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Editoriaal

Goed twee jaar geleden hielden de 
artsen en directies van AZ Delta in 
Roeselare, het Jan Ypermanziekenhuis 
in Ieper en Kliniek Sint-Jozef ‘Twoape’ 
boven de doopvont. Ons doel was om 
samen een aanbod psychiatrische 
dagtherapie voor kinderen en jongeren 
uit te bouwen. Daarmee kwamen we 
tegemoet aan een hiaat in het aanbod 
in onze regio. Er bestond wel residen-
tiële behandeling en er was een ambu-
lant aanbod, maar niets daartussenin.

Twee jaar later mogen we met trots 
terugblikken op een vruchtbare sa-
menwerking. Over vier units en drie 
locaties verspreid toont Twoape wat 
samenwerking tot stand kan brengen. 
Heel kwetsbare doelgroepen die we 
vroeger niet of nauwelijks bereikten, 
kunnen we nu een aanbod op maat bie-
den. De band tussen de verschillende 
partners in dit project wordt met de 
dag sterker. Nu zullen de kinder- en 
jeugdpsychiaters ook de polikliniek 
gezamenlijk organiseren. Dat betekent 
dat elk kind en elke jongere meteen 
verwezen zal kunnen worden naar 
de arts met de meest aangewezen 
subspecialisatie.

Zo blijven we evolueren en slagen we 
er steeds beter in om samen met al 
onze partners van Twoape, WINGG 
en Kwadraat een gepast antwoord te 
formuleren op elke zorgnood.

Hoe snel het allemaal vooruit gaat, be-
sef je pas als je even de tijd neemt om 
terug te blikken met iemand die al 40 
jaar aan het ziekenhuis verbonden is 
en onafgebroken een voortrekkersrol 
heeft vervuld in het ziekenhuis, maar 
dikwijls, en zeker tijdens de laatste 
jaren, ook ver erbuiten voor de hele 
GGZ-sector. Pol Vanhee oefende vier 
decennia lang diverse functies uit in 
Kliniek Sint-Jozef. Gedreven, leergie-
rig, open en enthousiast was hij er al-

tijd bij als het ging om projecten die 
een meerwaarde voor de patiënt en 
zijn familie konden betekenen. Idee-
en die 40, 20 of zelfs 10 jaar geleden 
nauwelijks denkbaar waren, hielp hij 
mee werkelijkheid worden. Het korte 
bestek van een interview in Open ven-
ster kan nooit alle realisaties belich-
ten die Pol mee heeft getrokken. We 
hebben toch een bescheiden poging 
gedaan. Wist je trouwens dat Pol mee 
aan de basis ligt van Open venster, dat 
hij meer dan tien jaar coördineerde? 
Afscheid nemen van Pol is afscheid 
nemen van een schat aan expertise 
en kennis. Het is een afscheid in grote 
dankbaarheid. Het ga je goed Pol!

Het laatste woord in dit magazine is 
voor Cédrick Dehaese. Hij werkt elke 
maandag als vrijwilliger in het creatief 
atelier. Ook zijn verhaal is bijzonder. 
Wat kan je anders dan torenhoog res-
pect betuigen voor al deze fijne men-
sen die Kliniek Sint-Jozef elke dag 
opnieuw vormgeven!

Laten we corona snel achter ons laten 
en geestdriftig als altijd bouwen aan 
de toekomst. Ik wens u en uw naas-
ten een gezond, boeiend en heel nabij 
2021 toe!

Filip Deboutte
Algemeen directeur

Het gaat snel



“Een luisterend oor 
  maakt het verschil”

Extern ombudspersoon Anne-Leen Denolf
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“Het is de opdracht van de om-
budspersoon om te waken over de 
rechten en plichten van de patiënt 
zoals die in de Wet op de Patiën-
tenrechten zijn vastgelegd,” zegt 
Anne-Leen Denolf. “Het Vlaams 
Overlegplatform Geestelijke Ge-
zondheidszorg (VLOGG) heeft elf 
ombudspersonen in dienst, die deze 
functie waarnemen in psychiatri-
sche ziekenhuizen, centra geeste-
lijke gezondheidszorg, psychiatri-
sche verpleegtehuizen, initiatieven 
beschut wonen enzovoort. Zelf ben 
ik actief in zeven psychiatrische zie-
kenhuizen in Oost- en West-Vlaan-
deren en in aantal andere ggz-or-
ganisaties.”

