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De corona blijft ons leven bepalen

Ik ben bang dat dierbaren het niet zullen halen
De derde wereldoorlog is aangebroken
Niet door mensen

Maar door een virus in gang gestoken
Iedereen zit opgesloten

We zijn nu allemaal bondgenoten
Hoe lang het nog duren zal
Kan niemand weten

Want we hebben geen kristallen bal
Dat het einde er maar snel is
Dan stopt het grote gemis
- Lieselot Del’hay
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Editoriaal

Een sterk team
Het voorjaar 2020 was bij momenten
hallucinant. Het coronavirus zette
vele zekerheden op de helling en
dwong de hele wereld om zich aan
te passen. De gezondheidszorg werd
heel even de prioriteit voor iedereen,

te houden. Dat is in hoge mate gelukt.
Er is op geen enkel moment een ernstige uitbraak geweest. Tegelijk hebben we er alles aan gedaan om de continuïteit van de zorg te waarborgen.
Verblijvende patiënten kregen verder

“Er is op geen enkel moment een
ernstige uitbraak geweest. Tegelijk
hebben we er alles aan gedaan
om de continuïteit van de zorg te
waarborgen.”
of althans voor het overgrote deel
van de mensen. Nu de eerste golf
wegebt, is het tijd voor een grondige
evaluatie op alle niveaus.

Natuurlijk is Open Venster niet het
forum hiervoor. Rond deze tijd krijgt
u van ons doorgaans het jaarverslag
met een overzicht van de cijfers en
de verwezenlijkingen van het vorige
jaar. Deze keer geven we alleen de
meest belangrijke cijfers. Terugblikken doen we ook, maar niet op 2019,
wel op de voorbije hectische weken
en maanden.
Kliniek Sint-Jozef heeft er alles aan gedaan om het virus buiten zijn muren

therapie en om de weekends zinvol
door te brengen, organiseerden onze
medewerkers extra activiteiten. Patiënten die ervoor kozen om de lockdownperiode thuis door te brengen,
volgden we actief op via beeldbellen
en telefoon. De hele coronaperiode
lang zijn we nieuwe patiënten blijven
opnemen.
Dit alles was niet mogelijk geweest
zonder de bijzondere inspanningen
en het grote engagement van alle
medewerkers en artsen. Terwijl zij
thuis, in hun gezin of alleenstaand,
ook met de gevolgen, de onzeker
heden en de lasten van de lockdown
geconfronteerd werden, bleven zij

zich inzetten op het werk. Meer nog,
velen staken een extra tand bij. Met
extra weekendwerk, bijkomende
opdrachten, nieuwe manieren van
therapie en hulpverlening… De solidariteit was nooit zo voelbaar. De
samenwerking nooit zo noodzakelijk
en vanzelfsprekend.
Ik draag deze Open Venster dan ook
graag op aan iedereen die van ver of
nabij heeft meegewerkt om de corona
crisis in het ziekenhuis te bedwingen
en om de patiënten, ook in deze crisisperiode, de zorg te verlenen waar ze
recht op hebben. Een aantal van onze
medewerkers laten we in dit nummer
aan het woord over hun ervaringen.
Hun verhalen zijn illustratief voor de
sfeer, de inzet en de kracht die Kliniek Sint-Jozef de voorbije maanden
tentoonspreidde.

Dit is geen moment om op onze lauweren te rusten. Niemand weet wat
de toekomst brengt. We bereiden
ons voor op alle mogelijke scenario’s. Maar meer dan ooit doen we
dat met vertrouwen. Omdat we een
sterk team zijn. Dat hebben nu wel
bewezen.
Filip Deboutte
Algemeen directeur
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2019 in cijfers

Aantal opgenomen patiënten stijgt
In 2019 werden in Kliniek Sint-Jozef in totaal 853 patiënten
opgenomen. Dat is een stijging tegenover de voorbije jaren.
In 2018 waren er 785 opnames, in 2017 821. Er werden
meer vrouwen (56,2%) opgenomen dan mannen (43,8%).
Deze verhouding blijft jaar na jaar vrij stabiel.

Geslacht

Aantal

%

Mannen

374

43,8%

Vrouwen

479

56,2%

Totaal

853

100%

Vier op vijf patiënten uit West-Vlaanderen
Het aandeel patiënten uit West-Vlaanderen stijgt tot 81,1%.
De meeste West-Vlaamse patiënten waren afkomstig uit
Roeselare (21,7%), Kortrijk (19,%), Tielt (12,5%) en Brugge
(12,3%). Daarnaast was 16,5% van de patiënten afkomstig
uit Oost-Vlaanderen.
Herkomst Provincie
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N

%

Brugge

105

12,3%

Diksmuide

32

3,8%

Ieper

37

4,3%

Kortrijk

162

19,0%

Oostende

52

6,1%

Roeselare

185

21,7%

Tielt

107

12,5%

Veurne

12

1,4%

West-Vlaanderen

692

81,1%

Oost-Vlaanderen

141

16,5%

Andere

20

2,4%

Totaal

853

100%
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Middelengebruik en stemmings
stoornissen blijven belangrijkste
hoofddiagnoses
Stoornissen door middelengebruik blijven in 2018 met 29,3% de grootste groep
(31% in 2018). Het aandeel patiënten met
als hoofddiagnose stemmingsstoornissen blijft in 2019 vrijwel stabiel op 26,9%
(26,6% in 2018).

Medewerkers maken de zorg
Kliniek Sint-Jozef telde in 2019 232,82
voltijdse equivalenten.

Hoofddiagnose

%

Stoornissen door middelengebruik

29,3%

Stemmingsstoornissen

23,2%

Stoornissen ontwikkeld in kindertijd/adolescentie

17,8%

Andere aandoening

7,4%

Aanpassingsstoornissen

6,5%

Angststoornissen

7,1%

Schizofrene en andere psychotische stoornissen

3,4%

Persoonlijkheidsstoornissen Cl.B

1,1%

Persoonlijkheidsstoornissen Cl.C

0,8%

Bijkomende codes

0,4%

Eetstoornissen

0,5%

Dementiële en andere cognitieve stoornissen

0,4%

Somatoforme stoornissen

0,1%

Slaapstoornissen

0,1%

Niet aangevuld

2%
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Kernteam blikt terug op (eerste fase) coronacrisis

“In een crisis drijft de kracht
van een organisatie boven”

De coronacrisis werd in Kliniek
Sint-Jozef gecoördineerd door een
driekoppig kernteam: hoofdarts
Geert Everaert, adjunct-directeur
Patiëntenzorg Kathleen De Sutter
en directeur Facilitaire diensten
Griet Tygat. Samen blikken we terug
op de voorbije maanden.
“Het ging plots heel snel,” herinnert
dr. Geert Everaert zich. “Verblijvende patiënten stonden voor de keuze:
ofwel in het ziekenhuis blijven zonder
bezoek of weekends naar huis, ofwel
de opname stopzetten of op virtuele dagkliniek overschakelen. In het
zorgprogramma Jeugd koos 80% van
de jongeren ervoor om te blijven. In
de zorgprogramma’s Volwassenen en
Ouderen verkozen iets meer mensen
om naar huis te gaan. Deze patiënten
volgden we op via beeldbellen en telefoon. In de eenheid Ontwenning bleef
het grootste deel van de patiënten in
het ziekenhuis. Omdat we nieuwe patiënten bleven opnemen, lag de bezettingsgraad voortdurend hoog.”
“Dat vergde een extra inspanning en
engagement van de zorgmedewerkers en de therapeuten, want in de
weekends hadden we plots evenveel
patiënten als op weekdagen,” zegt
Kathleen De Sutter. “Iedereen paste
zich overigens snel aan de situatie aan.
Ook de jongeren.”

6

“Gelukkig heeft de overheid op vraag
van de psychiaters snel de mogelijkheid gecreëerd voor videoconsulten
en therapie via beeldbellen,” zegt dr.
Everaert. “De online hulpverlening is
een grote meerwaarde gebleken. Niet
alleen het beeldbellen met patiënten,
maar ook met verwijzers en collega’s.
De artsen en de zorgmedewerkers
hebben creatief naar de beste oplossingen gezocht.”

Open venster

Schrik voor uitbraak

“Natuurlijk was er schrik voor een uitbraak van het virus in het ziekenhuis.
Elke nieuwe opname was een risico,
ondanks de grondige screening. Uiteindelijk hebben maar drie patiënten
positief getest. We hadden alles klaar
voor een covidafdeling, maar die hebben we niet hoeven te activeren,” zegt
dr. Everaert.

“Wij hebben alles gedaan om het virus
buiten te houden,” zegt Griet Tytgat.
“Medewerkers die van thuis konden
werken, moesten dat doen, inclusief
de directie. Wij van het kernteam
vormden de enige uitzondering. De
medewerkers die wel naar het zieken
huis kwamen, werden in twee of drie
groepen ingedeeld. Deze groepen
vormden bubbels, die fysiek geen contact hadden met elkaar. Overdrachten
verliepen via beeldbellen. Zo sloten
we onderlinge besmettingen zo goed
mogelijk uit.”

“Ook bij sommige medewerkers zat
de schrik op besmetting erin,” zegt
Kathleen De Sutter. “De omstandigheden vergden van iedereen een extra
inspanning, maar het welzijn van de
medewerkers was een prioriteit. We
hebben heel zorgvuldig gecommuniceerd. De medewerkers volgden natuurlijk ook het nieuws in de media.
Iedereen voelde zich erg betrokken.
De collegialiteit is er alleen sterker
op geworden.”
“Wij probeerden altijd een stapje
vóór te zijn,” zegt dr. Everaert. “Elke
ochtend kwamen we met het kernteam samen. Daarna hadden we een
video-overleg met de afdelingshoofden
en de directeur patiëntenzorg. Als derde trap was er een overleg met de directie en de staf. Heel gestructureerd
en zorgvuldig. Binnen elk departement

was er voortdurend overleg en coördinatie. De leidinggevenden hebben
dat fantastisch gedaan.”

