid van volwassenen met een 
psychische kwetsbaarheid binnen het 
werkingsgebied. Het aanbod is vlot toe-
gankelijk en sluit aan bij de noden van 
de persoon op een bepaald moment. 
De zorggebruiker is regisseur van het 
eigen traject. We werken vanuit de ei-
gen krachten en mogelijkheden van de 
zorggebruikers en de betrokkenen uit 
zijn omgeving. Gebruikmakend van de 
sterktes van de netwerkpartners creë-
ren we meerwaarde. We doen dit door 
afstemming tussen de partners, alsook 
door het versterken en innoveren van 
het zorgaanbod in het netwerk.

Sinds 1 januari 2019 zijn Cathy Room (al-
gemeen directeur H.Hart Ieper) en Eddy 
Deproost (directeur patiëntenzorg St.- 
Jozef Pittem) respectievelijk voorzitter 
en ondervoorzitter van het eengemaakte 
netwerk voor een periode van drie jaar.  
Koen Demuynck is netwerkcoördinator. 

Charter patiëntveiligheid onderstreept engagement

Eind mei 2019 ondertekenden directieleden, artsen en medewerkers het charter patiëntveiligheid.  
Met dit charter engageert Kliniek Sint-Jozef zich voor een goede veiligheidscultuur. Een cultuur waarin 
we geen schrik hebben om open te spreken en waarin we bereid zijn om te leren uit onze fouten.
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De eenheid Volwassenen kortverblijf en Psychosociale 
revalidatie werken al lang intensief samen met de con-
text en verwijzende organisaties van de opgenomen 
patiënt. De eenheid Psychosociale revalidatie startte 
in 2018 met het concept ‘wisselleren’ om de partners 
binnen het netwerk geestelijke gezondheid beter te leren 
kennen. Verpleegkundige Veronique liep een week lang 
mee met haar collega’s van Beschut Wonen. Omgekeerd 
kwam woonbegeleidster Alison een week lang op ver-
kenning op de eenheid Psychosociale revalidatie. “Hoe 
beter we elkaar kennen, hoe beter voor de patiënt.”

“We bouwen een goede samenwerking uit met alle partners 
in het netwerk”, vertelt afdelingspsycholoog Kelly Hoebeke. 
“Door systematisch overleg streven we naar een zo klein 
mogelijke kloof tussen de opname van de patiënt en zijn 
terugkeer naar een woonst. Als bijvoorbeeld een cliënt 
van Beschut Wonen opgenomen wordt, is verdere begelei-
ding door de medewerkers van Beschut Wonen mogelijk.  
Zo vermijden we breukmomenten in de begeleiding.”

“Belangrijk in die context is een gedeelde visie rond herstel. 
Vandaar dat we hierover intensief in dialoog gaan met de 
collega’s van Beschut Wonen. Samen denken we onder meer 
na hoe we kunnen optreden tijdens een crisismoment. Als 
een cliënt van Beschut Wonen bijvoorbeeld suïcidaal is en 

Zorgprogramma Volwassenen

“Wat je zelf doet,  
doe je niet altijd beter”

een opname nodig is, dan namen wij vroeger alles over, 
met een eigen behandelplan. Nu doen we dat niet meer. Nu 
gaan we in dialoog met de collega’s van Beschut Wonen en 
bekijken we samen wat wenselijk en haalbaar is en wat wij 
overnemen en wat niet. Op die manier werken we minder 
ontwrichtend.”

Enorme boost
Psychiatrisch verpleegkundige Veronique Buysse van de 
eenheid Psychosociale revalidatie ging in 2018 een week 
wisselleren bij Beschut Wonen Izegem. Wisselleren is een 
methodiek waarbij iemand enkele dagen meeloopt op een 
andere werkplek om die beter te leren kennen en zo de 
samenwerking te versterken. Omgekeerd kwam Alison 
Desmytter van Beschut Wonen een week wisselleren op 
de eenheid Psychosociale revalidatie.

Veronique Buysse: “Ik mocht deelnemen aan vergaderingen, 
overleg en huisbezoeken. Ik heb zelfs patiënten teruggezien 
die vroeger nog op de eenheid verbleven. Het gaf een enor-
me boost om te ervaren hoe goed die mensen het vandaag 
maken. Meestal zien wij hen alleen terug als het slechter 
gaat. Nu heb ik ze ontmoet in een gelukkiger context.”

“Beschut Wonen is 24/24 bereikbaar en zeer laagdrempelig. 
Meer dan ooit besef ik hoe belangrijk het is om Beschut 
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“Je voelt aan alles dat we 
eenzelfde visie delen en 
het beste voorhebben met 
elke patiënt.”

Wonen van in het begin van een opname zo nauw mogelijk 
te betrekken. Als we op maat willen werken en de regie 
zoveel mogelijk bij de cliënt willen leggen zonder alles 
over te nemen, dan is overleg nodig. Uiteraard heb ik zelf 
ook verteld over onze manier van werken op de eenheid. 
Hoe we omgaan met suïcidaliteit of een euthanasievraag, 
bijvoorbeeld. Over veel thema’s zaten we meteen op de-
zelfde golflengte. Hun rehabilitatiemodel sluit goed aan bij 
onze herstelvisie. Ons wederzijds respect is alleen maar 
toegenomen door het wisselleren. Nu we elkaars praktijk 
nog beter kennen, kunnen we sneller linken leggen en 
nemen we op een meer vanzelfsprekende manier contact 
op met elkaar. Wat je zelf doet, doe je niet altijd beter. In 
een netwerk kunnen we elkaar goed aanvullen. Door ook 
moeilijkere casussen samen op te nemen, leren we van 
elkaar en groeien we nog meer naar één visie.”

Kelly Hoebeke, Annemie Dupon, Thomas Dhondt en Veronique Buysse  
samen op de foto met Alison Desmytter van Beschut Wonen

Ook Alison Desmytter kijkt positief terug op haar week 
wisselleren op de eenheid Psychosociale revalidatie. “Het 
was een ontzettend leerrijke ervaring. Wat me vooraf trof, is 
hoe nabij en present de begeleiding is. In de leefruimte staat 
bijvoorbeeld een lange tafel waar patiënten en verpleegkun-
digen dikwijls samen zitten. Ik merkte hoe de patiënten het 
op prijs stellen om gewoon ‘mens onder de mensen’ te zijn, 
ook op de afdeling. Dat is zeker een aandachtspunt dat ik 
meeneem naar Beschut Wonen: hoe we nog uitdrukkelijker 
tijd kunnen maken voor de mensen. Dat is zo belangrijk. 
Verder viel de veilige omgeving die de eenheid biedt me 
op. Alles is erop gericht om patiënten terug aan het stuur 
te krijgen. De wijze waarop dr. Hanne Vermeersch en het 
voltallige team inzetten op de krachten van elke patiënt 
en daarmee aan de slag gaan, heeft mij geïnspireerd. De 
samenwerking met de eenheid Psychosociale revalidatie 
en met andere eenheden van Kliniek Sint-Jozef loopt vlot. 
Je voelt aan alles dat we eenzelfde visie delen en het beste 
voorhebben met elke patiënt.”
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Het Zorgprogramma Ouderen slaat 
zijn vleugels uit. Dankzij een goe-
de samenwerking in het Consulta-
tiepunt Ouderen multidisciplinair 
(COm) groeit het netwerk van hulp-
verleners die samenwerken rond 
concrete casussen van mensen met 
een psychische problematiek. Out-
reachend en aan huis.