Vertrouwelijkheid

“Elke donderdagnamiddag ben ik 
aanwezig in Kliniek Sint-Jozef. Vóór 
corona ontmoette ik mensen met en 
zonder afspraak en liep ik langs op 
de eenheden om me kenbaar te ma-
ken. Vandaag is dat minder evident. 
Ik kom nog altijd naar het zieken-
huis, maar ik ga voorlopig niet naar 
de eenheden. De meeste patiënten 
of familieleden contacteren me tele-
fonisch of via mail. Een gesprek kan 
in het ziekenhuis zelf, maar voor de 
vertrouwelijkheid verkiezen sommi-
gen een externe locatie. Dan spreken 
we bijvoorbeeld af op het kantoor 
van de VLOGG in Brugge. Privacy en 

vertrouwelijkheid zijn ontzettend 
belangrijk. Ik doe dan ook geen en-
kele stap zonder voorafgaande toe-
stemming van de patiënt. Ik neem 
nooit zomaar het initiatief om een 
probleem aan te kaarten in het zie-
kenhuis. De patiënt moet me hiervoor 
de toestemming geven.

Elk psychiatrisch ziekenhuis heeft 
zijn eigenheid en dus verschillen ook 
de vragen of de klachten. In Kliniek 
Sint-Jozef worden nauwelijks of geen 
patiënten gefixeerd. Er zijn ook geen 
gedwongen opnames. Het aantal 
aanmeldingen bij de ombudsdienst 
is voor Kliniek Sint-Jozef vrij beperkt. 
In 2019 waren het er vijfentwintig. 
Daarvoor waren er nog minder, omdat 
er toen ook een interne ombudsdienst 
bestond.

Niet zozeer het aantal dossiers is 
belangrijk, wel de aard en de ernst 
ervan. De meeste aanmeldingen gaan 
over de kwaliteit van de dienstverle-
ning. Er zitten ook vragen naar meer 
informatie bij. Enkele dossiers gaan 
over de vrije keuze van beroepsbeoe-
fenaar. De Wet op de Patiëntenrechten 
geeft patiënten immers het recht om 
zelf de beroepsbeoefenaar te kiezen. 
In een psychiatrisch ziekenhuis, waar 
elke psychiater verbonden is aan een 
specifieke eenheid met een afgelijn-
de doelgroep, is dat natuurlijk niet 
evident.”

Luisterend oor

“De meeste dossiers kan ik goed af-
ronden, al zijn de mensen doorgaans 
meer tevreden over het proces dan 
over het resultaat. Het is belangrijk dat 
mensen kunnen ventileren, dat ze een 
luisterend oor krijgen. Het resultaat 
is niet altijd wat ze gehoopt hadden, 
maar doorgaans is er toch een goed 
gevoel. Als een patiënt bijvoorbeeld 
het slachtoffer is van een diefstal op 
de kamer, dan is het moeilijker om 
positief af te sluiten

2020 was een bijzonder jaar. Door de 
lockdown was ik als ombudspersoon 
minder laagdrempelig bereikbaar. 
Ook vandaag verloopt alles nog iets 
formeler dan vroeger. Er komt meer 
georganiseer aan te pas. Ook inhoude-
lijk weegt corona op de dossiers, maar 
er is geen lijn in te trekken. Sommige 
patiënten en familieleden vinden de 
maatregelen te streng, anderen vinden 
diezelfde maatregelen net te laks.

Ik werk graag samen met Kliniek 
Sint-Jozef. De cultuur zit goed en er 
is een open geest en een oprechte wil 
om steeds beter te doen.”

De ombudspersoon is elke donder-
dag van 13 tot 16 uur aanwezig in 
Kliniek Sint-Jozef en is bereikbaar op  
0491 39 39 18 of via anne-leen.denolf@
ombudsfunctieggz.be.
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Na een loopbaan van 40 jaar neemt 
stafmedewerker Pol Vanhee eind 
januari afscheid van Kliniek Sint-Jo-
zef. In de loop der jaren nam Pol uit-
eenlopende functies en opdrachten 
op, waardoor hij met een brede fo-
cus de evoluties van vier decennia 
psychiatrie kan overschouwen.

