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Editoriaal

Een nieuwe start

De periode na de zomervakantie voelt 
elk jaar aan als een nieuw begin. Bij-
na als de start van een nieuw jaar. Zo 
vreemd is dat niet, want het onder-
wijs en de culturele wereld hanteren 
die kalender en vatten in september 
een nieuw schooljaar, academiejaar of 
cultureel seizoen aan.

Ook voor de HerstelAcademie Midden- 
West-Vlaanderen breekt een nieuw 
werkjaar aan. Het eerste werkjaar. De 
HerstelAcademie reikt mensen met 

een psychische kwetsbaarheid instru-
menten aan om de regie over hun leven 
in eigen handen te nemen. Het is een 
initiatief van PritLink, dat binnenkort 
wordt omgedoopt tot Surplus² en zijn 
actieterrein uitbreidt tot het hele 
gebied van het netwerk geestelijke 
gezondheidszorg Midden-West-Vlaan-
deren ‘Kwadraat’. Dat is de fusie van 
de vroegere GGZ-netwerken PRIT en 
Accolade. U leest er meer over op pa-
gina 6-7.

In het najaar vinden traditiegetrouw 
interessante studiedagen plaats. De 
studiedag ‘If I had words’ op 6 sep-
tember was alvast een schot in de 
roos. Dat had niet alleen met de fel 
gesmaakte bijdrage van prof. Peter 
Adriaenssens en de Arne Mollen Jazz 
Group te maken. De interactie, de 
intensiteit en de concrete verhalen 
zorgden voor een ervaring die velen 
niet licht zullen vergeten.

Een volgende boeiende afspraak is het 
avondseminarie over psychothera-
pie bij jongeren en jongvolwassenen 
met een autismespectrumstoornis 
(ASS) op 10 oktober. Veel hulpverle-
ners worden in hun praktijk geregeld 
geconfronteerd met jonge patiënten 
met ASS. Tijdens de studiedag gaan we 
na wat dat betekent voor de psycho-
therapie en hoe therapeuten rekening 

kunnen houden hiermee. Op pagina 
4-5 leest u een interview als smaak-
maker.

Groot nieuws is verder dat de poli-
kliniek haar werking uitbreidt. We 
stellen de expertise van het ziekenhuis 
voortaan ook ambulant en laagdrem-
pelig ten dienste. Op die manier doen 
we iets aan de toenemende wachtlijs-
ten, in overleg met onze partners van 
het netwerk Kwadraat en de eerste 
lijn. Meer informatie vindt u in het 
artikel hiernaast op pagina 3.

Na de zomer mochten we ook enkele 
nieuwe gezichten verwelkomen in de 
beleidsorganen van het ziekenhuis. 
Nathalie Muylle, Caroline Everaert en 
Philippe Mulliez versterken met hun 
ervaring en expertise de raad van be-
stuur. David Strobbe is door de raad 
van bestuur aangesteld tot nieuwe  
financieel-administratief directeur. 
We heten ze van harte welkom en stel-
len ze in deze Open Venster graag even 
aan u voor.

Veel leesplezier!

Filip Deboutte
Algemeen directeur
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Sinds 1 oktober biedt Sint-Jozef 
Pittem een uitgebreid aanbod aan 
ambulante psychiatrische zorg aan. 
De polikliniek wil op korte termijn 
via een gesprek de hulpvraag be-
luisteren, de probleemsamenhang 
in kaart brengen en psychiatrisch 
advies geven over diagnose en/of 
behandeling.

De consultaties in de polikliniek ge-
beuren door artsen-specialisten in 
opleiding onder supervisie van de 
psychiaters van Kliniek Sint-Jozef. 
Het doel is om een eerste afspraak te 
voorzien binnen de drie werkdagen 
na contactname.

Hoofdarts dr. Geert Everaert: “In 
het ziekenhuis bouwen we veel spe-
cialisatie en deskundigheid op, die 
we tot vandaag vooral residentieel 
inzetten. Ambulante zorg is nooit onze 
corebusiness geweest. We willen onze 
expertise voortaan ook ambulant in-
zetten.”

“Met dit initiatief spelen we in op de 
groeiende netwerkgedachte en de 
toenemende wachtlijsten. We willen 
onze werking laagdrempeliger maken 
en volledig afstemmen op al bestaan-

de initiatieven in de ziekenhuizen en 
het ambulante aanbod in het netwerk 
geestelijke gezondheidszorg.”

“We streven naar een intensievere 
samenwerking met de huisartsen en 
de psychotherapeuten van de eerste 
lijn. Door een laagdrempelig eerste 
psychiatrisch contact en een duidelijke 
procesmatige follow-up, komen we 
tegemoet aan de vele vragen vanuit 
het netwerk.”