“Iedereen heeft keihard gewerkt. De
schoonmaakploeg had op een bepaald
moment extra handen nodig om alles
schoon te houden en te ontsmetten.
Er zijn spontaan collega’s bijgesprongen. Enkele medewerkers hebben een
pakjesdienst georganiseerd voor pa
tiënten. Veel medewerkers zijn uit hun
comfortzone getreden en hebben vrijwillig extra werk op zich genomen. Dat
toont de kracht van een organisatie,”
zegt Griet Tytgat.

Reken daar nog eens de angst en de onzekerheid bij en het gebrek aan sociale
contacten. Ook voor ons waren het lange dagen. Maar wij konden tenminste
nog eens zagen tegen elkaar.” (lacht)

“De moeilijkste periode was niet het
prille begin, maar de fase daarna, toen
de adrenaline zakte, de vermoeidheid
toenam en de alertheid dreigde te dalen.
Na acht weken 7/7 paraat staan, voel je
het wel. Je bent voortdurend bereikbaar
en gespannen,” zegt dr. Everaert.
“Dat klinkt herkenbaar,” beaamt Kathleen De Sutter.

“Deze coronacrisis is een marathon. Maar
de patiënten en de medewerkers geven
me ook vleugels,” zegt Griet Tytgat.
Adjunct-directeur Patiëntenzorg Kathleen De Sutter, hoofdarts Geert
Everaert en directeur Facilitaire diensten Griet Tygat: “We moeten
blijven sensibiliseren: ontsmetten, social distancing… We zijn er
nog niet vanaf. Mocht er een tweede golf komen, dan zou dat een
uppercut betekenen.”

Weerbots

“Het is goed dat we nieuwe patiënten
konden opnemen,” zegt dr. Everaert.
“Je mag de druk op het mentale welzijn
niet onderschatten. Het is afwachten
welke impact de crisis in de nabije toekomst nog zal hebben. Ik denk vooral
aan de opgenomen jongeren: de school
viel weg, het gezin viel weg, de woonsituatie veranderde… Toen de eerste
bezoeken toegelaten werden, was dat
voor sommigen een moeilijk moment.
De coronacrisis heeft ons gedwongen
om terug te keren naar de psychiatrie
van dertig jaar geleden. Binnen was
de hulpverlening wel goed, maar de

realiteit speelt zich in de buitenwereld
af. Die scherpe grens tussen binnen en
buiten was door corona plots terug. Het
is moeilijk om dan naar de ‘realiteit’
terug te keren. Corona kan bij veel mensen nog een weerbots teweegbrengen.”

“Ook veel medewerkers hebben een
zware periode achter de rug,” zegt
Griet Tytgat. “Voor wie thuis werkte,
was de combinatie met kinderen en
schoolwerk behoorlijk lastig. Ik weet
van medewerkers die ’s morgens om
vijf uur begonnen om toch maar twee
uurtjes ongestoord te kunnen werken
voor de rest van het gezin wakker was.

“We mogen in elk geval de aandacht
niet laten verslappen,” zegt dr. Everaert. “We moeten blijven sensibiliseren:
ontsmetten, social distancing… We zijn
er nog niet vanaf. Mocht er een tweede
golf komen, dan zou dat een uppercut
betekenen. Tegelijk is deze periode een
bevestiging van het goede werk van de
voorbije tien tot vijftien jaar. De herstelgerichte benadering, het betrekken van de context… Deze crisis is een
bevestiging van het belang ervan. De
oude modellen werken niet meer. Dat
ervaren we nu. Samen met de UGent en
AZ Sint-Jan Brugge werken we trouwens
aan een wetenschappelijk onderzoek
over de effecten van de coronacrisis op
patiënten. We moeten hieruit leren. Ook
op het gebied van de organisatie van
de gezondheidszorg. Onder druk van
de omstandigheden zijn we efficiënter
gaan werken. De teambesprekingen met
de patiënt vinden nu bijvoorbeeld in
kleinere groepjes plaats en dat werkt
perfect, het is zelfs productiever. We
moeten de positieve dingen vasthouden,
ook na deze crisis.”

Magazine kliniek Sint-Jozef Pittem
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Communicatie
in tijden van coronacrisis

Kort
op de bal
spelen

Stafmedewerkers Pol Vanhee en Annelies Naert
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Communicatie is een bepalende factor in elk crisisbeheer. Vanaf dag
één van de coronacrisis besteedde
Kliniek Sint-Jozef veel aandacht aan
de communicatie intern en extern.
We praten erover met stafmedewerkers Pol Vanhee en Annelies Naert.

“Elke dag overlegde het crisisteam via
beeldbellen. Het crisisteam beheerde
de driehoek crisismanagement, het
operationele en de communicatie.”

Naast het driekoppige kernteam (pag.
6) dat elke dag naar het ziekenhuis
kwam om ter plekke te coördineren,
was er het bredere crisisteam. Dat bestond uit het kernteam versterkt met
algemeen directeur Filip Deboutte, directeur patiëntenzorg Eddy Deproost,
financieel-administratief directeur
David Strobbe en stafmedewerker
Sabine Vandoorne. Omdat goede communicatie in elk crisisbeheer cruciaal
is, maakten ook stafmedewerkers Pol
Vanhee en Annelies Naert deel uit van
het crisisteam.

contact met de pijlers management
en operations, konden wij kort op de
bal spelen,” zegt Pol.

“Elke dag overlegde het crisisteam via
beeldbellen. Het crisisteam beheerde
de driehoek crisismanagement, het
operationele en de communicatie.
De communicatie vergt heel wat inspanningen. Elke doelgroep heeft nood
aan communicatie op maat: de medewerkers in het ziekenhuis én zij die
thuiswerken, de opgenomen pat iënten
en de patiënten thuis, de familie van
de patiënten… Door het dagelijkse

Open venster

“De eerste week was het nog wat
zoeken naar de juiste structuur. De
uitdaging was om te communiceren
op basis van gevalideerde informatie.
Terwijl er net in deze crisis erg veel
onduidelijkheid was. Wat we de ene
dag communiceerden was de dag erop
vaak door nieuwe richtlijnen achterhaald. De eerste dagen veranderde het
omzeggens elk uur. Voor de collega’s
op het terrein was dat erg moeilijk.
Onze opdracht was om het overzicht
te houden en er een samenhangend
verhaal van te maken,” zegt Annelies.
“Dikwijls moesten we zelf de informatie sprokkelen,” zegt Pol. “Toch heb ik
een goed gevoel bij de communicatie
die we voerden. Misschien had één
van ons ook in het ziekenhuis de polsslag moeten voelen, maar we wilden
de aanwezigheid op de afdelingen

tot het strikte minimum beperken.
Gezondheid voor alles. De directe lijn
met het kernteam ter plaatse werkte
trouwens goed.”

“We hebben voor deze crisis extra media
ingezet,” vertelt Annelies. “Op basis van
terugkerende vragen van de medewerkers, maakten we op het intranet een
FAQ: een lijst met veelgestelde vragen en
het antwoord erop. Alle medewerkers
werden verondersteld deze informatie
goed te lezen, zodat iedereen wist wat
te doen om risico’s te voorkomen, als
iemand ziek zou worden enzovoort. Continu hielden we deze FAQ up-to-date.
Daarnaast stuurden we dagelijks, zeven
dagen op zeven, een Nieuwsflash naar
alle medewerkers, zowel op hun ziekenhuis- als op hun privé-mailadres. Ook
hier vooral praktische informatie, maar
ook ondersteunende en sensibiliserende
boodschappen.”
“De medewerkers hebben deze inspanningen op prijs gesteld. Dat bleek

Medewerkers over leven en werken in tijden van Covid-19

“Opgelucht dat ik
niemand anders
besmet heb”

“Corona had iets bevreemdends in
het begin, bijna als een sciencefiction
verhaal. Ik schrok van de verhalen in
de media, maar toch voelde ik geen
angst. Ik ben vrij gezond, heb een goede weerstand en ik hield me van in het
begin strikt aan de voorschriften. Net
als iedereen in het ziekenhuis.
uit een tussentijdse enquête. Ook de
communicatie naar de verblijvende
én dagpatiënten stemden we voortdurend af. We communiceerden via
e-mail, de website en infoborden op
de afdelingen,” zegt Pol.

Waakzaam blijven

“We zijn nu half juni en stilaan keren
we terug naar de gewone situatie.
De centraal gestuurde communicatie maakt weer plaats voor bottom-up overleg en dialoog. Toch
blijven we tijdens de exitstrategie
waakzaam voor een goede afstemming,” zegt Pol.

“Wat me bij zal blijven, is hoe we er als
ziekenhuis stonden als één team. We
hebben het gedaan, allemaal samen,
en we mogen trots zijn. We voelen ons
beter gewapend voor als er nog eens
zoiets gebeurt,” zegt Annelies.
“Mij viel de enorme solidariteit op en
de bereidheid van iedereen om buiten zijn comfortzone te treden. Het is
moeilijk om in crisissituaties correct
te communiceren. Voor je het weet,
veroorzaak je misverstanden en onduidelijkheid. Dat is wel het laatste
wat je dan nodig hebt,” besluit Pol.