Pol Vanhee: Als pas afgestudeerd 
maatschappelijk assistent mocht ik 
in 1981 in Kliniek Sint-Jozef aan de slag 
als medewerker vrije tijd. Het was een 
tijdelijke functie voor zes maanden. 
Gelukkig mocht ik daarna blijven als 
maatschappelijk assistent op de af-
deling adolescentenpsychiatrie. Die 
afdeling stond toen in de kinderschoe-
nen. Verschillende disciplines werkten 
nauw samen om die vernieuwing vorm 
te geven. Dat was pionierswerk. Veel 
patiënten werden er geplaatst door 
de jeugdrechtbank. Wat ik miste in de 
hulpverlening toen, was een gezins-
werking. Ik trok mijn stoute schoenen 
aan en stelde de directie voor om een 
opleiding tot systeem- en familiethera-
peut te volgen aan het toenmalig UPC 
Lovenjoel. Zo ben ik familietherapeut 
geworden. De eerste jaren combineer-
de ik dat met maatschappelijk werk. 
Ik zocht onder meer samenwerking 
met de scholen en andere partners in 
de context.

Wat was jouw drijfveer? 
Als ik terugblik, zie ik één rode draad 
in mijn loopbaan: het opstarten van 
nieuwe dingen, ze mee realiseren en 
ze dan opnieuw loslaten om weer iets 
nieuws te beginnen. Telkens als ik er-
gens een lacune zag, voelde ik de nood 
om daar een antwoord op te bieden. 
Zo kon ik bijvoorbeeld nieuwe acti-
viteiten opstarten in het Forum voor 
Persoonsvorming, meewerken aan de 
KOPP-werking, samen met collega’s het 
procesmanagement ondersteunen en 
afdelingsbeleidsplannen introduceren.Pol Vanhee: “Ons ziekenhuis heeft altijd een voortrekkersrol gespeeld 

en blijft evolueren om steeds beter in te spelen op de noden.”

Ik dank de leden van de raad 
van bestuur, de directie, de 
artsen en alle collega's voor 
het vertrouwen en de ruim-
te die ik altijd kreeg.. Ik heb 
veel kunnen realiseren, dank-
zij een goede samenwerking 
met collega’s, ook van andere 
psychiatrische ziekenhuizen 
en diensten.

Merci allemaal!
- Pol
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Interview afscheidnemend stafmedewerker Pol Vanhee

“Dankbaar voor 
alle kansen die ik kreeg”

Na je functies als vrijetijdsmede-
werker, maatschappelijk assistent 
en familietherapeut werd je in 2000 
stafmedewerker bij de directie pa-
tiëntenzorg.
Met twee duidelijke opdrachten: het 
ontwikkelen van een elektronisch 
patiëntendossier (EPD) en de coör-
dinatie van het kwaliteitsbeleid. In 
2000 gebeurde alles nog op papier. Ik 
kreeg de opdracht om samen met een 
werkgroep een concept voor een EPD 
uit te tekenen, samen te werken met 
de sofwareleverancier en de realisatie 
en implementatie te begeleiden. Van 
meet af aan wou ik dat het EPD méér 
werd dan een middel om te registe-
ren; ik wou dat het de patiëntenzorg 
zou ondersteunen. Ook als kwaliteits-
coördinator had ik snel mijn handen 
vol. In 1997 was het eerste Vlaamse 
kwaliteitsdecreet in voege getreden, 
snel daarna volgde het tweede en ver-
volgens ook de contracten Kwaliteit 
en Patiëntveiligheid van de federale 
overheid. Het werk nam met de jaren 
toe: op het vlak van kwaliteit kwamen 
de Vlaamse indicatoren erbij en ook 
aan het patiëntendossier werden nieu-
we vereisten gekoppeld. Het was een 
uitdaging om dit alles te integreren in 
de eigen kwaliteitswerking. Daarbo-
venop nam ik enkele jaren de interne 
ombudsfunctie op. Ik deed het alle-
maal heel graag. Wat me wel stoort, 
is het gebrek aan afstemming tussen 
de overheden in ons land. Daardoor 
moeten we vaak dubbel werk doen. 
Dat moet toch beter kunnen!