“De zorgprogramma’s krijgen elk een 
afzonderlijke tak. Het zorg programma 
Jeugd biedt, in tegenstelling tot onze 
residentiële werking, ook voor jonge-
re kinderen een ambulant spoor. Het 
zorgprogramma Verslavingszorg biedt 
een specifieke uitgekiende ambulante 
zorg aan, net als het zorgprogramma 
Ouderen. De raadpleging voor ont-
wikkelingsstoornissen blijft in zijn 
huidige vorm behouden.”

Praktisch
Afspraken kunnen gemaakt worden 
via het medisch secretariaat:
051/63 81 74 of 
medisch.secretariaat@sjp.be
Een eerste contact proberen we te 
voorzien binnen de drie werkdagen.

Psychiaters
Kinderen en jeugd
Dr. Evelyne D’hoore

Jeugd en jongvolwassenen
Dr. Geert Everaert

Volwassenen
Dr. Hanne Vermeersch, dr. An Verbrugghe, 
dr. Mark Kinet

Ontwikkelingsstoornissen volwassenen
Dr. Geert Everaert

Ouderen
Dr. An Verbrugghe

Verslaving
Dr. Eva Debusscher

Uitbreiding  
ambulante psychiatrische zorg

Eerste afspraak binnen de drie werkdagen

Alle informatie vindt u in de flyer 
als bijlage bij dit nummer van Open 
venster.

Wenst u meer flyers? 
Bel ons op 051/63 81 74 of mail naar 
medisch.secretariaat@sjp.be.
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Avondseminarie ‘Autisme. Brein en adolescent in transitie’. Wat met psychotherapie?

Jongeren met autisme  
verdienen specifieke benadering 

Jongeren met autisme op weg naar 
volwassenheid hebben een specifieke 
kijk op de wereld. Autisme heeft niet 
alleen een impact op hoe ze de wereld 
zien, maar laat ook sporen na op hun 
innerlijke belevingswereld. Wat be-
tekent dat voor de psychotherapie? 
Daarover gaat het avondseminarie op 
10 oktober in Kliniek Sint-Jozef. Als 
bachelor in de toegepaste psychologie 
is Veerle gespecialiseerd in ontwik-
kelings- en autismespectrumstoor-
nissen. Zij geeft hier tekst en uitleg.

“Veel adolescenten en jongvolwasse-
nen lopen vast in hun ontwikkeling”, 
zegt Veerle Verdonck. “Bij jongeren 
met een autismespectrumstoornis 
(ASS) is dat niet anders. Maar het vergt 
wel bijzondere aandacht in de psycho-
therapie. Neuropsychologisch komt de 
informatie bij jongeren met ASS op een 
andere manier binnen, bijvoorbeeld 
meer gedetailleerd en minder over-
zichtelijk. Ze hebben doorgaans meer 
tijd nodig om informatie te verwerken 
en ze ervaren sociale contacten en de 
spontaniteit die hiermee samengaat op 
een andere manier. Kinderen met ASS 
kopiëren vaak gedrag, maar jongeren 
doorprikken dat kopiegedrag bij hun 
leeftijdgenoten met ASS. Het begrijpen 
van signalen die tot een relatie kunnen 
leiden bijvoorbeeld, veronderstelt dat 
je het verschil kunt maken tussen wat 
er letterlijk gezegd wordt en de echte 
boodschap. Jongeren met ASS slaan 
hier wel eens de bal mis.”

Veerle Verdonck: “In psychotherapie met jongeren met ASS is het 
belangrijk om alert te zijn voor hun denkpatronen en onze interventies 
hierop afstemmen”

Open venster4
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“De meeste jongeren met ASS in Kli-
niek Sint-Jozef hebben deze diagnose 
voor ze hier aankomen. Het probleem 
waarmee ze komen, is dan ook niet 
ASS zelf. Ze komen omdat ze zich de-
pressief voelen, omdat ze de chaos 
niet aankunnen, omdat ze aan games 
verslaafd zijn of omdat ze op zoek zijn 
naar hun plaats in de samenleving. 
Jongeren met ASS hebben meestal een 
gebrek aan verbeelding. Dat betekent 
dat ze zich ook hun toekomst minder 
goed kunnen verbeelden. Velen lopen 
daarin vast, zoals ook jongeren zonder 
ASS, maar met een hogere complexiteit 
door de ASS.”

“Specifiek aan deze leeftijdscategorie 
is dat het brein, net als de adolescent, 
in transitie is. De adolescentie is de 
laatste groeispurt van het brein. Het is 
een cruciaal moment om dingen aan te 
leren en impulsen te geven. Het brein 
is nog heel ontvankelijk.”