Ik werk al 30 jaar op de eenheid Ontwenning. De patiënten stonden met
de lockdown plots voor de keuze: in
het ziekenhuis blijven of naar huis
terugkeren. Het was voor niemand
een evidente keuze. Maar de patiënten
reageerden begripvol. De meesten verkozen om te blijven. We werkten een
aangepast programma uit. Het was
voor iedereen wat wennen.
Toen twee ondertussen ontslagen
patiënt en een collega besmet bleken
te zijn, werd iedereen op de afdeling
getest. Dat was half april. Ik ben 55
jaar en hoewel ik me de periode ervoor wel wat vermoeid voelde en een
klein hoestje had, had ik me voordien
geen zorgen gemaakt. De vermoeidheid schreef ik toe aan de hele situatie
die stilaan wat begon te wegen. Het
hoestje was echt iets van niks. Maar
toen iedereen getest zou worden, had
ik wel een vermoeden dat ik een ‘milde
tot geen symptomen’-geval kon zijn. De
testen gebeurden heel vakkundig door
dr. Dardenne, een arts-in-opleiding
in het ziekenhuis. De dag erop was
ik net van thuis vertrokken naar het
ziekenhuis, toen mijn leidinggevende
me belde op mijn gsm. Ik mocht naar
huis terugkeren. Ja, dat was even
schrikken. Maar ik bleef er nuchter
onder en er was geen toename van
de klachten. Ik had er geen idee van

hoe lang ik er al mee liep. Ik ben twee
weken thuisgebleven tot ik helemaal
klachtenvrij was.

Ik was vooral opgelucht dat ik niemand anders besmet had. De voorzorgsmaatregelen in het ziekenhuis
hadden hun vruchten afgeworpen.
Zonder preventie en zonder test was ik
waarschijnlijk blijven werken met risico op verspreiding. Over mezelf heb
ik me nooit echt ongerust gemaakt. Ik
kreeg trouwens veel bemoedigende
berichtjes van bezorgde collega’s, wat
me zeer veel deugd deed.
Achteraf gezien heb ik misschien wel
op een gemakkelijke manier immuniteit verworven. Alhoewel ook dat niet
zeker blijkt te zijn. Ik blijf me dus heel
voorzichtig en strikt aan alle regels
houden.”
Philip Depreitere, verpleegkundige eenheid Ontwenning
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“Het had iets
onwezenlijks”
“Ik was pas sinds 2 februari in dienst
op de eenheid Ontwenning. Toen de
coronacrisis uitbrak, stelde ik me kandidaat om wachtdiensten te doen voor
de cohorte-afdeling, waar mogelijk
besmette patiënten ondergebracht
zouden worden. Ik was vier dagen van
wacht, daarna drie dagen niet, dan
weer vier dagen wel… Ik werkte op
de eenheid Ontwenning, maar ik kon
altijd opgeroepen worden als er een
vermoeden van besmetting was bij
een patiënt.
Toen er een eerste patiënt met mogelijke symptomen van covid-19 was,
was dat zeer bevreemdend. Het was
een kleine afdeling, afgesloten van de
rest. Net als in een quarantainefilm.
Best spannend. Het had iets onwezen-

lijks. Maar ik had er vertrouwen in.
Met aangepaste kledij, handschoenen,
een mondmasker en gezichtsbescherming voelde ik me goed beschermd.

Voor de patiënt was het ook een
vreemde ervaring. Wie mogelijk besmet was, werd getest en in afwachting van de resultaten afgezonderd.
Het is enkele keren gebeurd, maar
gelukkig altijd met negatief resultaat.
Ik stelde de patiënt gerust, volgde de
parameters op en gaf informatie. Als
het nieuws van het negatief resultaat
binnenkwam, voelde je de opluchting.
Natuurlijk had ik me het begin van
mijn loopbaan als verpleegkundige
anders voorgesteld, maar ik heb me
meteen kandidaat gesteld voor de

wachtdiensten. Ik wou mijn verantwoordelijkheid nemen. Ik ben een rustig iemand, die niet snel panikeert.
Ik heb me altijd aan de protocollen
gehouden en die waren klaar en duidelijk. Dat geeft houvast in tijden van
crisis.

Ik voelde me erg ondersteund door de
collega’s. Als er iets was, kon ik altijd
bij hen terecht. Ondertussen ben ik
niet langer van wacht. Ik werk sinds
kort op de eenheid Psychosezorg. Alweer een nieuwe kans om bij te leren
en ervaring op te doen!”
Ivan Duyck, verpleegkundige eenheid
Psychosezorg

“Paniek is er
nooit geweest”
“Toevallig zat ik net twee weken thuis
om te herstellen van een kleine ingreep toen de lockdown inging. Toen
ik terug mocht komen werken, kwam
ik in een nieuwe wereld terecht. Doorgaans werk ik voltijds in het ziekenhuis, nu mocht ik maar halve dagen
komen en moest ik halve dagen thuiswerken. Thuis konden we patiënten in
dagbehandeling contacteren en opvolgen. In het begin was dat onwennig,
maar na een tijdje liep dat wel goed.
Zeker ook omdat ik in overleg met elke
patiënt de planning kon maken. Een
nadeel is wel dat het thuis moeilijk is
om privé en werk te scheiden. Mentaal
weegt dat wel.
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De sfeer op de eenheid Angst-, stemmings- en persoonlijkheidsproblemen
was goed. Sommige patiënten hadden

Open venster

het wel lastig. Het duurde allemaal
veel langer dan we oorspronkelijk
hadden gedacht. En er was de voortdurende onzekerheid.

Als een patiënt symptomen van
covid-19 vertoonde, dan werd een
test afgenomen. In afwachting van
het resultaat, moest die patiënt op
een aparte afdeling verblijven. Ik
was als verpleegkundige ook aan die
cohorte-afdeling verbonden. Er was
altijd iemand van ons van wacht. Zelf
ben ik drie keer opgeroepen toen iemand vermoedelijk besmet was, maar
telkens bleek het achteraf loos alarm.
Tot opluchting van de patiënt, uiteraard, maar ook voor mij. Paniek is
er overigens nooit geweest. Het was
lastig voor die patiënten om 24 uur
afgezonderd te zitten, maar ik kon hen

geruststellen door ze goed te informeren en ze op de hoogte te houden.

Corona was een uitdaging, maar we
hebben goed samengewerkt. Hoe langer het duurde, hoe zwaarder het woog
voor de patiënten. Voor mezelf was
het soms wat saai om wachtdiensten
te doen: je moet altijd beschikbaar
blijven en ik mocht geen vroege of
late diensten doen. Maar we hebben
er allemaal het beste van gemaakt!”
Jill Bentein, verpleegkundige eenheid
Angst-, stemmings- en persoonlijkheidsproblemen

“Afstand houden
zit niet in ons DNA”
“Vanuit de projecten COm (Consultatiepunt Ouderen multidisciplinair) en OZO (Outreachende Zorg voor Ouderen)
ga ik doorgaans veel aan huis bij oudere mensen. Het zijn
vaak eenzame en/of depressieve mensen. Van de ene op
de andere dag konden die huisbezoeken niet meer. Ik ben
toen snel met telefonische contacten gestart. Beeldbellen
heb ik ook geprobeerd, maar voor deze doelgroep was dat
niet haalbaar. Velen hebben geen laptop of smartphone
en als ze die al hebben, dan zorgden de technische uitdagingen voor veel te veel stress. Hoewel je aan de telefoon
input mist en niet kan zien hoe de mensen het thuis stellen,
waren veel ouderen dankbaar voor het contact. Gelukkig
kan ik ondertussen wel weer aan huis gaan. De mensen
keken er echt naar uit.

Ik blijf worstelen met het gevoel dat onze samenleving deze
eenzame ouderen te veel aan hun lot heeft overgelaten.
We hebben hen eerst bang gemaakt door hen te vertellen
dat ze tot een risicogroep behoren en dan hebben we hen
alle structuur en sociale contacten ontnomen. Veel mensen zeiden me letterlijk: ‘Je ziet dat we niet zo belangrijk
meer zijn in de samenleving. Wat hebben wij ook nog te
bieden?’ Dat is schrijnend, zeker bij de meest kwetsbare en
de minst mobiele ouderen. Als er een tweede coronagolf
komt, dan moet de samenleving meer rekening houden
met deze groep.
Op de eenheid Ouderen had ik iets meer tijd voor de patiënten dan gewoonlijk. Ik kon zelfs experimenteren met
nieuwe methodieken. Zo had ik net samen met een collega
een nieuwe sessie over piekeren klaar, die ik heb uitgeprobeerd en bijgestuurd na feedback van de patiënten.
Dat was een leuke wisselwerking. Ik ontwikkelde ook iets
met muziektherapie en herinneringen ophalen. Ook dat
was tof om te doen.

De sfeer in het ziekenhuis vond ik ergens wel fijn. We
werkten om veiligheidsredenen met kleinere groepen,
waardoor je een nauwe band kreeg. Dat we ook in het
weekend bij elkaar waren, versterkte dat gevoel van
verbondenheid. Na verloop van tijd ken je elkaar echt
wel goed. Er waren ook meer informele contacten met
de patiënten: samen een kop koffie of soep drinken, bijvoorbeeld. Ik hoop dat we hieruit leren: dat we niet per
se de hele dag vol moeten stoppen met programma’s en
therapieën, waardoor we met zijn allen van het ene naar
het andere hollen… Op die rustige, informele momenten
leer je ook heel veel over de patiënten! Het was wel goed
dat de therapeuten ook in het weekend werkten, zodat
de mensen zich niet al te eenzaam voelden. Elke ochtend
én elke namiddag waren er voldoende activiteiten. De
mensen stelden die inspanningen op prijs.

We zijn met zijn allen flexibel en creat ief geweest, maar na
enkele weken begon dat wel door te wegen. Iedereen deed
zijn uiterste best, maar door de afstand die we moesten
houden, konden we letterlijk minder nabij zijn. Een knuffel
of een schouderklopje zat er niet in. Dat afstandelijke zit
niet in ons DNA en het went ook niet echt. Daartegenover
staat dat we als team goed samenwerkten. We waren er
voor elkaar. We zijn hier als team sterker uitgekomen.