Het COm bestaat ondertussen drie 
jaar. Alle 60-plussers met een psy-
chische problematiek en een zorg- of 
ondersteuningsnood kunnen er een 
beroep op doen. Het doel is om mensen 
zo lang mogelijk de kans te geven om 
thuis te blijven wonen. “Om hierin te 
slagen, is de samenwerking met uit-
eenlopende partners nodig”, zegt ba-
chelor toegepaste psychologie Mariet 
Vandeweghe. “We investeren daarom 
voortdurend in de verdere uitbouw 
van ons netwerk.”

“De mensen die bij COm aankloppen, 
hebben diverse vragen of noden: een 
rouwproblematiek, een alcoholver-
slaving, depressieve gevoelens… Om 
altijd de best mogelijke oplossingen 
aan te bieden, werken we bijvoorbeeld 
samen met thuiszorgdiensten als  
Familiehulp en Familiezorg. Deze or-
ganisaties ontwikkelen onder meer 
een aanbod om eenzaamheid bij oude-
ren tegen te gaan. Ondertussen hebben 
we een goede vertrouwensband met 
heel wat organisaties.”

Breed netwerk
“COm was van meet af aan multidis-
ciplinair, met een psychiater, psy-
chologen, verpleegkundigen, een er-
gotherapeut en mezelf als bachelor 
toegapaste psychologie. Maar we ma-
ken ons netwerk voortdurend breder. 
Mooi is bijvoorbeeld onze goede sa-
menwerking met de politiezone RIHO. 
Ook de politie is immers vaak goed 

Zorgprogramma Ouderen kiest voor samenwerking in netwerk

“Samenwerken rond concrete casussen  
geeft grote meerwaarde”

geplaatst om het risico op vereen-
zaming en isolatie van oude mensen 
in te schatten. Samen hebben we al 
enkele mooie trajecten afgelegd.”

“Zo was er een dame van 84 jaar die 
last had van psychoses en beginnende 
dementie. Ze dwaalde ’s nachts vaak op 
straat. De buren waren ten einde raad 
en namen contact op met de politie. 
Via PRIT is de politie bij COm terecht-
gekomen. Vandaag kunnen we terug-
kijken op een mooie evolutie. We heb-
ben contact opgenomen met die dame 
en met haar broer, als enige familielid. 
Dankzij onze samenwerking met AZ 
Delta kon zij in het dagziekenhuis te-
recht om de dementie aan te pakken. 
We schakelden een poetsdienst en ge-
zinszorg in en een zorgkundige die 
haar elke dag even opbelt om te horen 
hoe het met haar gaat. En dankzij onze 
contacten met Zorgbedrijf Roeselare 
woont die mevrouw ondertussen in 
een woonzorgcentrum.”

Aan huis
“Natuurlijk loopt niet elke casus zo 
goed af. We botsen op verschillende 
drempels. Bijvoorbeeld bij mensen die 
het moeilijk hebben om hulp te aan-
vaarden of die de meerwaarde van 
hulpverlening nog niet inzien. Ook het 
taboe rond psychische problemen is 
bij ouderen nog heel erg aanwezig. 
We botsen ook op moeilijke thema’s 
zoals ouderenmisbruik, bijvoorbeeld 
een kleinzoon die bij zijn grootmoe-
der woont en fysiek geweld gebruikt. 
Ondanks de goede samenwerking met 
politiezone RIHO lukt het ons niet 
altijd om verdere stappen te zetten. 
Maar hoe meer casussen we vanuit 
het netwerk van COm aanpakken, hoe 
sterker we erin groeien.”

“Mensen kunnen COm bereiken via 
het Huis in de Stad in Roeselare en via  

Kliniek Sint-Jozef, maar we gaan 
meestal aan huis. Dat is laagdrempeli-
ger en het laat ook aanklampende zorg 
toe. In die optiek zijn we een goede 
aanvulling op de mobiele teams, die 
mensen van 65 en ouder naar COm 
verwijzen. De samenwerking met de 
mobiele teams verloopt prima.”

“Met huisartsen, Familiehulp, Fami-
liezorg, de politie, woonzorgcentra, 
het ziekenhuis en andere partners sa-
menwerken rond concrete casussen 
geeft een grote meerwaarde. Je leert 
elkaar kennen vanuit de praktijk. Dat 
brengt ons allemaal dichter bij elkaar, 
zodat we ook meer kunnen betekenen 
voor de mensen die op ons een beroep 
doen”, besluit Mariet Vandeweghe.
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Goede contacten met huisartsen, 
ervaringswerkers en andere in-
terne en externe partners zijn 
cruciaal. “Hoe beter alle partners 
elkaar kennen, hoe beter we onze 
dienstverlening optimaal kunnen 
afstemmen op de noden van elke 
patiënt”, vertelt Jens Demeyer.  
“Bovendien komen die goede contac-
ten de transparantie ten goede. En 
ook daar wordt de patiënt beter van.”

“Netwerking is en blijft een belang-
rijk thema voor het Zorgprogram-
ma”, zegt verpleegcoördinator Jens 
Demeyer in naam van de stuur-
groep van de eenheid Ontwenning. 
“Bruggen slaan, contacten leggen,  
samenwerking met andere eenheden 
in het ziekenhuis, maar ook met exter-
ne partners.”

“Zo hadden we een verkennend over-
leg met dr. Jochen Decaestecker en 
de verpleegkundig consulent en de 
hoofdverpleegkundige van de dienst 
Maag-darm-leverziekten van AZ Del-
ta. We kunnen elkaar in de toekomst 
ongetwijfeld versterken voor de op-
volging van mensen met een versla-
ving. Met AZ Delta hebben we sowie-
so al goede contacten. Denk aan het 
Praatcafé over verslaving, dat we in 
samenwerking met het ziekenhuis or-

Zorgprogramma Verslaving

“Bruggen slaan  
voor een sterker netwerk”

ganiseren in De Kiem in Roeselare. Het 
Praatcafé houden we bewust buiten 
Kliniek Sint-Jozef om zo laagdrempelig 
mogelijk te zijn. Mensen kunnen er 
ervaringen delen, in gesprek gaan en 
vragen stellen. Onze eigen ervarings-
werkers zijn daar eveneens aanwezig 
om zoveel mogelijk mensen te helpen. 
Alles gebeurt op vrijwillige basis.”

Binnen en buiten
“Ook met de PAAZ (psychiatrische af-
deling) van het Sint-Andriesziekenhuis 
in Tielt hebben we goede contacten. 
Zowel met de psychiaters als met de 
psychologen en de maatschappelijk 
werkers. Geregeld zijn er doorverwij-
zingen in beide richtingen. In 2018 
hadden we in Pittem een overleg om 
elkaar nog beter te leren kennen. We 
maakten afspraken over gegevens-
uitwisseling en om de samenwerking 
nog te verfijnen. In 2019 brengen wij 
trouwens een tegenbezoek in Tielt. 
Dat wordt heel boeiend, want de PAAZ 
werd er verbouwd.”

“Een derde initiatief gericht op een 
versterking van ons netwerk, was de 
boekvoorstelling van Het Gekaapte 
Brein door Paul Van Deun. Ruim 200 
mensen woonden het avondseminarie 
bij in Kliniek Sint-Jozef! Een ideale ge-
legenheid om contacten te leggen en 

collega’s aan te spreken. De reflecties 
op het boek door afdelingspsycholoog 
Mieke Hoste en een patiënt van onze 
afdeling werden trouwens erg op prijs 
gesteld. Het unieke was dat we hier-
mee zowel de patiënt als zijn context 
én professionelen samen brachten.”