Juist begrepen?
“In de psychotherapie is het belang-
rijk dat we alert zijn voor de denkpa-
tronen van jongeren met ASS. En dat 
we onze interventies hierop afstem-
men. We weten dat het een valkuil is 
dat deze jongeren dingen letterlijk 
interpreteren, en dus moeten we ie-
dere keer checken of ze ons wel juist 
begrepen hebben. Onlangs hadden we 
een jongeman met een geblokkeerde 
nekwervel. De arts had hem gevraagd 
om op te letten met bewegingen. Die 

jongeman durfde zijn hoofd niet meer 
te draaien. Ook metaforen zijn ge-
vaarlijk terrein. Alleen metaforen die 
ze kennen, kan je gebruiken. En dat 
is iets heel individueels. Er is geen 
standaardpakket van metaforen voor 
jongeren met ASS. Het hangt allemaal 
af van hun ervaringen, hun hobby’s… 
Iemand die geregeld de natuur in 
trekt, zal de metafoor van ‘een rugzak 
meedragen’ waarschijnlijk wel begrij-
pen, maar iemand die alleen voetbalt 
in zijn vrije tijd mogelijk niet.”

“Een meisje op therapie vertelde dat 
ze een harde knoop voelde in haar bin-
nenste. Voor de rest kon ze die knoop 
niet benoemen of omschrijven. Maar 
die knoop deed haar wel pijn. Tijdens 
de therapie hebben we stap voor stap 
de knoop leren ontwarren. Toen ze 
op ontslag ging, maakte ze een kaart-
je met een strikje erop: ze had haar 
knoop ontward en er een strikje van 
gemaakt.”

Kangoeroe
“Goed luisteren, dat is de boodschap. 
Jongeren zijn meer dan hun diagnose. 
Hun identiteit is veel groter. Ze heb-
ben ASS, maar ze zijn niet ASS. Als 
therapeut gaan we aan de slag met 
die complexe identiteit. We geven ook 
deze jongeren de ruimte om zichzelf 
te ontdekken, om los te komen van 
thuis enzovoort. Zoals we dat bij alle 
jongeren doen. Alleen werken we hier 
nog meer op maat van het individu.”

“Ook het concept van de kangoe-
roe-ouder speelt mee. Veel jongeren 
met ASS hebben een moeder of vader 
die heel goed voelen wat hun kind  
nodig heeft en het dat ook geven. Maar 
als moeder of vader niet meer constant 
in de buurt is, bijvoorbeeld omdat de 
jongere op kot gaat, dan betekent 
dat een enorme sprong uit de buidel.  
Soms is het vooral de ouder die wil 
loslaten, soms is het de jongere die 
wil loskomen. En dan komen de moei-
lijkheden aan de oppervlakte, wat kan 
leiden tot psychische problemen.”

“Hoe beter we ASS kennen, hoe beter 
we de valkuilen kunnen doorzien. 
Daarom werken we in Kliniek Sint- 
Jozef ook op andere afdelingen rond 
dit thema. We moeten de gevoeligheid 
voor ASS overal ontwikkelen, erken-
nen dat het bestaat en weten dat je 
ermee aan de slag kunt gaan. Dat is het 
doel van het seminarie, dat zich richt 
tot alle professionals die werken met 
adolescenten en jongvolwassenen.”

“Het seminarie wordt een interactieve 
avond met diverse thema’s die jong-
volwassenen met ASS zelf introduce-
ren met een filmpje. We gaan in op 
de neuropsychologische kant en we 
bespreken een aantal concrete casus-
sen uit de psychotherapie.”

Wat met psychotherapie?

STUDIEDAG  10.10.2019

Autisme.  
Brein en adolescent 

in transitie

Het avondseminarie vindt plaats op 10 oktober. Ontvangst vanaf 19.00 uur, start 
om 19.30 en receptie om 21.30 uur. Inschrijven kan op www.sintjozefpittem.be.
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Professionals en ervaringswer-
kers bundelen de krachten in de 
HerstelAcademie. Met een open 
cursusaanbod wil de HerstelAca-
demie mensen met een psychische 
kwetsbaarheid instrumenten aan-
reiken die het eigen herstel kun-
nen bevorderen. We gingen erover 
praten met afdelingshoofd Thomas 
Dhondt en met ervaringswerker 
Belle Claus.