Een pluim ook voor de communicatie. We waren op elk
moment perfect op de hoogte, ook als we thuiswerkten. Als
ik van thuis naar het werk vertrok, dan wist ik vooraf hoe
de situatie was. Daardoor voelde ik me altijd veilig. Ook de
patiënten hadden alleen maar lof voor de communicatie.”
Mariet Vandeweghe, bachelor toegepaste psychologie op de
eenheid Ouderen

Magazine kliniek Sint-Jozef Pittem
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“We ontwaakten
in een andere wereld”

“Op 10 maart hadden we nog een vergadering met alle
zorgmedewerkers samen. Op de agenda stond de zorgvernieuwing. Het zou hét thema voor de komende maanden
worden. Enkele dagen later ontwaakten we in een andere
wereld. Heel bevreemdend was dat.
De inhoud van mijn werk veranderde. Gewoonlijk stel ik
mensen aan de telefoon gerust in voorbereiding op een
opname. Ik schets een zo helder mogelijk beeld van hoe de
opname verloopt. Plots waren er echter geen zekerheden
meer. Alles stond op losse schroeven: de bezoekmogelijk
heden, de weekends thuis, de mogelijkheid van dagtherapie,
de afdelingsoverstijgende activiteiten, de keuze voor een
één- of meerpersoonskamer… Die onzekerheid was een
lastige situatie voor de mensen.

Komt daarbij dat de richtlijnen van de overheid voortdurend
veranderden. Toch toonden de meeste mensen veel begrip.
Sommigen stelden de opname eerst wat uit, maar toen de
coronacrisis bleef duren, kozen ze alsnog voor een opname.
De planning van een opname verliep complexer, met meer
tussenstappen. Met alle collega’s en artsen hebben we ons
uiterste best gedaan om er het beste van te maken.

Een belangrijk opdracht als maatschappelijk werker is
de ontslagvoorbereiding. Patiënten geleidelijk aan voor
bereiden op ontslag, met eens een weekend naar huis of een
kennismaking met ondersteunende initiatieven, was toen
helaas niet mogelijk. Revalidatiecentra, activiteitencentra,
AA-vergaderingen en andere instanties waren tijdelijk ook
niet toegankelijk.
De sfeer op de eenheid Ontwenning was anders. Heel wat
patiënten hadden het lastig met de beperkende maatregelen
op de afdeling en misten hun familie. Om de patiënten ook
in het weekend wat ontspanning te bezorgen, werkten we
met zijn allen vrijetijdsactiviteiten uit. Zelf stelde ik een
aantal quizzen voor. Dat klinkt leuk, en dat is het ook, maar
er kruipt heel wat tijd in de voorbereiding. Het positieve
eraan is dat ik de patiënten eens op een andere manier
leerde kennen.”
Nele Ghesquiere, sociale dienst op de eenheid Ontwenning
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“Gedeelde kwetsbaarheid
zorgt voor verbinding”
“Op de eenheid Jeugd behandeling
voelde ik meteen een heel sterk
wij-gevoel. Het gevoel van: ‘We kunnen dit samen aan!’ De veerkracht bij
de jongeren en de collega’s was groot,
ondanks de vele onzekerheden. Natuurlijk bracht de onvoorspelbaarheid
soms spanningen teweeg bij enkele
jongeren. Iedereen zocht zijn manier
om ermee om te gaan. Maar er was
vooral verbondenheid. We moesten
er allemaal samen door.
De jongeren hadden in het begin de
keuze moeten maken: naar huis gaan
of voor langere tijd in het ziekenhuis
blijven, ook de weekends en zonder
bezoek. Niemand wist dat het zo lang
zou duren. Bovendien stond onze hele
filosofie op haar kop. Het contact behouden met de buitenwereld – het gezin, de school, het verenigingsleven… –
is zo belangrijk in onze aanpak, maar
dat viel helemaal weg.

Dat de jongeren 24/7 op de eenheid
bleven, zette ook ons, zorgverleners,
in een andere rol. We hadden meer
contact met de jongeren. Een ander
soort contact. We zaten in hetzelfde
schuitje. Voor veel jongeren was dat
een geruststelling. Voor anderen zaten we soms te dicht op elkaars lip.
Dat is begrijpelijk, want veel gewone
‘vluchtroutes’ waren afgesloten.

Zelf vond ik het soms moeilijk om met
die situatie om te gaan. Na de werkuren mochten wij naar huis, de jongeren tien weken lang niet. ‘Mag ik
niet eens mee in je koffer naar huis?’
vroeg iemand. De gelijkwaardigheid,
een van onze basiswaarden, kwam in
het gedrang. We hechten veel belang
aan een voortdurende dialoog, maar
nu moesten we soms snel beslissingen
nemen over alle hoofden heen. Maar
we hebben de jongeren zoveel mogelijk
betrokken en verantwoordelijkheid
gegeven.
Na verloop van tijd kregen meer jongeren het lastig. In het begin was het nog
van ‘Yes, vakantie!’ Maar na enkele weken begonnen ze het gezin, hun thuis
en de vrienden van school te missen.
Ze schrokken er soms zelf van hoe ze
die vanzelfsprekende banden meer
gingen appreciëren. Sommigen misten echt wel een goede knuffel van
hun ouders.
De jongeren die ervoor gekozen hadden om de lockdown thuis door te
brengen, volgden we op met videobellen. Dat werkt efficiënt, maar het
onderstreept tegelijk het belang van
de lichamelijke dimensie, het fysiek
samenkomen. We zijn erin geslaagd
continuïteit van zorg te waarborgen,
ook door contacten met het gezin.

Per individu hebben we gekeken waar
de noden lagen en hoe we daar best op
in konden spelen. We hebben niemand
moeten lossen.
Voor mij brengt de coronaperiode de
bevestiging dat we allemaal kwetsbare
mensen zijn. Gedeelde kwetsbaarheid zorgt voor verbinding. Tussen
de jongeren, onder collega’s en tussen
patiënten en hulpverleners. Wat me
ook enorm opviel, was de hernieuwde
belangstelling voor de natuur bij veel
mensen. Ik heb het zelf ervaren en ik
merk hoe veel jongeren en collega’s
op een andere manier genieten van
de natuur, ook hier op het domein in
Kliniek Sint-Jozef. Corona heeft ons
met andere ogen doen kijken naar een
aantal dingen. Dat moeten we ook durven koesteren.”

Martijn Devos, afdelingspsycholoog op
de eenheid Jeugd behandeling
Magazine kliniek Sint-Jozef Pittem

13

“Ik heb veel
vertrouwen getankt”

“Ik werk 27 jaar in het ziekenhuis en ik geef toe
dat grote veranderingen altijd wat onzeker
heid brengen. Tijdens een infovergadering
op dinsdag 10 maart werden de plannen ontvouwd voor de zorgvernieuwing. We werden uitgenodigd om mee na te denken, om
de vernieuwing zelf vorm te helpen geven,
elk vanuit zijn expertise. We waren allemaal
positief geprikkeld, had ik de indruk, maar
ook weer wat onzeker. Wat is mijn expertise?
Ik geloof dat ik een bijdrage lever voor mensen
die in nood zijn en contact opnemen met ons
ziekenhuis. Ik hoop dat ik die opdracht binnen
de zorgvernieuwing kan verderzetten.
Drie dagen later was de lockdown een feit en
kwamen we in een totaal ander vaarwater. In
plaats van mensen op hun gemak te stellen,
moest ik hen de onzekerheden uitleggen. Dat
was vreemd. Ook mijn uurrooster veranderde
en ik moest deels thuis werken. Ik had altijd
gedacht dat dat in mijn job uitgesloten was,
maar kijk, veel dingen bleken ook van thuis
te lukken. In het ziekenhuis werkte ik met de
patiënten, thuis boog ik me over de administratie. Over alle disciplines heen heb ik overigens een supertoffe samenwerking ervaren.
Iedereen droeg zijn steentje bij, ook voor het
weekendwerk dat er plots bijkwam.

Wat ik zelf uit deze periode leer? Ik heb veel
vertrouwen getankt. Als we corona aankunnen, wat zouden we dan bang zijn voor een
zorgvernieuwing? Ik heb ook nieuwe inzichten
opgedaan. Zo was het therapieprogramma
door de omstandigheden minder uitgebreid
dan anders en eigenlijk vond ik dat niet slecht:
we hadden meer tijd en ruimte om individueel
met de patiënten aan de slag te gaan. Of neem
de weekendbesprekingen: vroeger gebeurden
die met het hele team. Nu moest het wel met
minder. En dat lukte zonder kwaliteitsverlies.
Allicht kunnen we daaruit leren?”
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Karolien Vandecasteele, sociale dienst op de
eenheid Ontwenning

“We mogen kwetsbare mensen
niet aan hun lot overlaten”
“In het mobiel team voor langdurige
zorg volgt elke hulpverlener zijn eigen
cliënten op. Daarnaast zijn er team
besprekingen, waar de doelstellingen
en de vorderingen van cliënten met het
team besproken worden, met ook de
psychiater erbij.