“In 2019 hebben we ondertussen ook 
een reflectiedag met onze collega’s van 
het OHO georganiseerd, het Overleg 
Hoofden Ontwenningsafdelingen. In 
het OHO werken de psychiatrische zie-
kenhuizen van Kortrijk, Ieper, Brugge, 
Sint-Denijs-Westrem, Zoersel en Pittem 
samen. Het thema dit jaar was de her-
stelvisie. Hoe gaan de verschillende 
ontwenningsafdelingen daarmee om? 
Hoe gaan zij om met regels, afspraken 
en waarden? Dat zijn heel interessante 
vragen, waaruit elke afdeling wel iets 
kan leren. Daarnaast organiseerden 
we enkele workshops.”

“Verder lopen er nog veel andere ini-
tiatieven waar teamleden zich voor 
inzetten: KOPP, het Zorgpad Alcohol 
West-Vlaanderen, de samenwerking 
met het Vlaams expertisecentrum  
Alcohol en andere Drugs (VAD)… Ook 
in de toekomst blijven we inzetten op 
samenwerking binnen en buiten het 
ziekenhuis”, besluit Jens Demeyer.

Jens Demeyer, verpleegcoördinator 
eenheid Ontwenning
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Zorgprogramma Jeugd

Elke jongere die met ontslag gaat, wordt uitgenodigd om een kadertje 
te maken. Het is een soort van afscheidsritueel: de jongere vertelt in 
een afsluitende groepsvergadering iets over wat hij gemaakt heeft.  

De kadertjes krijgen allemaal een plaats op de eenheid Jeugd 
kortverblijf. Er hangen er ondertussen al bijna 800. Phyllis Popelier (17) 

en Justine Lemiegre (21) delen hun verhaal.

“Mijn droom is  
om zorgkundige te worden”

“Ik heb heel diep gezeten. Ik was 14 jaar toen ik voor het 
eerst werd opgenomen. Het was een crisisopname. Heel 
beangstigend. Maar ik ben hier heel goed geholpen. Hoe de 
mensen hier met je omgaan, hoe ze je leren communiceren 
en omgaan met groepsdruk… Later zijn er nog twee opna-
men gevolgd, telkens maar voor enkele weken.

Vandaag sta ik sterker in het leven. Deze zomer trek ik 
naar het Zeepreventorium in De Haan. Ik voel me goed 
voorbereid.

Na elke opname heb ik een afscheidskadertje gemaakt. Ik 
heb met tekstjes gewerkt die vertellen hoe ik me voelde. 
Na mijn tweede opname schreef ik bijvoorbeeld: ‘Het is 
hard om naar bed te gaan als je de volgende ochtend op-
staat met dezelfde problemen.’ Wat ik wou zeggen, is dat 
het moeilijk is om in te slapen als je zoveel piekert. Maar 

Zoveel kadertjes,  
zoveel verhalen

tijdens de opname ben ik hierbij goed geholpen. Ik geraak 
beter in slaap nu.

Ik kijk heel positief terug op Kliniek Sint-Jozef. Ik heb er 
banden opgebouwd met verschillende mensen. Ik heb er 
begrip gevonden en respect gekregen. Ook de individuele 
begeleiding was top. Wie hier iets fout doet, wordt niet met 
de vinger gewezen. Er is altijd ruimte voor een gesprek.

Mijn toekomst zie ik rooskleurig. Vroeger zat mijn hoofd 
helemaal vol en zag ik geen toekomst. Vandaag wel. Ik 
werk nu in een hamburgerrestaurant en ik haal daar veel 
energie uit. Ik wil graag ook mijn school nog afmaken. Mijn 
droom is om zorgkundige te worden.”

Phyllis Popelier, Brugge



13Magazine kliniek Sint-Jozef Pittem

“Steeds meer lichtpuntjes  
op die achtergrond van grijs”

“In 2016 ben ik een eerste keer opgenomen op de eenheid 
Jeugd kortverblijf. Vandaag maak ik deel uit van de peer-
groep: jonge ex-patiënten die in scholen, op afdelingen en 
andere plaatsen gaan spreken om het taboe op geestelijke 
gezondheidszorg te doorbreken. Dat vind ik belangrijk.  
Ik wil mensen tonen dat je uit de moeilijkheden kunt ge-
raken met de nodige hulp en ondersteuning.

Er waren verschillende oorzaken voor mijn opname. Ik had 
weinig vrienden en voelde me een buitenbeentje. Dat was al 
zo op het einde van de lagere school. In het eerste middelbaar 
werd ik gepest. Een jaar later volgde de diagnose van autisme. 
Die diagnose bracht antwoorden. Ik kreeg GON-begeleiding 
op school. De eerste jaren hielp dat, maar later kreeg ik het 
toch weer moeilijk. Mijn ouders zochten ambulante hulp, 
maar de wachtlijsten waren lang. Ik sliep slecht, ik piekerde 
en geraakte verstrikt in een spiraal van negatief denken. 
Op school ging het van kwaad naar erger. Een schoolreis 
was een nachtmerrie voor mij. In het vijfde jaar verloor ik  
10 kilo gram gewicht door stress en angstgevoelens. In au-
gustus 2016 kwam ik in Kliniek Sint-Jozef terecht.

‘Het is niet die ene druppel die de emmer doet overlopen, 
het zijn al die druppels daarvoor.’ Ik vind die uitspraak 
erg toepasselijk op mij. De opname was geen gemakkelijke 
periode, maar het was wel mijn keuze. Ik was gemotiveerd. 
Ik wou echt verandering. Ik herinner me leuke therapieën 
zoals dansen en koken, waarbij ik mijn gedachten helemaal 
kon verzetten. Maar er waren ook zware momenten, zoals 
de sociotherapie in groep, waar ik veel heb bijgeleerd over 
hoe ik overkom op andere mensen. Ook aan de individuele 
gesprekken heb ik enorm veel gehad.

Ik zag het niet zitten om na die eerste opname terug naar 
school te gaan, maar het moest. Wel kreeg ik een nabehan-
deling van een halve dag per week met onder meer psy-
cho-educatie en danstherapie. Die halve dag nabehandeling 
gaf me houvast. Ze gaf me de kracht om vol te houden en 
mijn diploma te halen.

Na mijn middelbare studies koos ik voor de richting 
HBO5-orthopedagogie. Een richting met veel stage en 
dat liep niet zo vlot door te weinig begeleiding. Ik kreeg het 
weer moeilijk en er volgde een heropname op de eenheid 
Jeugd kortverblijf van twee dagen in de week voor twee 
weken en een nabehandeling. Via de VDAB kon ik terecht 
in het jobcentrum Enimo. Ik kon stage lopen en een oplei-
ding volgen in een chocolaterie. Vandaag werk ik halftijds 
in een confiserie. Daarnaast doe ik vrijwilligerswerk in 
de peergroep. Regelmatig heb ik nog een gesprek met 
de psychiater en ik krijg ondersteuning aan huis van het 
mobiel team WINGG. Verder neem ik deel aan activiteiten 
van Autisme Centraal en van Jonass.