Overal in Vlaanderen ontstaan Her-
stelAcademies, mee op aansturen van 
de Vlaamse overheid. Het doel is het 
organiseren van een open cursusaan-
bod, dat mensen met een psychische 
kwetsbaarheid helpt in hun herstel. 
Ook familieleden en vrienden van 
mensen met een psychische kwets-
baarheid zijn welkom, net als hulp-
verleners en iedereen die er behoefte 
aan heeft. “En voelen we niet allemaal 
soms de nood aan ondersteuning?”, 
vraagt Belle Claus hardop.

Belle woont in Roeselare en volgde 
een opleiding als ervaringswerker 
in Vives. Daar maakte ze kennis met 
het concept van de HerstelAcademie. 
Toen ook in Midden-West-Vlaanderen 
een HerstelAcademie in de steigers 
stond, wou ze graag een handje toe-
steken. “Omdat ik zelf ervaren heb 
hoe belangrijk het is voor je herstel 
om je autonomie te bewaren”, zegt 
ze. “De verbinding en de hoop die een 
Herstel Academie biedt, zijn onbe-
taalbaar.”

“Daarom houden we de drempels zo 
laag mogelijk. We organiseren acti-
viteiten op verschillende locaties en 
tijdstippen en de deelnemersbijdrage 
is heel laag. Iedereen is welkom. We 
zijn geen lotgenotengroep, we geven 
geen therapie, maar we bespreken  
samen op een open en toegankelijke  

HerstelAcademie

Hoop en verbinding  
verlenen

manier allerlei thema’s rond psy- 
chische kwetsbaarheid: het zinvol  
invullen van je vrije tijd, de kracht van 
kwetsbaarheid, op stap naar werk… 
We willen de mensen tools aanreiken 
om sterker te staan.”

Cocreatie
“Het unieke aan de HerstelAcademie is 
dat elk thema voorbereid en gegeven 
wordt door een duo van een ervarings-
werker en een professional. Zo bren-
gen we de twee perspectieven samen 
en ontstaat er een andere dyna miek. 
Professionele hulpverleners hebben 
veel kennis en ervaring, maar erva-
ringswerkers kunnen terugvallen op 
hun eigen, doorleefde ervaring. Beter 
dan professionals weten ervarings-
werkers waar mensen tegenaan kun-
nen lopen”, zegt Belle.

“Ervaringswerkers halen profes-
sionals uit hun comfortzone”, beaamt 
Thomas Dhondt. “Belangrijk is het 
loskomen van een symptoomgerichte, 
ja soms paternalistische aanpak. We 
focussen niet op symptomen, maar 
op hoop. De regie ligt bij de persoon 
met een kwetsbaarheid. Hij kiest de 
thema’s die hem liggen en hem kun-
nen helpen om zijn plaats te vinden 
in de samenleving. We spelen zoveel 
mogelijk in op de vragen en de noden 
die leven. Het programma breidt in de 
toekomst verder uit, altijd in samen-
werking met ervaringswerkers. Dat 
principe van cocreatie staat centraal 
in alles wat we doen. Door mensen 
met een psychische kwetsbaarheid 
zelf aan het woord te laten en als 
trainer in te zetten, kunnen zij niet 
alleen hun ervaringen delen, maar 
groeien ze ook zelf, met en in hun 
kwetsbaarheid.”

“De cocreatiegedachte vind je terug 
in onze structuren. Het voorzitter-

schap van de HerstelAcademie is 
een gedeelde opdracht voor een pro-
fessional en een ervaringswerker,  
zoals ook de werkgroep Herstel- 
Academie bestaat uit mensen met 
een verschillende achtergrond. De 
HerstelAcademie gaat zelfs nog bre-
der, met de inbedding in het Netwerk 
GGZ Kwadraat en de samenwerking 
met partners als ARhus, Vorming-
Plus, de stad Roeselare, de werk-
groep Ervaringsdelen en VDAB-GTB.  
Al die partners denken kritisch met 
ons mee om het cursusaanbod zo 
gericht en laagdrempelig mogelijk te 
houden.”

“Elke mens heeft behoefte aan een 
plaats in de maatschappij. Iedereen 
wil een functie opnemen, van bete-
kenis zijn en betrokken worden. Ook 
wie om een of andere reden even op de 
pauzeknop moet duwen, heeft (daar-
na weer) nood aan sociaal contact, 
werk, verbinding. Sociale isolatie is 
voor niemand goed. Zingeving hoort 
bij herstel. Ook als niet alle klachten 
verdwenen zijn en de kwetsbaarheid 
blijft, maakt zingeving het verschil. 
Het gaat om eenvoudige dingen. In 
je vrije tijd kan je bijvoorbeeld kie-
zen voor activiteiten die je energie 
geven. Zelf weer de regie van je leven  
in handen nemen, met de nodige  
ondersteuning: dat werkt het best”, 
zegt Belle Claus.
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Meewerken?  
Altijd welkom!