De eerste week van de lockdown was
heel bizar. Van de ene dag op de andere
moest alles dicht. Er kon niets meer. Van
thuis uit belde en whatsappte ik met de
cliënten, maar dat viel wat tegen. Voor
één keer lukt dat wel, maar als je de
mensen niet ziet, is dat toch anders. Dat
gaven ook de cliënten zelf aan. Gelukkig
was het mooi weer in die periode! Ik
ben snel overgeschakeld op huisbezoeken in de tuin, met respect voor alle
voorschriften uiteraard. Of ik ging een
eindje wandelen met een cliënt. Soms
spraken we ook af in het Huis in de Stad
voor een gesprek. Op die manier ben
ik negentien cliënten van nabij blijven
opvolgen, de hele coronaperiode lang.
Slechts twee cliënten weigerden contact, uit schrik voor besmetting. Met
hen hield ik telefonisch contact.
De teambesprekingen vielen groten
deels weg, maar we werden goed
ondersteund door de coördinatoren.
Ik voelde me een beetje de herder van
mijn kudde. Ik stelde me heel bereikbaar op en geen enkele cliënt heeft
daar misbruik van gemaakt door me
op onmogelijke uren te bellen of zo. Ik
ben blij dat wij de hulpverlening ver-

“Ik ben snel overgeschakeld op
huisbezoeken in de tuin, met respect voor
alle voorschriften uiteraard. Of ik ging een
eindje wandelen met een cliënt.”
der hebben kunnen zetten. Het was
echt nodig! Veel andere initiatieven
waren immers verplicht om te sluiten:
het inloopcafetaria waar mensen met
een psychische kwetsbaarheid terecht
kunnen, het sociale restaurant waar
ze een goedkope maaltijd krijgen…
Al die dingen waren gesloten, waardoor het hele sociale netwerk rond de
cliënten wegviel. Velen voelden zich
moederziel alleen. Ja, het was soms
schrijnend. Mensen vielen op zichzelf
terug en trokken in alle eenzaamheid
hun plan. De impact daarvan zal nog
moeten blijken. Mensen hebben zich
geïsoleerd en zullen het nu erg moeilijk
hebben om terug naar buiten te komen,
om uit hun isolatie te treden.

Het was een bijzonder intense periode, heel moeilijk om te werken en met
weinig mogelijkheden om er echt te
zijn voor de mensen. Als er een tweede
golf komt, hoop ik dat de overheid het
anders en beter aanpakt! Meer materiaal en meer testen, om te beginnen.
Een cliënt met een vermoeden van
covid-19 kon zich niet laten testen.
Tja, wat moet je dan? Dan neem je het

zekere voor het onzekere en dan blijft
die cliënt, die het sowieso psychisch al
heel moeilijk heeft, moederziel alleen
achter. Dat zijn dingen die voor mij niet
kunnen. Het kan niet dat we kwetsbare
mensen aan hun lot moeten overlaten.
Ook niet in tijden van corona.”

An Bommarez, verpleegkundige mobiel
team
Magazine kliniek Sint-Jozef Pittem
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“Die eerste loonafwerking
was de hel!”
“Wie had kunnen denken dat het zo lang
zou duren? De eerste week vond ik chill.
Maar vanaf de tweede week werd de
personeelsdienst overstelpt met vragen.
Elke dienst werd in twee of drie ploegen
verdeeld, die geen contact met elkaar
mochten hebben. Daardoor veranderden
alle uurroosters.
De eerste loonafwerking was de hel!
Van de oorspronkelijke roosters bleef
niets overeind. Per persoon moesten
we per dag alles checken en inbrengen.
De afspraak was dat niemand minder
mocht verdienen dan anders, ook al
werden veel medewerkers door de
opdeling gedwongen om minder uren
te doen. Omdat patiënten nu zeven dagen op zeven aanwezig bleven, moesten
meer mensen weekendwerk doen, met

de bijhorende toeslagen. Het was een
kluwen van jewelste!
Naast het gewone werk moest ik dagelijks de personeelscijfers doorgeven
voor de overheid. Hoeveel coronazieken,
hoeveel afwezigheden van minder en
meer dan een maand, hoeveel beschikbare medewerkers… De overheid wou
alles in statistieken bijhouden. Het betekende een half uur extra werk per dag,
ook op zaterdag en zondag.

Ik werk vier dagen op vijf, maar tijdens
corona heb ik geen enkele vrije dag kunnen opnemen. De combinatie met twee
kleuters thuis was niet vanzelfsprekend.
Gelukkig sliepen ze tot half negen, zodat
ik ’s morgens wat kon werken voor ze
wakker waren.

Vorige week zat ik er even door. Toch
ben ik blij dat ik thuis mocht werken. Al
mis je veel informatie. Ik ben een sociaal
beestje. Ik heb mensen nodig om me
heen. Thuis voelde ik me veilig in mijn
coconnetje met de kindjes, maar dat
moet niet te lang duren. Met de collega’s hadden we een Whatsapp-groepje
om elkaar te steunen en eens een foto
te delen van hoe we het werk thuis organiseerden. Ja, we hebben elkaar wel
gemist.”
Fanny Roelens, medewerker personeelsdienst

“Thuiswerk heeft niet
alleen voordelen”
“Het personeelsfeest was gepland op
vrijdagavond 13 maart. Enkele dagen
ervoor werd het feest afgelast. Toen ik
die vrijdagochtend op het werk kwam,
kreeg ik te horen dat we thuis moesten
werken. Ik had het niet zien aankomen.
Met de collega’s van de personeelsdienst maakten we snel afspraken wie
wat zou doen. ’s Middags vertrokken
we naar huis. Voor een week of twee,
dacht ik toen.
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De eerste week was het nog wat zoeken. Vanaf de tweede week was het
alle hens aan dek. Zowat alle uurroosters werden aangepast, we moesten
woon-werkattesten bezorgen, een
compleet nieuwe werkwijze voor de
loonberekening…
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Het nadeel van thuiswerk is dat werk
en privé door elkaar lopen. Mijn pc
stond voortdurend aan. Ik kon het
moeilijk loslaten. Elke avond verstuurde ik de Nieuwsflash naar de
privé mailadressen van alle collega’s
– en zo zag ik elke avond ook een hele
boel nieuwe mails binnenkomen. Er
kwamen veel vragen van collega’s. Het
hield nooit op. In het weekend werkten
mijn collega’s en ik door om de lonen
op tijd uitbetaald te krijgen.
Mijn kinderen Esmée (6) en Georges
(4) waren thuis, maar ik had minder
quality time met hen dan anders. Gelukkig was het mooi weer en konden ze
buiten spelen. Ze hielden elkaar goed
bezig. Ik ben blij dat ik thuis mocht

werken. Ik weet niet hoe ik het anders
had opgelost met de kinderen. Een grote dankuwel ook aan de collega’s van
IT, die ons goed ondersteund hebben!

Voorlopig werken we met de personeelsdienst nog gedeeltelijk van thuis.
We werken met een beurtrol in het
ziekenhuis. Als het kon, zou ik in de
toekomst graag één dag per week thuis
blijven werken. Meer hoeft niet. Ik mis
het contact met de collega’s. Het heeft
voordelen, maar ook nadelen.”
Joke Tyvaert, medewerker personeelsdienst

“Mentaal was dit
een lastige periode”
“Doorgaans werken we met twee in
één bureau voor de boekhouding. Dat
mocht plots niet meer. Eerst dacht ik:
dat wordt moeilijk! We werken immers nog veel op papier. Op zondag
ben ik nog mappen komen ophalen.
Maar eenmaal vertrokken, lukte het
vrij goed. Mee dankzij de prima ondersteuning van de collega’s van IT!

Toch was het best lastig. Vooral de
combinatie met de kindjes thuis. Arne
is 6 jaar en Emma 4 jaar. Thuiswerken
klinkt leuk, maar als het een plicht
is, tijdens een heel vreemde periode,
onvoorbereid bovendien en zonder te
weten hoelang het zal duren, dan is het
een pak minder leuk. Maar de boekhouding mocht uiteraard niet blijven
liggen. De jaarafsluiting moest in april

klaar zijn en dat is sowieso altijd een
drukke periode!

Vooral mentaal had ik het soms lastig.
De drukte thuis, de onzekerheid, de
grens tussen werk en privé die vervaagde… Je ontbijt aan de keukentafel,
je werkt aan de keukentafel, je eet ’s
middags aan de keukentafel… Tijdens
de dag werkte ik minder efficiënt. Dat
compenseerde ik door ’s avonds wat
langer te werken en als het nodig was
eens enkele uren op mijn vrije dag.

Een leuke afwisseling was de pakjesdienst. Ik was blij dat ik hieraan
mocht meewerken. Ik keek er iedere
keer naar uit om de collega’s te zien en
de familieleden van patiënten. Ik ging
telkens enkele uurtjes vroeger, zodat

ik nog wat op mijn bureau kon werken.
Neen, ik ben persoonlijk niet echt enthousiast over thuiswerk. Ik hou van
de collegialiteit en de gezellige drukte
op de gang. Ik stel het wel op prijs dat
onze directeur David Strobbe geregeld
belde, niet alleen voor praktische zaken of voor overleg, maar ook gewoon
om te vragen hoe het ging thuis en of
alles lukte. Dat vond ik een mooi gebaar. Maar eigenlijk verlang ik heel
erg tot alles achter de rug is.”
Nele Demedts, medewerker
boekhouding

“Blij dat ik van thuis uit
mocht werken”
“Sinds vorig jaar coördineer ik het
medisch secretariaat. We staan vooral
ten dienste van de artsen, voor wie het
agendabeheer doen, de consultaties
plannen en de correspondentie opvolgen. We brengen de inschrijvingen
bij opname in orde en staan in voor
verschillende registraties en administratieve taken.

De eerste weken van de lockdown
hebben we met het medisch secretariaat vooral mensen moeten opbellen om afspraken te annuleren. In
overleg met elke patiënt zochten we
de beste oplossing: een afspraak via
beeldbellen of via de telefoon. Er was
veel begrip bij de mensen. Ze konden
het goed plaatsen. Je hoorde natuur-

lijk ook over niets anders op radio en
televisie.