Ondanks de vele opdrachten nam 
je gaandeweg ook de communicatie 
voor jouw rekening?
Ja, samen met collega’s. We ervaren 
het belang van goede communica-
tie elke dag. Patiënten kwamen ons 
vroeger zelf vertellen hoe hun beeld 
van de psychiatrie vóór hun opname 
totaal verkeerd zat. We hebben met 

enkele mensen een opleiding gevolgd 
bij Zorgcommunicatie.be en een com-
municatieplan gemaakt. Het was de 
start van dit magazine Open Venster. 
Het is ook de reden waarom we altijd 
graag samengewerkt hebben met di-
verse media voor tv-programma’s en 
reportages in kranten en tijdschriften. 
We wilden een correct beeld geven 
van hoe het er vandaag in een psychi-
atrisch ziekenhuis aan toegaat. Ook 
de interne communicatie pakten we 
aan. Onder meer met een wekelijkse 
digitale nieuwsbrief. Die is onder-
tussen zo ingeburgerd dat niemand 
zich nog kan voorstellen hoe het was 
zonder nieuwsbrief. De coronacrisis 
heeft nogmaals getoond hoe belang-
rijk communicatie is. Het heeft ons 
zeker geholpen dat we op dat vlak al 
een goede cultuur en goede instru-
menten hadden.

Op welke realisatie kijk je nu met 
de grootste trots terug?
Dat is een moeilijke vraag. Wat me nu 
te binnen schiet, is de ontwikkeling 
van het zorgportaal voor de patiënten 
en hun context, samen met collega’s 
van andere ziekenhuizen en met de 
softwareleverancier. Ik was voorzitter 
en trekker van de werkgroep hier-
voor. Het zorgportaal is nog in volle 
ontwikkeling. Het laat patiënten nu 
reeds toe om mee te lezen in hun be-
handelplan en hun medicatieschema 
en andere documenten te raadplegen.  
Ze kunnen ook hun teamvergadering 
voorbereiden en vragenlijsten invul-
len. Ons ziekenhuis was het eerste om 
hiermee aan de slag te gaan, vandaag 
wordt het zorgportaal ook in andere 
psychiatrische ziekenhuizen geïntro-
duceerd. Ondertussen heeft 80% van 
de patiënten van de Zorgprogram-
ma’s Jeugd en Volwassenen toegang 
tot het eigen dossier. Je ziet hoe dat 
dingen in beweging zet. Bijvoorbeeld 
aan de schrijfstijl en de woordkeuze 

van de hulpverleners. Er zijn nog heel 
wat nieuwe functionaliteiten in ont-
wikkeling: de communicatie met de 
hulpverleners, het zelf toevoegen van 
observaties en het bijhouden van een 
signaleringsplan.

Is dat de grote evolutie in de psychi-
atrie: dat de patiënt meer en meer 
participeert en mee de regie krijgt?
Er zijn tal van grote evoluties, maar 
dat is een van de belangrijkste. Denk 
ook aan de introductie van ervarings-
deskundigen. De zorg wordt meer en 
meer vraaggestuurd in plaats van aan-
bodgestuurd. Ons ziekenhuis heeft 
altijd een voortrekkersrol gespeeld 
in deze ontwikkelingen en blijft evo-
lueren om steeds beter in te spelen op 
de noden. Een andere ontwikkeling is 
de samenwerking in netwerken. De 
juiste zorg op het juiste moment bij 
de juiste hulpverlener. Een uitdaging 
voor de toekomst wordt wel om die 
zorg met diverse partners rond één 
patiënt goed te coördineren en af te 
stemmen.