De HerstelAcademie maakt deel uit 
van een bredere aanpak binnen Prit-
Link.

PritLink wordt trouwens in 2020 her-
doopt tot Surplus² en breidt zijn actie-
terrein uit tot het hele gebied van het 
netwerk geestelijke gezondheidszorg 
Midden-West-Vlaanderen ‘Kwadraat’. 
Het netwerk Kwadraat is de fusie van 
de vroegere GGZ-netwerken PRIT en 
Accolade.

PritLink/Surplus² werkt op drie pij-
lers:
• vorming en deskundigheidbevor-

dering;
• groepstherapie;
• herstelondersteunende zorg.

De HerstelAcademie maakt deel uit 
van deze derde pijler. Er is een werk-
groep HerstelAcademie, die actief is 
op drie domeinen: programmatie, in-
tervisie & coaching en communicatie.

“Wie graag wil meewerken, is altijd 
welkom”, zegt Belle Claus. “In juni or-
ganiseerden we een workshop train-
the-trainer, die heel wat belangstelling 
kende. Maar we moeten ook nog een 
tandje bijsteken voor een betere be-
kendmaking van het aanbod. Er is nog 
veel werk aan de winkel.”

www.pritlink.be
info@pritlink.be

Belle Claus en Thomas Dhondt: “De regie ligt bij de persoon met een 
kwetsbaarheid. Hij kiest de thema’s die hem liggen en hem kunnen 
helpen om zijn plaats te vinden in de samenleving.”

“Het unieke aan de HerstelAcademie is dat elk 
thema voorbereid en gegeven wordt door een 
duo van een ervaringswerker en een professional. 
Zo brengen we de twee perspectieven samen en 
ontstaat er een andere dyna miek.”



8 Open venster

Begin september trad een nieuwe financieel-adminis-
tratief directeur in dienst. Zijn naam is David Strobbe. 
Hij is 37 jaar en woont met zijn vrouw en twee dochters 
in Gits. Een kennismaking.

David Strobbe studeerde Toegepaste Economische Weten-
schappen aan de Universiteit Gent en kon meteen na zijn 
studies aan de slag in het familiebedrijf Drukkerij Strobbe 
in Izegem. “Ik begon er mijn loopbaan als commercieel 
medewerker en klom met de jaren op tot zaakvoerder. 
Toen we voor de drukkerij-activiteiten in 2014 een fusie 
aangingen met Contigua uit Heule, ontstond de nieuwe 
groep INNI. Ik bleef er werken tot 2016, waarna ik me ging 
focussen op de andere activiteiten van Strobbe: de winkels 
en de webshop Strobbe-Buro. Vandaag ben ik toe aan een 
heel nieuwe uitdaging. Vooral de grote maatschappelijke 
relevantie van Kliniek Sint-Jozef sprak me aan.”

“De functie van financieel-administratief directeur past 
me als gegoten. Zeker omdat ook het luik ICT onder mijn 
bevoegdheid valt. Ik ben nog maar enkele weken aan de 
slag. Het zijn erg interessante maar ook intensieve weken. 
Het warme welkom en de vriendelijke werkomgeving vallen 
me op. Er heerst hier een cultuur van een groot respect 
voor elkaar.”

 “Kliniek Sint-Jozef in Pittem is een begrip in de streek én 
in de sector. Een boeiende sector trouwens, waar enorm 
veel aan het bewegen is. Begin september hebben we met 
het directiecomité een tweedaagse strategische planning 
gehad, waarop we elkaar beter hebben leren kennen. Ik 
heb er erg veel zin in!”

Prioriteiten
“Het is nog wat vroeg om eigen accenten te leggen, maar 
enkele prioriteiten zijn toch al duidelijk. Ten eerste wil ik 
de goede traditie van een heldere financiële rapportering 

Nieuwe financieel-administratief directeur

“Samen voor  
de beste resultaten gaan”

Financieel-administratief directeur David Strobbe: “Ik geloof in een goede 
overlegcultuur. Zeker in een ziekenhuisomgeving, waar alles draait om mensen.”

verderzetten. De ziekenhuisfinanciering is technisch en 
complex, maar dat mag een transparante rapportering niet 
in de weg staan. Een andere prioriteit wordt het masterplan 
en alles wat ermee samenhangt op financieel en ICT-gebied.”
“ICT wint trouwens op diverse vlakken aan belang in de 
toekomst. Denk aan de mogelijkheden van online hulpver-
lening (e-mental health). Hier is nog veel pionierswerk te 
doen. ICT werkt ondersteunend, maar kan ook de zorg van 
de toekomst helpen vormgeven. Patiënten krijgen toegang 
tot hun zorgdossier en worden er de eigenaar van. De veilige 
en correcte ontsluiting van data is een uitdaging. Ook in het 
herstelproces kan ICT een actieve rol spelen, zowel voor 
patiënten, artsen, verwijzers en zorgverleners.”