De artsen werkten doorgaans van
thuis, al was er natuurlijk altijd een
arts aanwezig in het ziekenhuis.
Ook met het secretariaat werkten
we thuis. De telefooncentrale werd
afgeleid naar ons gsm-nummer. Dat
verliep perfect! We konden ook aan in
al onze programma’s. Ik stond er versteld van hoe vlot dat ging. Al miste ik
soms wel het contact met de collega’s.
Nu werkte ik in de woonkamer, met
mijn dochtertje Estelle van 5 jaar in
de buurt. Dat was niet altijd gemakkelijk, zeker niet om ongestoord te
kunnen telefoneren. Maar het had ook
voordelen: thuis kan je beter je werk

plannen, je hoeft minder te rushen
en eens je het gewoon bent, werk je
ook efficiënter. Ik ben heel blij dat we
die kans gekregen hebben om thuis
te werken.”

Stefanie Vanpachtenbeke, coördinator
medisch secretariaat
Magazine kliniek Sint-Jozef Pittem

17

“We hebben iets betekend
voor de mensen”
“Thuiswerken lukte goed. Ik werk op
de boekhouding. Het was even aanpassen, maar we kregen goede ondersteuning. Toch wou ik de band met het
ziekenhuis behouden. Daarom stelde
ik me kandidaat om met de pakjesdienst te helpen.
Elke maandag- en woensdagavond
konden familieleden pakjes brengen
en ophalen. Dat was nodig, want de
patiënten die er aan het begin van de
lockdown voor kozen om in het ziekenhuis te blijven, hadden er geen idee van
hoelang het zou duren. Familieleden
brachten van alles! Met Pasen bijvoorbeeld heel veel chocolade.
Ik vond het leuk om contact met de
families te hebben. Je voelde de appre-

ciatie van de mensen. Wij fungeerden
als brug tussen hen en de patiënten.
Ook de patiënten waren blij met de
attenties van hun familie. Veel patiënten gaven een brief mee, een kaartje of
een pakje. Enkelen kwamen wel zeer
creatief uit de hoek: ze maakten een
konijnenhok en een kippenren om mee
te geven met de familie! Het was heel
grappig soms.
Hoe langer de lockdown duurde, hoe
belangrijker het voor de familie werd
om even tot aan het ziekenhuis te komen. Soms stonden patiënten aan het
raam te zwaaien. Veel mensen hadden
nood aan een babbel. Het nieuws in de
media was zo vaag. Ze kregen geen
duidelijk antwoord op hun vragen.
Die antwoorden konden wij ook niet

altijd geven, maar we konden luisteren
en een klankbord zijn. Dat deed de
mensen goed. Ik heb weinig frustratie
gezien, wel ongerustheid. Het woog
echt op de mensen.

Een ander voordeel van de pakjesdienst was dat ik daar nog eens mijn
collega’s zag. Ook dat deed deugd. Dat
is het gevoel dat ik aan deze periode
overhoud: we hebben ons samen gesmeten, we hebben het samen aangepakt en het is ons gelukt. We hebben
echt iets betekend voor de mensen.
Dat is een fijn gevoel.”
Mieke Vergote, medewerker boek
houding

“Ik wil de mensen een
knuffel kunnen geven”
“Als ziekenhuispastor en vertrouwenspersoon kom ik doorgaans op alle afdelingen. Plots moest ik van thuis werken.
Ik belde, ik chatte en ik mailde van ’s
morgens tot ’s avonds. Patiënten en collega’s konden bij mij terecht voor een
gesprek. Veel mensen contacteerden
me omdat ze zich angstig of onzeker
voelden.
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Ik had mijn handen vol, maar ik miste
het contact met het ziekenhuis, de pa
tiënten en de collega’s. Toen men vrijwilligers zocht voor de pakjesdienst, heb ik
me aangemeld. Familieleden konden een
pakje komen afgeven voor patiënten:
fruit, kleren, cd’s enzovoort. Omgekeerd
konden patiënten iets klaarleggen voor
familie. Ik ken de meeste patiënten en
als de familie kwam, nam ik de tijd om
wat te praten, om ze gerust te stellen,
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om naar hun verhaal te luisteren. Sommige familieleden hoopten toch even de
patiënt te zien, maar dat mocht helaas
niet, wat soms heel emotioneel was.

Toen de schoonmaakdienst handen
tekort kwam, heb ik me eveneens kandidaat gesteld. Ik kreeg een korte opleiding in schoonmaak en ontsmetten
en zo kon ik me weer in het ziekenhuis
nuttig maken. Ik moet bekennen dat ik
het poetswerk serieus onderschat heb.
Ik was bekaf. Hoed af voor mijn collega’s
van de schoonmaakdienst!
Ik hielp ook bij de organisatie van het
bezoek, toen dat weer mocht. In de grote
tent heette ik de bezoekers welkom en
gaf ik emotionele ondersteuning. Het
waren soms hartverscheurende ontmoetingen.

Ik kijk ernaar uit om de mensen weer
een knuffel of een schouderklopje te
geven. Gisteren nog stond iemand bij mij
uit te huilen. Hoe kan ik mensen troosten vanop anderhalve meter afstand?
Tijdens een afscheidsdienst na een
overlijden voelde ik me echt machteloos.
Ik kan mijn job niet optimaal uitoefenen
als ik niet ook letterlijk nabij mag zijn.
Ik zal blij zijn als dit allemaal achter de
rug is.”
Véronique Vanhixe, ziekenhuispastor en
vertrouwenspersoon

“De Corona-challenge
groeide uit tot een ware competitie”
“Psychomotorische therapie in tijden
van corona is toch net iets anders dan
gewoonlijk. We zijn de hele periode
aan het werk kunnen blijven in het
ziekenhuis, maar we moesten het op
een andere manier aanpakken. Sport
in de sportzaal of activiteiten in de
fitnessruimte konden niet. Ook contactsporten of activiteiten waarbij
afstand houden moeilijk is, moesten
we schrappen. De impact was groot.
Speelden we een balspel, dan moest
iedereen handschoenen aan en moesten we de bal ontsmetten. Bovendien
werkten we in kleinere groepen, ook
al om het risico op besmetting tegen
te gaan. We hebben veel creativiteit
aan de dag moeten leggen voor een
waardevol programma. Maar we zijn
erin geslaagd.

Elke week organiseerden we twee
work-outs op video. Telkens lieten we
de deelnemers tien oefeningen doen:
opwarmen, push-ups, buikspieroefeningen enzovoort. Iedere keer twintig
minuutjes. We plaatsten de video’s op
de website, zodat iedereen kon deelnemen. Op sommige afdelingen deden
de patiënten de oefeningen in kleine
groepjes, anderen oefenden individueel. Ook de patiënten die thuis verbleven, konden deelnemen. Voor ons was

het werken met filmpjes iets nieuws,
maar dat viel zeer goed mee. We denken er zelfs aan om ook in de toekomst
met video te werken, bijvoorbeeld om
evenementen aan te kondigen. Het is
een handig medium om veel mensen
te bereiken en enthousiast te maken.
Naast de work-outs organiseerden we
elk weekend een ‘Corona-challenge’.
De patiënten konden in het weekend
immers niet naar huis. We zochten
manieren om ze in beweging te houden en om te verhinderen dat ze zich
zouden vervelen. Een challenge met
wat competitie werkt ook verbindend.
Van meet af aan was het een succes.
Elke week verspreidden we via een
videofilmpje een nieuwe opdracht:
een wandeltocht met zoekopdrachten, een muurzitcompetitie, zo traag
mogelijk fietsen, yoga, een estafetteloop… De challenge werd per afdeling
uitgevoerd. Elke week waren er punten te verdienen. Op het einde waren
nog drie afdelingen in de running om
de overwinning binnen te halen. Het
was erg spannend en het leefde op
de afdelingen! Uiteindelijk hebben
we de drie beste bekroond met een
trofee. Het was een leuke ervaring,
zeker voor herhaling vatbaar, zelfs
los van corona.

Voor de collega’s hebben we eind juni
trouwens ook een challenge georganiseerd in het kader van de ‘Ik-fietsnaar-mijn-werk-week’. Wie met de
fiets kwam, mocht zijn kilometers
registreren. De afdeling die aan het
einde van de week samen het hoogst
aantal kilometers had gereden, werd
tot sportiefste afdeling uitgeroepen.
Elk teamlid kreeg een waardevolle
beloning. Een beetje gezonde competitie is goed om mensen tot bewegen
aan te zetten!

De coronatijd was een lastige periode,
maar ik zal me vooral de erg goede
samenwerking met de collega’s herinneren. We zijn creatief geweest en
we hebben samen leuke dingen gerealiseerd.”

Dieder Brackx, Dominique Loosveld,
en Simon Grymonprez (niet op de foto),
psychomotorisch therapeuten
Magazine kliniek Sint-Jozef Pittem
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“De hele wereld was op zoek
naar hetzelfde”
“We werken met twee in de aankoopdienst. Mijn collega Stijn werkt sinds
corona van thuis. Dat probeerde ik
eerst ook, maar dat lukte niet. Het was
sowieso een chaotische periode om
materiaal aan te kopen. Bovendien
hadden we plots veel nieuwe items
nodig. Het was hectisch.
Mondmaskers, handgel, ontsmettingsmiddelen, schorten… allemaal
dingen die we doorgaans niet zo
vaak nodig hebben. Plots steeg het
verbruik spectaculair. We dreigden
door onze voorraad heen te zitten.
Onze partner voor die materialen is
AZ Delta. Maar ook daar was er een
grote nood. Dat was geen makkelijke situatie. Maar de interne maatregelen bleken efficiënt. Er is nooit
een echte uitbraak geweest in ons
ziekenhuis, zodat we nooit zonder

voorraad zaten. Waar we konden,
sprokkelden we materiaal bijeen.
Iedereen trok aan hetzelfde zeel.
Wat me stoorde, waren de cowboys
op de markt. Als de nood hoog is,
ben je bijna gedwongen om te nemen
wat je kunt krijgen. Bovendien gingen sommige prijzen snel maal vijf
of maal tien. Ik kreeg zelfs een aanbieding van een garagist die plots in
chirurgische mondmaskers handelde.
Onvoorstelbaar!
Iedereen zat in hetzelfde schuitje. De
hele wereld was op zoek naar hetzelfde. Gelukkig is de situatie aan het normaliseren. Nu bereiden we ons voor
op een tweede golf. We vertrouwen
op onze vaste leveranciers. Zo kunnen
we weer een stock opbouwen en een
buffer aanleggen.