Twee keer maakte ik een kadertje. Het eerste van na mijn 
opname oogt donkergrijs met de tekst ‘Life is a very difficult 
thing’ en kleine glinstertjes als sprankeltjes hoop. Ik vind 
het leven nog altijd moeilijk, maar ik kijk er iets positiever 
tegenaan. Het tweede kadertje van na de nabehandeling 
is al in een lichtere tint grijs en bevat grotere sterren, 
grotere lichtpuntjes. Ik vond het heel tof om die kadertjes 
te maken. Je laat iets achter van jezelf. En het is ook mooi, 
al die kadertjes samen, al die verhalen…”

Justine Lemiegre, Pittem

“Het is niet die ene druppel  
die de emmer doet overlopen,  
het zijn al die druppels daarvoor.” 
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Meer dan veertig ervaringswerkers 
telt Kliniek Sint-Jozef vandaag al. 
Steeds meer ex-patiënten engageren 
zich om andere mensen met psychi-
sche problemen bij te staan en hoop 
te geven. En om het taboe op gees-
telijke gezondheidszorg te doorbre-
ken. Ervaringswerker Inge Maes is 
vast in dienst en coördineert de vele 
initiatieven die bottom-up groeien. 
Samen met Inge en met vrijwillige 
ervaringswerkers Ronald Swynge-
dauw en Kris Wallaert blikken we 
even terug op 2018.

“In Kliniek Sint-Jozef zijn op veel een-
heden groepen ervaringswerkers ac-
tief. De PITSTART-groep brengt die 
ervaringswerkers over alle eenheden 
heen samen met zorgverleners van 
elke eenheid. Beschouw het als een 
overkoepelend overleg, dat gezamen-
lijke projecten aanstuurt en werkt aan 
een eenduidige visie. Elke eenheid 
heeft zijn eigenheid, maar uiteindelijk 
delen we vaak dezelfde bekommer-
nissen en botsen we soms op dezelfde 
uitdagingen”, zegt Inge Maes.

“In 2018 besprak de PITSTART-groep 
diverse activiteiten. In januari 2018 
ging het Praatcafé Alcohol van start, 
een initiatief van de BOE-groep in 
samenwerking met onder andere AZ 
Delta. Het doel is om alcoholgebruik op 
een laagdrempelige manier bespreek-
baar te maken. Veel mensen beseffen 
dat ze hun gebruik niet helemaal in 
de hand hebben, maar de stap naar de 
hulpverlening is vaak groot.”

Ervaringswerkers actief op verschillende eenheden

Hoop geven aan mensen

“Het praatcafé wil een contactpunt 
zijn, waar ervaringswerkers hun er-
varingen delen en antwoorden geven, 
zonder mensen naar een opname te 
willen leiden”, zegt Kris Wallaert. 
“Mensen komen op aanraden van hun 
huisarts, een centrum voor algemeen 
welzijn, op eigen initiatief of onder 
impuls van hun partner. Het blijft 
sowieso een grote stap voor iemand 
met een alcoholprobleem. Eerst moe-
ten het besef en de erkenning van het 
probleem er zijn, voor iemand hulp 
gaat zoeken.”

Taboe doorbreken
Een ander opvallend initiatief was de 
Levende Bibliotheek, die eind april 
2018 plaatsvond in de bibliotheek van 
Pittem. “De Levende Bibliotheek is een 
ontmoeting tussen mensen met een 
psychische kwetsbaarheid en mede-
werkers van Kliniek Sint-Jozef en ge-
interesseerde mensen”, vertelt Ronald 
Swyngedauw. “Een ervaringswerker 
vertelt, meestal in een één-op-één-
gesprek, zijn verhaal. Zo ontstaat er 
een gesprek. Ik heb zelf deelgenomen 
en het was een bijzondere ervaring. 
Ik herinner me het gesprek met ie-
mand die moeilijkheden had, maar 
nog zoekende was. Even van gedach-
ten wisselen met iemand die het zelf 
meegemaakt heeft, doet in zo’n geval 
deugd en geeft een extra zetje om het 
probleem aan te pakken.”

“Even taboedoorbrekend was het 
audioproject De Bovenkamer in het 
kader van het kunsttraject De Tuin 

der Lusten. Dat is een artistiek fes-
tival van cultuurcentrum De Spil in 
Roeselare. Kliniek Sint-Jozef werk-
te er met ervaringswerkers van de 
PIT-groep aan mee, samen met ken-
niscentrum ARhus, het Netwerk GGZ 
Midden-West-Vlaanderen en Aisha 
Adepoju. Samen realiseerden we de 
audio-installatie De Bovenkamer, die 
de bezoekers liet meekijken in de bo-
venkamer van vier ex-patiënten gees-
telijke gezondheidszorg, via hun ver-
halen. De Tuin der Lusten greep plaats 
in september, maar De Bovenkamer 
werd later nog hernomen in ARhus en 
op andere plaatsen”, zegt Inge.

“Een ander leuk initiatief van de er-
varingswerkers was naar aanleiding 
van What Matters To You, een interna-
tionale dag die aandacht vraagt voor 
wat echt telt voor de mensen. Een 
leerkracht die zelf ervaringswerker 
is, knutselde met de kinderen in haar 
klas een heleboel mooie bloemen. Die 
werden op Moederdag en op Vaderdag 
op enkele eenheden uitgedeeld aan 
de opgenomen mama’s en papa’s. De 
reacties van de patiënten waren mooi 
en vaak ontroerend. De ervaringswer-
kers maakten ook gratis mocktails 
voor de pop-upmarkt van de dienst 
Vrije Tijd naar aanleiding van What 
Matters To You.”

Ook de ervaringswerkers van het 
zorgprogramma Jeugd, verenigd in 
de peergroep, lieten van zich horen.  
Onder meer met het ‘peercafé’: een 
soort van speeddating waarbij ex- 
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patiënten die de draad van hun leven 
weer opgepakt hebben, hun ervarin-
gen delen met opgenomen jongeren.

Bijzonder was verder het oudejaars-
avondfeest van de ervaringswerkers 
van de BOE-groep, die de deuren ook 
openzetten voor andere ervarings-
werkers. “De eerste keer vierden we 
de overgang van 2017 naar 2018 met 
zes ervaringswerkers in het Huis in 
de Stad in Roeselare. Een leuk feest 
met alles erop en eraan: een etentje, 
muziek, dansen… Maar zonder alco-
hol. Zowel patiënten, ex-patiënten als 
niet-patiënten waren welkom. Alleen 
of met partner. Het jaar daarop wa-
ren we al met 26 deelnemers”, lachen  
Ronald en Kris. “Het succes dreigt ons 
boven het hoofd te groeien. Maar het 
toont dat er nood is aan dat soort ini-
tiatieven, die van onderuit ontstaan, 
op vrijwillige basis en helemaal vrij-
blijvend.”

“Meer dan de moeite waard”
Een bijzondere ontmoeting was het bezoek van Julie Repper 
aan de ervaringswerkers van Kliniek Sint-Jozef. Julie Repper 
is een internationaal expert op het gebied van herstelge-
richt werken met ervaringswerkers en peer support. Zij is 
directeur van het ImROC en professor aan de universiteit 
van Nottingham.

Julie Repper deelde haar visie op ervaringswerk en bena-
drukte dat er voldoende coaching nodig is. Ze pleitte voor 
ervaringswerkers op elke eenheid. Verder maakte ze een 
duidelijk onderscheid tussen ervaringsdeskundigen (met 
een betaald contract als medewerker) en ervaringswerkers 
(vrijwilligers).