“Een andere prioriteit is het stroomlijnen van de processen 
in het ziekenhuis, met het oog op efficiëntie. Als we alle 
neuzen in dezelfde richting hebben, dan wordt de goesting 
om mee te werken alleen maar groter. Ik zie ook mogelijk-
heden voor een nauwere samenwerking tussen de zorg en 
de administratie.”

“Een familiebedrijf is geen onemanshow, net zo min als 
een ziekenhuis. Ik heb ervaring in het werken met en voor 
verschillende stakeholders. Ik geloof in een goede overleg-
cultuur. Zeker in een ziekenhuisomgeving, waar alles draait 
om mensen. Tegelijk is het van belang dat de processen zo 
vlot mogelijk lopen, zodat we samen de beste resultaten 
kunnen behalen.”



9Magazine kliniek Sint-Jozef Pittem

De raad van bestuur van Kliniek Sint-Jozef telt drie 
nieuwe leden: Caroline Everaert, Philippe Mulliez en 
Nathalie Muylle. Voorzitter Paul Callebert is opgeto-
gen. “Kliniek Sint-Jozef en de geestelijke gezondheids-
zorg staan voor grote uitdagingen. Het is een hart 
onder de riem dat deskundige mensen zich engageren 
om samen met ons en al onze partners die uitdagingen 
aan te gaan.”

De drie nieuwe bestuurders vervangen de leden die onlangs, 
na jarenlange inzet, afscheid namen: Gerard Wulleman, 
Germain Malfrère en Geert Vervaecke. Net als hen zullen 
ook de nieuwe bestuurders hun specifieke expertise en 
ervaring inzetten.

Caroline Everaert
Zo is Caroline Everaert klinisch psychologe van opleiding. Ze 
werkte tien jaar in het Psycho-Sociaal Centrum Sint-Alexius 
in Elsene. Daarna ging ze aan de slag als procesbegeleider 
bij het Overlegplatform GGZ West-Vlaanderen, waar ze 
vooral focust op samenwerking met actoren in en buiten 
de geestelijke gezondheidszorg. Caroline Everaert werkt 
ook deeltijds als preventieadviseur psychosociaal welzijn 
voor Liantis.

“Ik heb Kliniek Sint-Jozef de jongste jaren leren kennen 
als een dynamisch ziekenhuis dat veel belang hecht aan 
kwaliteit en een transparant beleid. Ik draag hier graag 
aan bij vanuit mijn ervaring in de sector en vanuit mijn 
overtuiging dat kwaliteit van zorg begint met goede zorg 
voor de medewerkers.”

Philippe Mulliez
Philippe Mulliez uit Roeselare is partner in het advocaten-
kantoor Eubelius. Hij heeft 25 jaar ervaring als advocaat 
en is gespecialiseerd in het ondernemingsrecht. Daarnaast 
heeft hij ook vele jaren ervaring in management.

Raad van bestuur
Rechtstaand v.l.n.r.: Paul Callebert, Rosita Van Maele, Filip Deboutte (algemeen directeur),  
Marijke Lootens, Nathalie Muylle / Zittend v.l.n.r.: Philippe Mulliez, Hilde Vens, Siska Bourgeois, 
Caroline Everaert / Afwezig: Henk Sanders

“Mijn vader kwam als neuropsychiater geregeld naar Kli-
niek Sint-Jozef. Mijn echtgenote is kinesitherapeute. Ik heb 
dus wel enige affiniteit met de zorgsector en mijn respect 
voor wie in de gezondheidssector werkt, is immens groot. 
Uiteraard zal ik het werkveld nog beter moeten leren ken-
nen, maar ik kijk ernaar uit. Het voluntarisme in de sector 
motiveert mij.”

Nathalie Muylle
Als federaal volksvertegenwoordiger (CD&V) is Nathalie 
Muylle onder meer ondervoorzitter van de Commissie 
Volksgezondheid. Meer dan tien jaar streed zij voor de er-
kenning van de klinisch psychologen en andere geestelijke 
gezondheidsberoepen, wat resulteerde in de ‘Wet Muylle’. 
Zij is ook schepen in Roeselare en bestuurder van AZ Delta.