Naast deze drukke bezigheden heb ik
tijdens corona de administratie van
het patiëntenwinkeltje op mij genomen. Aangezien de patiënten niet naar
huis konden, boden we schrijfgerief,
hygiënische producten, snoep en andere waren aan. Het was plezant om
daaraan mee te werken. De appreciatie
van de patiënten was groot. Maar voor
mij hoeft er geen tweede coronagolf te
komen. We stonden ervoor en we zijn
er samen voor gegaan, maar geef mij
maar het gewone leven!”

Bruno Desmet, aankoopverantwoordelijke

“We houden het
voor iedereen veilig”
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“Ik ben pas sinds eind oktober 2019
in dienst bij het team schoonmaak.
Ik ‘vlinder’ zoals wij dat noemen, wat
betekent dat ik op verschillende afdelingen werk. Maar toen de coronacrisis
uitbrak, veranderde alles. Ik vond het
niet zo tof eigenlijk. De schoonmaakdienst werd in twee groepen gesplitst,
twee bubbels zeg maar, die geen contact met elkaar mochten hebben. In het
begin werkte de ene groep ’s morgens,
de andere in de namiddag. Na twee
weken is dat bijgestuurd. Nu werken
we allemaal op een 70%-regime, met
loonbehoud. Dat is nodig om de bubbels niet te laten overlappen. Ook in
het weekend komen we schoonmaken.
En we zijn stand-by als het nodig is.
Zelf ben ik niet opgeroepen, maar een
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collega is gaan helpen om de hele eenheid Ouderen te ontsmetten toen een
patiënt positief getest had. Gelukkig
is dat niet vaak gebeurd.
Naast de gewone schoonmaak moeten
wij nu ook veel ontsmetten. Deurklinken, lichtschakelaars, effen oppervlakten… Het vergt heel wat extra werk.
Maar zo houden we het voor iedereen
veilig.

Zelf ben ik nooit bang geweest om
besmet te worden. Ik ben vrij jong
en ik behoor niet tot een risicogroep.
Sommige collega’s hadden wel schrik,
vooral om iemand van het gezin of hun
ouders te besmetten. Gelukkig hadden
we hier van in het begin alle nodige

beschermingsmateriaal. Toen ik vorige
week een covidkamer ontsmette, was
ik in vol ornaat.
Wat ik zelf het lastigst vind aan die
hele coronaperiode, is de regelmaat
die weg is. Het werkritme is anders
en dat vind ik moeilijk. Gelukkig is de
sfeer op het werk altijd goed gebleven.
Ik hou van mijn job en we komen allemaal zeer goed overeen. Dat is het
belangrijkste.”

Louisa Frickelo, medewerkster dienst
schoonmaak

“Ik zal blij zijn als ik geen
mondmasker hoef te dragen”
“Als verpleegkundige verzorg ik de
distributie van de medicatie en het
verzorgingsmateriaal in het ziekenhuis. Ik kom op alle afdelingen, wat
niet evident was tijdens de coronacrisis. Ik had uiteraard de hele dag
handschoenen en een mondmasker
aan. Niet erg comfortabel, maar soit.
Op woensdag heb ik gewoonlijk mijn
vrije dag, maar tijdens de coronadrukte ben ik elke weekdag gekomen, om
de collega’s verpleegkundigen op de
afdelingen te ondersteunen.
We hebben heel wat mondmaskers,
ontsmettingsmiddelen en handgel
verbruikt. Elke dag vulde ik de voorraden aan: aan de liften, op de afdelingen, in de vergaderzalen… Soms
was het spannend: kunnen we tijdig
onze voorraden aanvullen? AZ Delta,
dat ons bevoorraadt, zat ook krap.

Op een bepaald moment is AZ Delta
zelf handontsmetting beginnen te fabriceren! Zo hoog was de nood. Ik onderhoud de contacten met de apotheek
van AZ Delta. Ik kon wel bestellingen
plaatsen, maar de schaarste liet zich
voelen: bestelde ik vijftig schorten,
dan kreeg ik er tien.

Gelukkig is alles goed gelopen. Er was
een fijne samenwerking in het ziekenhuis. Ik voelde veel erkenning voor alle
inspanningen.
Wat nog het vreemdste was, is dat het
gewone leven voor mij nooit gestopt
is. Mijn man is thuisverpleegkundige en mijn dochter liep stage in een
zorgvoorziening. We hadden het alle
drie nog drukker dan anders! En dat
terwijl we van andere mensen hoorden
hoe ze zich verveelden, of dat ze blij

waren dat het even wat rustiger was.
Ik heb me alleszins geen dag verveeld!
Ik zal vooral blij zijn als ik geen mondmasker meer hoef te dragen. Ik kan er
maar niet aan wennen!”

Nadine Verbrugghe, medewerker
distributie medicatie en verzorgingsmateriaal

“We voelden ons
heel veilig”
“Door de coronamaatregelen moesten we het aantal maaltijden in de
cafetaria beperken. De mensen
mochten niet dicht bij elkaar zitten,
dus moesten we de tafels verder uit
elkaar zetten. Het gevolg was dat
medewerkers tijdens de corona
periode een tijdlang niet in de cafetaria konden eten. De patiënten wel,
met uitzondering van de ouderen,
omdat zij tot de risicogroep behoorden. Zij kregen hun maaltijden op de
eenheid Ouderen.
In de keuken moesten wij ook allemaal afstand houden van elkaar.
We plaatsen een stoel tussen ons in.
We waren ook met minder keukenmedewerkers, omdat we in twee

groepen gesplitst werden, die onderling geen contact mochten hebben. We werken met een aangepast
rooster: een week wel, een week niet.
Het lukte met minder personeel, omdat we minder maaltijden moesten
bereiden. Toch kwamen er ook extra
taken bij. Zo mochten patiënten zich
niet zelf bedienen, maar moesten wij
het doen in hun plaats.

Alles is vrij vlot verlopen. We vormen een goed team. We zijn goed op
elkaar ingespeeld. Niemand is ziek
geweest. We voelden ons heel veilig.
We zijn het sowieso gewoon om met
strikte hygiënische regels om te gaan.
Ik hoop wel dat iedereen zich nog een
tijd aan de hygiënische voorschrif-

ten houdt. Want uiteindelijk is het
voor veel mensen een erge periode
geweest. Niemand wil dit een tweede
keer meemaken.”

Ysaline De Volder, medewerker
voedingsdienst
Magazine kliniek Sint-Jozef Pittem
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Getuigenis

“Gelukkig kregen we thuis
de nodige ondersteuning”
“Net voor de lockdown werd mijn
dochter Hayley (15) ziek. Sinds 16
december 2019 verbleef ze in Kliniek
Sint-Jozef, maar omdat ze keelpijn had
en zich onwel voelde, kwam ze naar
huis. De huisarts vermoedde corona.
Er werd in die begindagen zelden
getest, maar ze had alle symptomen.
We moesten met het hele gezin twee
weken in thuisquarantaine. Dat betekende dat Hayley niet meer terug kon
naar Kliniek Sint-Jozef.
Mijn eerste reactie was toch wat paniekerig. Ik ben een alleenstaande
moeder met nog een zoon van achttien
en een dochter van tien jaar. De school
was dicht, alle structuur viel weg en ik
was bang dat Hayley zichzelf iets aan
zou doen. In het begin was het ook echt

moeilijk. Ze zonderde zich af. Ik was
er helemaal niet gerust in.

Maar na een week nam Kliniek Sint-Jozef contact met ons op. Ze hadden zich
op de crisissituatie georganiseerd en
voortaan zou haar individuele begeleidster elke dag Hayley opbellen voor
een gesprek. Zelf had ik elke dinsdag
een telefonische afspraak met Nadine,
die de gezinsgesprekken begeleidt. En
elke vrijdag had Hayley een gesprek
met dr. D’hoore. Bovendien kon ze op
elk moment iemand van het ziekenhuis
contacteren als ze daar nood aan had.
Ze heeft dat ook enkele keren gedaan.
Op die manier kreeg ze toch de ondersteuning die ze nodig had en zijn we
de zes tot zeven weken die ze thuis
verbleef relatief goed doorgekomen.

Het ging met ups en downs. Zelf wou
Hayley graag terug naar het ziekenhuis. Ze kan slecht tegen de drukte.
Ze heeft meermaals op haar tanden
moeten bijten. Ze is een gesloten en
gevoelig meisje, dat zich niet snel
blootgeeft. Ze heeft al een en ander
meegemaakt. Maar al bij al heeft ze
zich heel goed gehouden.

Sinds 18 mei verblijft ze weer in het
ziekenhuis. Ze voelt zich daar goed.
Ook ik was opgelucht. Ik weet dat ze
daar veilig is. Hayley zet ondertussen
kleine stapjes in de goede richting,
zegt haar begeleidster. Ik heb er vertrouwen in. Het komt allemaal goed.”
Nancy Claeys, moeder van Hayley

Ook onze onthaalmedewerkers gaven het beste van zichzelf
in deze moeilijke omstandigheden.
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Notitie van Lieselot Del’haye, Eenheid Jongvolwassenen
19 april

Ondertussen zit ik hier, in de Sint-Jozefkliniek te Pittem, al een viertal weken. Zeker ben ik

het niet. Ik raak de tel kwijt en heb geen houvast meer. Ik zit op de eenheid jongvolwassenen.