“Het was voor iedereen een boeiende ontmoeting”, zegt Inge 
Maes. “Het inzetten van ervaringsdeskundigen en ervarings-
werkers is een internationale evolutie. In Kliniek Sint-Jozef 
zijn de meeste eenheden al actief aan de slag met ervarings-
werkers. Met de PITSTART-groep willen we initiatieven beter 
structureren, verankeren en stroomlijnen. Samenwerken 
over alle afdelingen heen is de weg die we kiezen.”

Ronald en Kris zijn alvast gemotiveerd om hier als vrijwilli-
gers mee hun schouders onder te zetten. Ronald: “Het is als 
een zaadje dat je plant en dat groeit en bloeit tot een mooie 
bloem. Onze droom is om een heel bloemenveld te maken. Ik 
wil mensen die in dezelfde situatie verkeren als ik vroeger, 
tonen dat het anders kan. Dat je gelukkiger kunt zijn zonder 
die afhankelijkheid van alcohol.”

“Het is een win-winsituatie”, zegt Kris. “Je geeft iets en je 
krijgt iets terug. Ik heb er zelf ook iets aan. Ik ben nu drie 
jaar nuchter, maar ik blijf kwetsbaar. Door mijn engagement 
als ervaringswerker blijf ik er bewust mee bezig. Ik heb diep 
gezeten. Ik weet hoe het is. Zelfs al kan ik maar één iemand 
helpen door mijn vrijwilligerswerk, dan nog is dat meer dan 
de moeite waard.”

“Hoog geven aan mensen. Daar gaat het om”, beaamt Inge. 
“De hoop dat mensen ondanks een psychische kwetsbaarheid 
verder een mooi en zinvol leven kunnen uitbouwen.”
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Kathleen De Sutter, Nadine Verbrugghe en Ann-Sophie Vanthournout: 
“Goede afspraken maken goede vrienden.”

“We hebben elkaar heel snel gevonden”

Samenwerking Kliniek Sint-Jozef en apotheek AZ Delta

16 Open venster
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“De voorbereiding nam een kleine zes 
maanden in beslag”, vertelt hoofdapo-
theker Ann-Sofie Vanthournout van AZ 
Delta. “We konden hierbij terugvallen op 
onze ervaringen met PC Menen. Na de 
principiële afspraken hebben we alles 
vertaald naar de praktijk met een ser-
vice level agreement dat uitstippelt wie 
wat doet, hoe, wanneer enzovoort. Goe-
de afspraken maken goede vrienden.”

“Alle apotheekactiviteiten worden 
voortaan vanuit AZ Delta aangestuurd: 
het valideren van de voorschriften, 
het klaarzetten van de medicatie per 
patiënt, het maken van de bereidin-
gen, het transport op de afgesproken 
tijdstippen…”

“Voor het transport hebben we een 
slimme oplossing gevonden”, vult  
Kathleen De Sutter aan. “Onze keuken-
medewerkers leveren dagelijks maal-
tijden aan PVT Rumbeke. Zij nemen 
vanuit Pittem de ‘retours’ mee naar 
Rumbeke en op de terugweg brengen 
ze de nieuwe medicatie mee naar het 
ziekenhuis.”

“De medicatie wordt 6 dagen per week 
geleverd in een verzegelde bak per 
eenheid”, zegt Nadine Verbrugghe, die 
in Kliniek Sint-Jozef instaat voor de 
controle en de interne distributie van 
de medicatie en het niet-steriele ver-
zorgingsmateriaal. Ik breng alles naar 
de eenheden, waar ik ter plaatse nog 
een controle doe en per patiënt de me-
dicatie in onze kasten sorteer. Verder 
vul ik de noodkasten met medicatie 
aan. Wanneer ik er niet ben, nemen 

de verpleegkundigen deze taken over 
zodat de continuïteit gewaarborgd is.”

Positieve evaluatie
Na zes maanden nauwe samenwerking 
is de evaluatie positief. “Natuurlijk 
was het in het begin aanpassen voor 
iedereen, maar door heel frequent 
overleg en enkele bijsturingen is al-
les snel in goede banen geleid”, zegt 
Ann-Sofie Vanthournout. “Vandaag is 
de frequentie van het overleg al veel 
minder, omdat we goed op elkaar zijn 
ingespeeld.”

De apotheek van AZ Delta verhuist 
eind 2019 overigens naar een gloed-
nieuwe locatie in de nieuwbouw. 
“Daar krijgen we een state-of-the-
art apotheek die voldoet aan de 
strengste normen. Met onder meer 
traceerbaarheid op het hele proces, 
een cleanroom, een doosjesrobot voor 
de eenheidsdosissen en congruentie 
met de PICC’s-kwaliteitsnormering 
die in 2020 in voege treedt. Derge-
lijke investeringen kunnen alleen 
door grote ziekenhuizen gedragen 
worden. De apotheek van AZ Delta 
staat in totaal voor 1.900 bedden in. 
Er werken twintig apothekers en vijf-
tig apotheekassistenten. We voorzien 
ook een wachtdienst 24/24 en 7/7.”

“De voorbereiding in 2018 was inten-
sief, maar het resultaat mag er zijn”, 
besluit Kathleen De Sutter.

De apotheek van Kliniek Sint-Jozef 
ging in 2018 gesprekken aan met AZ 
Delta over een nauwe samenwer-
king. Concrete aanleiding was de 
pensionering van de eigen zieken-
huisapotheker, Martine Gillis. Sinds 
begin 2019 is de samenwerking een 
feit. Tot grote tevredenheid van alle 
partijen.

“Tot vorig jaar had Kliniek Sint-Jozef een 
eigen apotheek, maar de normen en de 
verwachtingen evolueren zodanig, dat 
het voor een middelgroot ziekenhuis 
niet evident is”, zegt adjunct-directeur 
patiëntenzorg Kathleen De Sutter. 
“De locatie van onze apotheek was te 
klein geworden en we zouden boven-
dien onder meer moeten investeren in 
eenheidsdosissen en voor de ‘falsified 
medicines directive’. Dat laatste is re-
cente regelgeving om te controleren of 
de medicijnen niet vervalst zijn. Met 
de opmaak van een masterplan stelde 
zich de vraag: gaan we zelf een nieuwe, 
volwaardige apotheek bouwen en he-
lemaal uitrusten? Of werken we beter 
samen met een partner die daar meer 
ervaring in heeft? Voor ons was het vrij 
snel duidelijk dat dit laatste de beste op-
tie was. Met AZ Delta werken we ook al 
samen rond psychogeriatrie en Twoape 
(kinder- en jeugdpsychiatrie). We wis-
ten ook dat AZ Delta voor de apotheek 
eerder al met succes een associatie sloot 
met PC Menen. In 2018 hebben we deze 
samenwerking grondig voorbereid en 
begin januari 2019 is de apotheek in 
Kliniek Sint-Jozef definitief gesloten. 
Kathleen Cluyse, apotheekassistent, 
ging vanaf dan aan de slag in AZ Delta.”