“Als politica wil ik voeling houden met en gevoed worden 
vanuit de sector. Er beweegt vandaag heel wat: in de gees-
telijke gezondheidszorg, maar ook in de ziekenhuizen en de 
eerste lijn. Al die bewegingen versterken elkaar. Deel uit-
maken van de raad van bestuur van Kliniek Sint-Jozef, geeft 
me de kans om het beleid dat in Brussel voorbereid wordt, 
te toetsen aan de praktijk. Als innovatief ziekenhuis met 
een goede faam is Kliniek Sint-Jozef een ideaal klankbord.”

Grote uitdagingen
Voorzitter Paul Callebert is opgetogen. "De nieuwe bestuurs-
leden nemen een sterk engagement op, elk vanuit hun erva-
ring en expertise. Samen staan we voor grote uitdagingen. 
Volgend jaar start de uitvoering van het masterplan, dat over 
verschillende jaren zal lopen. Tegelijk investeren we op diverse 
niveaus in samenwerking, onder meer met AZ Delta Roese-
lare en het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt.  We bouwen ook 
intensief mee aan het netwerk geestelijke gezondheidszorg 
Midden-West-Vlaanderen 'Kwadraat'. Ook de uitbouw van de 
polikliniek en de verdere digitalisering van ondersteunende 
processen zijn een prioriteit voor de raad van bestuur".

Klaar voor de uitdagingen  
van de toekomst

Raad van bestuur
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De studiedag ‘If I had words’ over 
non-verbale expressie in de klini-
sche psychotherapie maakte indruk. 
Zowel de vorm, het tempo als de in-
houd zaten goed. Zelden hoor je dat 
een studiedag ‘kippenvelmomenten’ 
geeft, maar deze keer dus wel.

“Goede sprekers, diepgang en inten-
siteit in sprekende verhalen en veel 
interactie. Wat kan je meer verlangen”, 
lacht dr. Eva Debusscher, die mee het 
initiatief nam voor de studiedag. “De 
dag begon sterk met hoofdgeneesheer 
dr. Geert Everaert. Hij bracht het ver-
haal van Charlotte Salomon, een jon-
ge joodse vrouw die het slachtoffer 
zou worden van de holocaust. Ze had 
een psychische kwetsbaarheid, die ze 
vormgaf in haar schilderijen.”

“Daarna gaf Ann Verhaert, vanuit haar 
ervaring op de neonatologie, een ge-
tuigenis over de pre-talige dialoog. 

Terugblik studiedag If I had words

Ook zonder woorden  
kan taal complex zijn

Ze toonde een mooi filmpje over de 
rijke en complexe maar non-verbale 
interactie tussen een peuter en zijn 
papa. Ook zonder woorden kan taal 
heel complex zijn, wat Verhaert ook 
illustreerde met concrete casussen.”

“Concreet en interactief was vervol-
gens het luik over Vocal Psychothera-
py, waarin de stem en het zingen een 
centrale plaats kregen.”

“Na de middag volgden diverse work-
shops. Zelf nam ik deel aan een work-
shop theatertherapie met Mathieu 
Van der Straeten. Hij liet ons aan den 
lijve ondervinden hoe dramaturgi-
sche technieken op een veilige manier 
thera peutisch kunnen werken.”

“De afsluiter met Peter Adriaenssens 
en de Arne Mollen Jazz Group was 
indrukwekkend. Adriaenssens, die 
eind september op emeritaat gaat, had 

het over hechting als een dynamisch 
gegeven, een soort talent om je aan 
de context aan te passen. Tijdens de 
lezing waren er geregeld muzikale 
interventies, die zijn betoog onder-
steunden. Echt heel mooi.”

Samen zingen
Ook muziektherapeute Nele Fiers 
blikt tevreden terug. Zij werkte mee 
aan de lezing Vocal Psychotherapy 
en verzorgde ook een workshop. “In 
beide sessies vroegen en kregen we 
de actieve medewerking van alle deel-
nemers. We lieten de mensen onder 
meer samen zingen, wat velen uit hun 
comfortzone haalde. Maar het belang 
van de stem en hoe deze gebruikt en 
beluisterd kan worden in alle soorten 
van therapieën, werd er wel duidelijk 
mee. De openheid van het publiek was 
een noodzakelijke voorwaarde voor 
deze gezamenlijke maar tegelijk ui-
terst persoonlijke ervaring.”

Peter Adriaenssens deelde het podium met de Arne Mollen Jazz Group 
om zijn boodschap te ondersteunen.
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Interesse in de psychoanalyse, de 
evolutie van het gedachtengoed en 
de klinische toepassingen? Dan mag 
u de seminariereeks ‘125 jaar psy-
choanalyse – Alleen voor volwas-
senen?’ niet missen. Dr. Mark Kinet 
leidt u door een boeiend verhaal dat 
zich ook vandaag blijft ontwikkelen.