We worden zo goed mogelijk opgevangen, maar het coronabeleid begint steeds zwaarder door te

wegen. Bij elke overheidsbijeenkomst luisteren we aandachtig naar de radio, hopend op goed nieuws.
Jammer genoeg hebben we dit nog niet gekregen.

Heimwee begint bij de meesten zwaar door te wegen. De meesten missen hun dieren, hun ouders

of gewoon hun eigen bed. Ik mis mijn hond die voordien elke woensdag en weekend klaarstond om
me op te vangen na zware therapiedagen. Nu moet ik mezelf wat opvangen, samen met het team.
Tijdens de week hebben we zoveel mogelijk therapie, maar in het weekend valt alles wat stil. We
proberen ons zoveel mogelijk bezig te houden, met onder andere Diamond Paintings of Netflix.

Gelukkig komt er elke dag een therapeut waar we leuke dingen mee doen, al is het maar eens
gaan wandelen of Pictionary spelen. Dat breekt onze dag.

Voor mij zijn de weekends het moeilijkst. Dan zit ik vaak te denken aan wat ik normaal aan

het doen zou zijn en meestal denk ik dan aan paardrijden, mijn uitlaatklep. Maar ondertussen
heb ik mijn paard al een grote maand niet meer gezien en dat doet pijn.

Ik schrijf vaak en een maand geleden kreeg ik het heugelijke nieuws dat mijn gedichtenbundel op

24/04/2020 zou uitkomen. Nu valt dat in de coronacrisis, waardoor reclame maken enkel nog via
sociale media lukt. Ik had het me anders voorgesteld. Bovendien zitten we als leefgroep 24/7 bij

elkaar en ook dat is niet simpel. Er ontstaan onderling veel sneller discussies. Gewoon omdat we
elkaar soms wat beu gezien zijn.

We praten vaak over wat we als eerste gaan doen als we terug naar huis mogen en eigenlijk
zijn dat kleine dingen: naar de frituur gaan, onze dieren knuffelen of gewoonweg thuis in de

zetel ploffen. Nu pas beseffen we hoe belangrijk die kleine dingen voor ons zijn. En nu pas wordt
het duidelijk dat die kleine dingen net heel grote dingen voor ons zijn. Iedereen verlangt zo hard

tot het moment dat we eindelijk eens naar huis mogen, al is het maar één dagje. We zouden er

superblij mee zijn, maar voorlopig blijft het nog steeds iets ver weg van de realiteit. Gelukkig zijn
er hier nog geen coronapatiënten. We zitten dus wel nog steeds veilig. De begeleiding houdt ons

op de hoogte van het nieuws en probeert ons zo goed mogelijk op te vangen als we het moeilijk

hebben en daar ben ik heel dankbaar voor, want zonder hen zou ik het nooit zo lang volhouden.

Magazine kliniek Sint-Jozef Pittem
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Arts-in-opleiding tijdens Covid-19

“Na de eerste weken op adrenaline,
liet de vermoeidheid zich voelen”

“Het voelde wat oneigenlijk aan om
hier in Kliniek Sint-Jozef als laatstejaars arts-specialist-in-opleiding
(ASO) te starten in volle coronacrisis.
Mijn eerste werkdag was op 1 april.
Dat was niet evident. Het ziekenhuis
was nog wat zoekende om zich aan
te passen aan de nieuwe context.
Bovendien werkten supervisoren en
collega-assistenten deels van thuis
uit, waardoor de kennismaking met
collega’s en met de werking van het
ziekenhuis moeizamer verliep. Iedereen had het druk met zoeken naar creatieve oplossingen om de patiënten
kwalitatieve opvolging te bieden.
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Omdat ik als nieuwkomer geen eigen
patiënten had, werd ik gevraagd om als
covidarts op te treden. Dat hield in dat
ik alle coronagerelateerde medische
aspecten voor mijn rekening nam. Zo
zag ik de nieuw opgenomen patiënten
voor de medische screening, nam ik
testen af op indicatie, gaf ik opleiding
aan verpleegkundigen en sprong ik
in op verschillende afdelingen. Als er
een uitbraak zou komen, dan zou ik de
patiënten op de covidafdeling opvolgen. Gelukkig is dat niet nodig geweest.
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Angstig ben ik nooit geweest en ik hou
wel van uitdagingen. Wel maak ik me
soms zorgen om het virus mee naar
huis te nemen, omdat mijn vrouw in
het derde trimester van haar zwangerschap zit. Ik bleef dus extra waakzaam
voor de verschillende maatregelen.
Algemeen ervaarde ik de coronaperiode als een bijzondere oefening in
flexibiliteit. Ik had geen inloopperiode
en moest mijn eigen weg zoeken. Vooral de onvoorspelbaarheid was groot.
Maatregelen werden bijna wekelijks
gewijzigd. Ik wist nooit vooraf wat er
die dag op mijn pad zou komen.

Toen een patiënt positief werd bevonden, werd er onmiddellijk beslist
om de gehele afdeling, inclusief het
personeel, te testen. Van tien uur ’s
morgens tot drie uur ’s middags testte ik samen met een verpleegkundige zestig à zeventig mensen. Ik had
het nooit eerder gedaan, maar alles
verliep vlot, mee dankzij de ondersteuning van verschillende teams en
het lovenswaardige begrip van alle
mensen die getest werden. ’s Avonds
was ik wel uitgeput. De hele dag in

zo’n snikheet pak rondlopen zonder
mogelijkheid om te zitten, te eten, te
drinken of naar het toilet te gaan... Ik
was letterlijk doorweekt van het zweet
toen ik eindelijk het beschermingspak
mocht uittrekken. Ik moest denken
aan de verpleegkundigen en artsen
op de spoedgevallendiensten. Hoed
af voor hun prestaties! Het lijkt me
echt niet evident om elke dag in zo’n
omstandigheden te werken.
Hoe ik me deze periode zal herinneren? Het was onwezenlijk. De impact
van de lockdown op het maatschappelijke leven was enorm. Tegelijk
heerste initieel een bepaald soort
rust en voelde ook ik de onthaasting
in de maatschappij. Maar na de eerste
weken op adrenaline, liet de vermoeidheid zich voelen. Ik zoek nu terug een
evenwicht. Met mijn zwangere vrouw
gaat ondertussen alles uitstekend. Ze
is nu in haar negende maand. Ik heb
nog heel wat moois om naar uit te kijken deze zomer!”
Dr. Alex Dardenne, ASO Psychiatrie
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#WijzijnPittem
Dank je wel, 309 medewerkers
Elke dag opnieuw geven de meer dan 300 medewerkers van Kliniek Sint-Jozef het beste van
zichzelf voor de patiënten. Ook in crisistijden. Gedreven door de herstelvisie gaan zij voor zorg
op maat. Ze betrekken hierbij actief de familie en de context.

Beleidsorganen 2019
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DE RAAD VAN BESTUUR

HET DIRECTIECOMITÉ

Dhr. Paul Callebert, voorzitter
Mevr. Hilde Vens, ondervoorzitter
Dhr. Germain Malfrère, secretaris (t.e.m. 19/6/19)
Mevr. Marijke Lootens, dhr. Geert Vervaecke (t.e.m. 19/6/19)
Mevr. Siska Bourgeois, dhr. Henk Sanders,
mevr. Rosita Van Maele, dhr. Gerard Wulleman (t.e.m. 19/6/19)
Mevr. Caroline Everaert (vanaf 19/6/19)
Mevr. Nathalie Muylle (vanaf 19/6/19)
Dhr. Philippe Mulliez (vanaf 19/6/19)

Dhr. Filip Deboutte, algemeen directeur
Dhr. Eddy Deproost, directeur patiëntenzorg
Mevr. Griet Tytgat, directeur facilitaire diensten
Dhr. David Strobbe, financieel-administratief directeur
Dr. Geert Everaert, hoofdgeneesheer
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Kliniek Sint-Jozef vzw is een open, gespecialiseerd en
vernieuwend centrum voor psychiatrie en psychotherapie.

Medisch en therapeutisch aanbod:
JEUGD

VOLWASSENEN

ZORGPROGRAMMA

ZORGPROGRAMMA

POLIKLINIEK

Eenheden

Eenheden

Eenheid

Jeugd kortverblijf
Dr. Geert Everaert

Volwassenen kortverblijf
Dr. Hanne Vermeersch

Ouderen
Dr. An Verbrugghe

Psychiaters
Kinderen en jeugd
Dr. Evelyne D’hoore

Jeugd behandeling
Dr. Evelyne D’hoore

Angst-, stemmings- en
persoonlijkheidsproblemen
Dr. Mark Kinet

ZORGPROGRAMMA

Jongvolwassenen
Dr. Geert Everaert
Twoape
(dagbehandeling jongeren)*
* Associatie met AZ Delta, AZ Jan
Yperman en in samenwerking met
OC Sint-Idesbald

Psychosezorg
Dr. An Verbrugghe
Psychosociale revalidatie
Dr. Hanne Vermeersch

OUDEREN

Jeugd en jongvolwassenen
Dr. Geert Everaert
ZORGPROGRAMMA

VERSLAVING
Eenheid

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

Volwassenen
Dr. Hanne Vermeersch,
Dr. An Verbrugghe,
Dr. Mark Kinet
Ontwikkelingsstoornissen
volwassenen
Dr. Geert Everaert
Ouderen
Dr. An Verbrugghe
Verslaving
Dr. Eva Debusscher

EXPERTISECENTRUM

ECT

FORUM VOOR

PERSOONSVORMING

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

Netwerk KWADRAAT

Mobiele teams

Netwerk WINGG

Crisisbedden jongeren

Voor meer informatie en contactgegevens:
www.sintjozefpittem.be
www.openvenster.be (magazine)