 “Natuurlijk was het in het begin 
aanpassen voor iedereen, maar door 
heel frequent overleg en enkele 
bijsturingen is alles snel in goede 
banen geleid”



Open venster18

Het Huis in de Dreef bevindt zich 
vlakbij het ziekenhuis en biedt 
plaats aan vier personen. Het 
aanbod richt zich naar patiënten 
die geen (voltijdse) ziekenhuisop-
name meer nodig hebben, maar 
nog geen nieuwe verblijfplaats 
hebben, bijvoorbeeld omdat ze 
op een wachtlijst staan. Ook pa-
tiënten die nood hebben aan een 
overgangsfase naar zelfstandig 
wonen en/of om los te komen van 
het therapeutisch traject op de 
eenheid, komen in aanmerking.

De verwijzende eenheid voorziet 
structureel begeleidingsmomen-
ten door iemand van het team. Er 
is ook een wekelijkse bewoners-
vergadering onder leiding van 
een ergotherapeut.

Staaltje vakmanschap van facilitair departement

Huis in de Dreef  
volledig gerenoveerd

Na de eerdere grondige renovatie 
van de bovenste verdieping van het 
Huis in de Dreef, werden in 2018 de 
benedenverdieping en alle technie-
ken vernieuwd. Na een onderbre-
king van vier maanden wonen er 
sinds februari 2019 weer patiënten. 
Architect Maaike Vancoillie (staf-
medewerker Masterplan en bouw) 
tekende het ontwerp en organiseer-
de de uitvoering. Die werd gerea-
liseerd door externe aannemers, 
samen met de medewerkers van 
het facilitair departement.

Michaël Vanleynseele is de specia-
list in sanitair, centrale verwarming 
en ventilatie in Kliniek Sint-Jozef. 
Zijn collega Patrick Staelens is tim-
merman. Joost Eggermont neemt de 
elektriciteit voor zijn rekening. En 
Angelo Decoene ondersteunt overal 
waar het nodig is. Hun medewerking 
maakt dat deze verbouwing geslaagd 
is. Het resultaat: een gezellige, aan-
trekkelijke woning.

“Deze werken waren nodig”, zegt ar-
chitecte Maaike Vancoillie. “De muren 
stonden nat en beschimmeld, het hou-
ten buitenschrijnwerk rotte, vloeriso-
latie was niet aanwezig, de technieken 
waren verouderd, de mazoutketel aan 
vervanging toe. Nadat eerder het dak en 
de bovenste verdieping met onder meer 
de badkamer werden gerenoveerd, 
werd in het najaar 2018 de beneden-
verdieping onder handen genomen.”

“In nauwelijks vier maanden tijd is 
alles gestript tot op de ruwbouw en 
heropgebouwd. Na de afbraakwerken 
werd de vloer dieper uitgegraven om 
een nieuwe vloerplaat te gieten, waar-
op dan een isolatielaag is aangebracht. 
Om het stijgende grondvocht tegen te 
gaan, zijn alle muren ‘onderzaagd’ en 
werd een polypropyleenmembraan als 
waterkering aangebracht. Alle technie-
ken zijn vernieuwd: riolering, centrale 
verwarming, elektriciteit, verluchting 
en sanitair. De oude mazoutketel met 
bovengrondse mazouttank is vervan-

Patrick Staelens, Maaike Vancoillie en Michaël Vanleynseele bij het vernieuwde Huis in de Dreef.
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In 2018 realiseerde het facilitair departement de omvor-
ming van de kapel naar de Stille ruimte. Wie zin heeft, 
kan er binnenlopen voor een rustige babbel, om even te 
bezinnen of een boek te lezen. Ook de eucharistievieringen 
en herdenkingen vinden hier plaats.

“Het was een hele uitdaging om een ruimte te creëren waar 
iedereen zich goed voelt en tot rust kan komen. Materiaal 
en kleurkeuzes zijn hierin heel belangrijk geweest. De uit-
voering, die uitsluitend gebeurde door de medewerkers 
van de technische dienst, verliep ook hier zeer vlot,” aldus 
architecte Maaike Vancoillie.

“Het is tof dat we zulke mooie projecten mogen realiseren”, 
zegt Patrick Staelens. “Ik ben er best wel trots op.”

Ook Michaël Vanleynseele kijkt tevreden naar die mooie 
projecten. “Wij doen ook veel onderhoud en herstellingswer-
ken, maar iets nieuws bouwen is altijd een extra uitdaging.”

gen door een condenserende gasketel. 
Om de woning aan te sluiten op het 
gasnet werd een 150 meter lange gas-
leiding aangelegd. Deze ingrijpende 
werken waren noodzakelijk.”

“Tegelijk konden we de indeling van de 
woning aanpassen: een afzonderlijke 
wasplaats is handiger en aangenamer 
voor de bewoners. Door de herinrich-
ting van de keuken kunnen de bewo-
ners nu tafelen met zicht op de tuin. 
Het nieuw ontworpen vast meubilair 
(keuken, tv-hoek, wasplaats en toilet), 
met zorg uitgevoerd door Patrick en 
Angelo, maakt het geheel af.”

Van werf naar woning
“De nieuwe centrale verwarming is 
energiezuinig dankzij een detectiesys-
teem”, vertelt Michaël Vanleynseele. 
“Als er iemand in het huis aanwezig is, 
gaat de temperatuur iets hoger; maar 
als er geen beweging wordt gedetec-
teerd, dan gaat de thermostaat auto-
matisch wat omlaag. Een heel goed 

Stille ruimte 

systeem, waarbij niets aan comfort 
wordt ingeboet.”

“Niet alleen de ramen en de binnen-
deuren zijn volledig nieuw, ook alle 
meubilair”, zegt Patrick Staelens. “We 
kiezen altijd voor degelijke en duur-
zame materialen. In de keuken is er 
bijvoorbeeld een natuurstenen aan-
recht, wat minder schadegevoelig is.”

“Het was een enorm werk, zowel bin-
nen als buiten: afbreken en afkappen, 
stof en vuil, kabels, buizen, elektrici-
teit, plannen, bestellen en opvolgen, 
riolering, putten en sanitair, ventilatie, 
raamomkasting, toestellen aanslui-
ten, keukenmeubilair, lichtjes, verven, 
retoucheren en nog eens retouche-
ren… Van een werf naar een woning 
helemaal klaar om z’n bewoners te 
ontvangen. De suggesties en tips, de 
positieve ingesteldheid: het was een 
leuke samenwerking met de technische 
dienst”, zegt Maaike Vancoillie.

ì

Huis in de Dreef

Stille ruimte

Huis in de Dreef
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Bouwplannen 2019-2027

Realisatie  
masterplan kan 
eindelijk starten

Eind 2018 kreeg Kliniek Sint-Jozef 
groen licht voor een eerste fase 
van het masterplan. Een fase die 
tot eind 2027 zal duren, met af-
wisselend twee jaar bouwen en 
zes maanden afbreken. Facilitair 
directeur Griet Tytgat geeft tekst 
en uitleg en kadert het masterplan 
in de zorgvisie van het ziekenhuis.

De huidige gebouwen van het zie-
kenhuis zijn ontworpen in de jaren 
zeventig. De gebouwen werden pas 
opgetrokken einde jaren tachtig en 
in de jaren negentig, maar toch wordt 
de infrastructuur gekenmerkt door 
typische elementen uit die periode: 
kleine ramen, zichtbare gevelsteen 
in het gebouw, donkere gangen, lage 
plafonds,… “Hoewel we de gebouwen 
maximaal onderhouden hebben, vol-
doen ze niet meer aan de huidige nor-
men en wensen. Zo zijn de plafonds te 
laag om nutsleidingen te verbergen, de 
volledige waterleiding is aan vervan-
ging toe, er is nood aan meer licht én 
zicht op het ons omringende groen. 
Toen we moesten beslissen of we 
zouden renoveren of kiezen voor een 
nieuwbouw, hebben we het advies van 
VIPA (het Vlaams infrastructuurfonds 
voor Persoonsgebonden Aangelegen-
heden) ingeroepen. Zij bevestigden 
ons oordeel dat we zelfs met grote 
budgetten de bestaande gebouwen 
onvoldoende konden aanpassen aan 
de huidige normen”, zegt Griet Tytgat.