In 1895 verscheen ‘Studies over Hyste-
rie’ van Sigmund Freud. Hij vertelt in 
dat werk onder meer over een patiënt 
die hem op het spoor van de vrije as-
sociatie zette. De psychoanalyse was 
geboren. 125 jaar later vertelt dr. Kinet 
het verhaal ervan. Een verhaal dat heel 
wat weerbarstige componenten bevat 
en daarom mogelijk alleen voor volwas-
senen bestemd is.

Eerder dit jaar verscheen in de reeks 
Psychoanalytisch Actueel de 27ste uit-
gave, gewijd aan het thema driehoeks-
verhoudingen. Op donderdag 17 okto-
ber om 19 uur vindt naar aanleiding 
van deze publicatie een gespreksavond 
plaats in boekhandel Limerick in Gent.

Prof. Paul Verhaeghe leidt de avond 
in, waarna psychiater en psycho-
analytisch therapeut dr. Mark Kinet 
ingaat op de vraag ‘hoe seksueel en 
hoe universeel het Oedipuscomplex 
van Freud’ is. Na deze lezing vindt 
een tweegesprek plaats tussen Mark  
Kinet en Lut De Rijdt, voorzitter van de 

125 jaar psychoanalyse – Seminaries 2020-2021

Alleen voor  
volwassenen?

Na Freud volgden heel wat belang-
rijke figuren. Tot vandaag blijft hun 
impact tastbaar. Dr. Kinet laat ze de 
revue passeren en vertelt over hun bij-
drage tot de veelvuldige verdeeldheid, 
de fabels die we onszelf en anderen 
wijsmaken, de Oedipus en Narcissus 
in ons, het belang van de vroege ouder- 
kindrelatie, seksualiteit en agressie, 
spel en creativiteit, taal en cultuur, 
borderline en trauma, gehechtheid 
en mentaliserend vermogen, infant 
research en neuropsychoanalyse…

“Mijn doel is om het soms erg uiteen-
lopende gedachtengoed zoveel mo-
gelijk te integreren en naar de psy-
chiatrische en psychotherapeutische 
kliniek te vertalen”, zegt dr. Kinet.

Praktische informatie
De seminariereeks start op dinsdag  
18 februari 2020 en vindt plaats 
telkens op een dinsdag van 11.30 tot 
12.45 uur in Kliniek Sint-Jozef. Voor art-
sen wordt accreditering aangevraagd.

Alle data, meer informatie en inschrij-
vingen: www.sintjozefpittem.be.

Thema-avond met Paul Verhaeghe, Mark Kinet en Lut De Rijdt

Driehoeksverhoudingen

Belgische School voor Psychoanalyse.  
De avond wordt bezegeld met een bor-
rel en een signeersessie.

Deelnemen is gratis, maar inschrijven 
noodzakelijk. Meer informatie op www.
limerick.be.



 

Voor meer informatie en contactgegevens: 
www.sintjozefpittem.be 

www.openvenster.be (magazine)

Eenheden

Jeugd kortverblijf
Dr. Geert Everaert

Jeugd behandeling
Dr. Evelyne D’hoore

Jongvolwassenen
Dr. Geert Everaert

Medisch en therapeutisch aanbod:

Kliniek Sint-Jozef vzw is een open, gespecialiseerd en 
vernieuwend centrum voor psychiatrie en psychotherapie.

Kliniek Sint-Jozef vzw  
Centrum voor psychiatrie en psychotherapie
Boterstraat 6, 8740 Pittem • Tel. 051 46 70 41 • Fax 051 46 70 46
info@sjp.be • www.sintjozefpittem.be

ZORG PROGRAMMA 
JEUGD

ZORG PROGRAMMA 
VOLWASSENEN

ZORG PROGRAMMA 
VERSLAVING

ZORG PROGRAMMA 
OUDEREN

Eenheden

Volwassenen kortverblijf
Dr. Hanne Vermeersch

Angst-, stemmings- en  
persoonlijkheidsproblemen

Dr. Mark Kinet

Psychosezorg
Dr. An Verbrugghe

Psychosociale revalidatie
Dr. Hanne Vermeersch

Eenheid

Ontwenning van alcohol, 
medicatie, tabak, cannabis

Dr. Eva Debusscher

Eenheid

Ouderen
 Dr. An Verbrugghe

FORUM VOOR 
PERSOONSVORMING

EXPERTISECENTRUM 
ECT

Uitbreiding ambulante psychiatrische zorg
Lees meer op p.3