“Ook de visie op geestelijke gezond-
heidszorg is door de jaren heen enorm 
geëvolueerd. De nieuwe gebouwen 
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Griet Tytgat: “De nieuwe gebouwen zullen onze zorgvisie  
ondersteunen en faciliteren.”
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zullen onze zorgvisie ondersteunen 
en faciliteren. Een eerste belangrijk 
element in die zorgvisie is een ‘hea-
ling environment’, met onder meer 
maximaal contact met de natuur, veel 
lichtinval, sfeervolle livings, allemaal 
eenpersoonskamers en een familie- en 
kindvriendelijke omgeving. Een an-
der element is de scheiding tussen het 
verblijfsgedeelte en het therapeutisch 
milieu, wat een dagstructuur mogelijk 
maakt die nauw aanleunt bij het ‘gewo-
ne’ leven. Een derde element is de na-
druk op preventieve en de-escalerende 
strategieën bij risicomanagement. Een 
laatste aspect is de patiënt als actieve 
partner in zijn eigen zorgproces.”

Masterplan
Al in 2014 diende Kliniek Sint-Jozef 
een subsidieaanvraagdossier in bij 
de Vlaamse overheid. De beschik-
bare middelen zijn echter beperkt.  
“Eigenlijk wil de overheid pas dossiers 
goedkeuren op basis van het nog op 
te maken Zorgstrategisch Plan Vlaan-
deren. De overheid maakt nu tijdelijk 
een uitzondering voor situaties die 
‘precair en onafwendbaar’ zijn, met de 
focus op infrastructuur voor jongeren. 
Daarop hebben we in 2018 een nieuw 
en aangepast dossier ingediend. In 
december 2018 volgde uiteindelijk de 
goedkeuring en de toezegging van de 
nodige budgetten.”

“Het goedgekeurde dossier vormt de 
eerste fase van een volledig master-
plan. Op termijn willen we alle oude 
gebouwen vervangen door nieuwe 
gebouwen, enkel de receptie en het 

kasteel blijven behouden. Het kasteel 
wordt in zijn oude glorie hersteld. Alle 
gebouwen zullen één architectonisch 
geheel vormen, met elkaar verbonden 
door aangename buitenruimten.”

Realisatie van de eerste fase
“Om de operationele werking van het 
ziekenhuis te garanderen, wordt in 
verschillende fasen gewerkt. Deze zo-
mer start de voorbereiding. Zo moet 
een nieuwe hoogspanningscabine ge-
bouwd worden. In het voorjaar 2020 
beginnen dan de eigenlijke werken.”

“De eerste drie gebouwen komen 
op de plaats waar vroeger het oude 
klooster stond, langsheen het voet-
balveld. Het gebouw aan de straat-
zijde wordt het ‘energiehuis’ met de 
basisinstallaties voor verwarming, 
warm water,… Hier zal je ook de 
ateliers van de technische dienst en  
@Work (de pre-professionele training) 
vinden. In een tweede gebouw komen 
de ergotherapie, de relaxatiethera-
pie en de creatieve expressieve the-
rapie. Het derde gebouw omvat een 
sporthal met daarnaast plaats voor 
fitness, kinesitherapie, dans- en be-
wegingstherapie. Ook het lokaal voor 
muziektherapie zal je hier vinden. Het 
bouwen van deze drie gebouwen zal 
ongeveer twee jaar in beslag nemen. 
We verwachten dat ze klaar zullen zijn 
in het voorjaar 2022. Daarna volgt de 
afbraak van de huidige technische 
dienst en @Work en kunnen de voor-
bereidingswerken voor de volgende 
fase gebeuren. Zes maanden later kan 
de volgende bouwfase starten.”

“Dan bouwen we het verblijfsgebouw 
voor de jongeren. De opgenomen pa-
tiënten van de eenheden Jeugd kort-
verblijf, Jongvolwassenen en Jeugd be-
handeling zullen hier slapen, ’s avonds 
ontspannen, het weekend doorbren-
gen. Na de zomer van 2024 zal dit ge-
bouw klaar zijn en kunnen patiënten 
en personeel het nieuwe gebouw in 
gebruik nemen. Zo komt er ruimte vrij 
in de huidige ziekenhuisgebouwen.”

“Opnieuw volgt een periode van af-
braak. De ruimten met vandaag de 
eenheden Angst-, stemmings- en per-
soonlijkheidsproblemen, Volwassenen 
kortverblijf en Psychosociale revali-
datie, zullen verdwijnen. Ze maken 
plaats voor drie nieuwe gebouwen. In 
het eerste gebouw komen de cafetaria, 
de keuken, de bibliotheek en vrije tijd 
en het kapsalon. Het tweede gebouw 
wordt het therapiegebouw voor het 
zorgprogramma Jeugd. Twoape krijgt 
er zijn plaats en ook de ziekenhuis-
school bevindt zich hier. Ten slotte 
bouwen we nog een derde gebouwtje, 
dat als stille ruimte ingericht wordt. 
In het voorjaar 2027 hopen we dit te 
voltooien.”

“Ten slotte zullen we alle vrijgeko-
men lokalen afbreken: de keuken en 
cafetaria, de sportzaal, de lokalen 
ergo therapie,… Hiermee ronden we 
de eerste fase van het masterplan af.”



Open venster22

2018 in beeld

Op 26 april vond in de bibliotheek van de gemeente Pittem het 
initiatief de Levende Bibliotheek plaats. Bezoekers konden 
er in gesprek gaan met ex-patiënten en met medewerkers 
van Kliniek Sint-Jozef. Over hoop, verlies, veerkracht en 
kwetsbaarheid. Elk ‘levend boek’ vertelde een inspirerend 
verhaal. Lees ook het artikel over de ervaringswerkers op 
pagina 14-15.

Op 8 mei verzamelden 270 sporters uit 11 verschillende settings in recre-
atie- en natuurcentrum De Gavers in Harelbeke voor Move-it! Dat is een 
sportdag voor personen met een psychische kwetsbaarheid, georganiseerd 
door Parentee-Psylos. Ook patiënten van het zorgprogramma Jeugd namen 
deel. Een stralende zon deed veel zweet vloeien tijdens de bewegingsacti-
viteiten. Maar de sfeer was uitgelaten en ontspannen. Een topdag!

Op 18 april vond de jaarlijkse Europese dag van de patiën-
tenrechten plaats. Het Vlaams Patiëntenplatform informeerde 
de patiënten over hun rechten. Bijzondere aandacht was er 
voor de patiëntenportalen, waarop patiënten meer en meer 
gegevens over hun gezondheid kunnen raadplegen. 

Dr. Debusscher en de eenheid Ontwenning zetten enthou-
siast hun schouders onder Tournée Minérale. Met 416 
deelnemers bracht Kliniek Sint-Jozef een van de grootste 
teams op de been: medewerkers, patiënten, sympathisan-
ten en heel wat bekende Vlamingen.
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Op 29 juni vond de kick-off plaats voor de samensmel-
ting van de netwerken geestelijke gezondheidszorg 
PRIT en Accolade. Onder de deelnemers directieleden, 
medewerkers en ervaringsdeskundigen. De discussies 
verliepen in alle openheid en de consensus was groot. 
Zie ook pagina 7.

In de zomer van 2018 vonden de opnames plaats 
voor een aflevering van de VTM-serie ‘Jong geweld’.  
Zes jongeren van bekende Vlamingen brachten een be-
zoek aan de jongeren van de eenheid Jongvolwassenen 
en beleefden samen een dag in de Jeugdpsychiatrie. 

Op dinsdag 28 augustus vond de tweede editie 
plaats van Inspiration Day, het festival vol be-
zieling en inspiratie. Eerst was er een gezellige 
picknick op het grasveld. Daarna kon iedereen 
proeven van de meest uiteenlopende activitei-
ten en workshops. Zoals het schilderen van een 
geluksmuur, bijvoorbeeld. Een organisatie van 
Werkgroep ’t Rustpunt.

Op de Werelddag tegen tabak op 31 mei lieten mede-
werkers en patiënten een CO-meting/blaastest uitvoe-
ren onder deskundige leiding van Annelies Serroels en 
tabacologe Fran Vercampt.

© VTM

Minister Crevits gaf het startschot van de Rode Neus Loop 
op 18 november. Met een belevingsrun konden de deelnemers 
kennismaken met het zorgprogramma Jeugd. De Sportdienst, de 
Jeugdraad, de jeugdbewegingen en de gemeente Pittem werk-
ten allemaal mee aan dit initiatief om het taboe op geestelijke 
gezondheidszorg bij jongeren te doorbreken.
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Kwaliteit van zorg en leven  
dankzij de 319 medewerkers

Elke dag opnieuw geven de 319 medewerkers van Kliniek Sint-Jozef het beste van zichzelf voor 
de patiënten. Gedreven door de herstelvisie gaan zij voor zorg op maat. Ze betrekken hierbij 
actief de familie en de context.

Beleidsorganen 2018
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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Uitbreiding aantal ASO’s
 
Kliniek Sint-Jozef kan vanaf oktober 2019 rekenen op 6 of 7 artsen- 
specialisten-in-opleiding (ASO).



Open venster26

Dagbehandeling jongeren 14 tot 18 jaar

Twoape vult hiaat hulpverlening in

De eenheid Jongvolwassenen organiseert op  
10 oktober 2019 een studieavond over autisme, 

brein en psychotherapie.

Meer informatie in september op de website: 
www.sintjozefpittem.be.

Studieavond 10 oktober 2019

Autisme, brein  
en psychotherapie

2018 was ook het jaar van de voorbereiding op 
Twoape. Dat is de naam van in totaal 32 nieuwe 
plaatsen voor psychiatrische dagbehandeling van 
kinderen en jongeren. Twoape is een samenwerking 
tussen AZ Delta Roeselare, het Jan Yperman Zie-
kenhuis Ieper, Kliniek Sint-Jozef Pittem, Integrale 
Jeugdhulp en WINGG.

In Kliniek Sint-Jozef zijn er sinds januari 2019 7 plaat-
sen voor jongeren van 14 tot 18 jaar. Twoape mikt 
op jongeren voor wie ambulante hulpverlening niet 
volstaat, maar voor wie een residentiële opname niet 
nodig is. Daarmee komt dit nieuwe aanbod tegemoet 
aan een reële nood.

Voor Twoape werd in 2018 ook de infrastructuur 
aangepast. Met een living waar jongeren zich op 
hun gemak voelen.
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STUDIEDAG  6.9.2019

DERTIENDE STUDIEDAG KLINISCHE PSYCHOTHERAPIE PITTEM
Er is een periode in ons leven wanneer we nog niet konden spreken. Toch 
stammen heel wat gevoelens of gevoeligheden reeds uit deze periode af. 
Ander zijds zijn heel wat gevoelens te moeilijk, te beschamend, te angstaan-
jagend of meer algemeen te pijnlijk om over te spreken. We proberen ze te 
ontlopen of te vermijden maar ze dringen zich vaak buiten ons weten op. Niet 
alleen dromen zijn een koninklijke weg naar wat zich in ons innerlijk afspeelt. 
Ook in tekeningen, collages, muziek of beweging komen vaak zaken tot uiting 
waar we ons in eerste instantie niet van bewust zijn. In klinische psychothera-
pie zijn expressieve non-verbale activiteiten een wezenlijke en onmisbare bron 
van informatie over wat zich in ons binnenste afspeelt. Het is bij heel wat pa-
tiënten de meest toegankelijke ingangspoort om in voeling te komen met wat 
aan problemen ten grondslag ligt. Deze dertiende studiedag klinische psycho-
therapie heeft tot doel diverse GGZ werkers te sensibiliseren en inspireren aan 
de hand van drie plenaire lezingen in de voormiddag en meerdere workshops 
in de namiddag die een en ander voelbaar en tastbaar proberen te maken.

 » 8u30 – 9u00 Onthaal 
 » 9u00 – 9u30  Welkom en inleiding: Dr Everaert  

Charlotte 1917-1943
 » 9u30 – 10u30  Ann Verhaert 

'Alles wat waar is kan zachtjes zijn. Voor ons oor.’ Heinz 
Kahlau 
Over het belang en de aard van het niet-talige in vroeg-
kinderlijke ontwikkeling. 

 » 10u30 – 11u00 Pauze
 » 11u00 – 12u00  Nele Fiers, Karolien Moers, Lotte Kennivé  

Vocal Psychotherapy  
Horen, zien en zingen. Stem geven aan het gekwetste 
kind.

 » 12u00 – 13u00 Middagpauze 
 » 13u00 – 14u30  Workshops  

Verschillende non-verbale psychotherapieën kunnen erva-
ren en gevoeld worden. 

 » 14u30 – 15u00 Pauze met dessert 
 » 15u00 – 16u00  Peter Adriaenssens  

“Gehechtheid en het verwerven van het recht op samen-
werken.” 
Het is het verrassend dat we niet uitgaan van de noodzaak 
in de psychotherapeutische relatie een recht op samen-
werken te verwerven. Het is het moment dat we overgaan 
van de verticale structuur van ik-therapeut en jij-zoekende 
naar een horizontale collaboratieve relatie. Die wordt 
bereikt door gedeelde nieuwsgierigheid. Niet de therapeut 
zal het weten, niet de cliënt, samen zoeken we naar wat 
zin geeft aan het zoeken. Om dat te bereiken moeten we 
actief vorm geven aan het ongevormde.  
De lezing wordt gegeven met het Arne Mollen Jazz 
Group.

 » 16u00  Slot

If I had words
Non-verbale expressie  
in klinische psychotherapie

De studiedag gaat door in de kliniek St.Jozef, Boterstraat 6 te Pittem.

Inlichtingen studiedag: directiesecretariaat@sjp.be

Voorinschrijven: directiesecretariaat@sjp.be  
(Voorinschrijven geeft voorrang bij keuze van de workshop)

Boterstraat 6, 8740 Pittem 
T. 051/46.70.41  –  F. 051/46.70.46
info@sintjozefpittem.be
www.sintjozefpittem.be

Beeld: Greet Desal
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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