Als je vertelt, hoor ik nog altijd een 
groot enthousiasme in je stem. Je 
zult deze job missen, is het niet?
Ja, toch wel. De projecten die nog 
niet afgerond zijn... En al die goede 
collega’s met wie ik zo nauw mocht 
samenwerken. Ik wens het ziekenhuis 
van harte toe dat het die sfeer en die 
no-nonsense cultuur van kansen ge-
ven, zoeken, vernieuwen en evolueren 
bewaart en koestert. Zelf zal ik me ook 
niet snel vervelen. Ik heb ondertussen 
acht kleinkinderen voor wie ik graag 
wat meer tijd maak. Ik volg nog cur-
sussen, ik zal vrijwilligerswerk doen 
met anderstaligen, ik hou van reizen, 
fietsen, zwemmen en lezen. Ik zal nog 
tijd tekort komen. Dat weet ik nu al.
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Tine Hollevoet is coördinator van 
Twoape én hoofdverpleegkundige 
op de twee units van Twoape in AZ 
Delta in Roeselare. “Een job met 
veel variatie, maar daar hou ik 
van,” zegt ze. Tine kijkt met trots 
terug op het afgelegde parcours, 
al blijft er uiteraard nog werk aan 
de winkel.

“Ik heb vroeger 15 jaar in Kliniek 
Sint-Jozef gewerkt als verpleegkun-
dige op diverse eenheden,” stelt Tine 
Hollevoet zichzelf voor. “Daarna stond 
ik 5 jaar in het onderwijs, maar ik heb 
altijd een goede band met Kliniek 
Sint-Jozef behouden.Toen ik de kans 
kreeg om Twoape te coördineren, heb 
ik niet getwijfeld.”

“Twoape is een initiatief van de art-
sen en de directies van AZ Delta, het 
Jan Ypermanziekenhuis en Kliniek 
Sint-Jozef. Het doel was om samen 
een aanbod psychiatrische dagthe-
rapie voor kinderen en jongeren uit 
te bouwen. Dat was een leemte in het 
aanbod in onze regio. Er bestond wel 
residentiële behandeling en er was 
een ambulant aanbod, maar niets 
daartussenin.

Het is belangrijk dat deze kwetsbare 
doelgroep van kinderen en jongeren 
de juiste zorg in de juiste context 
krijgt. Dagtherapie heeft als voordeel 
dat het kind of de jongere overdag be-
geleiding en therapie krijgt, maar ’s 
avonds terugkeert naar de eigen con-
text. Hij of zij blijft deel uitmaken van 
het gezinsleven, ziet elke dag ouders, 
broers en zussen en kan zijn hobby’s 
blijven uitoefenen. Bovendien komen 
veel ouders elke dag hun kind brengen 
en terug afhalen. Dat betekent dat er 
veelvuldige contacten zijn. Dat hoeft 
maar enkele minuten te duren, maar 
we zien elkaar en we kunnen dingen 
doorgeven. ’s Avonds wordt thuis vaak 
in de praktijk gebracht wat de jongere 
overdag geleerd of geoefend heeft. 

Twoape bestaat 2 jaar en zet een nieuwe stap. Na het 
gezamenlijk uitbouwen van een dagtherapeutisch 
aanbod in Ieper, Roeselare en Pittem, bundelen de 
partners van Twoape nu ook de krachten in de polikli-
niek. Een mooie aanleiding om even terug én vooruit 
te blikken. We doen dat samen met coördinator Tine 
Hollevoet en met psychiaters Ségolène Vandeputte 
en Evelyne D’hoore.

Twoape zet nieuwe 
stap met polikliniek 

3 Tine Hollevoet: “Na twee 
jaar mogen we terecht met 
trots terugblikken op de weg 
die Twoape afgelegd heeft. Een 
nieuwe stap is de samenwerking
in de polikliniek.”.
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“De samenwerking op het 
terrein groeit elke dag”

Het nauwe contact met de ouders sti-
muleert dat. De ouders ervaren die 
‘overdrachten’ als een meerwaarde en 
ze stellen die erg op prijs. Bij kinderen 
van 14 jaar en ouder, de doelgroep van 
Kliniek Sint-Jozef, is dat iets minder 
vanzelfsprekend. Deze jongeren ko-
men vaker met het openbaar vervoer 
of ze hebben liever niet dat vader of 
moeder eventjes mee naar binnen 
gaat. Toch werken we ook daar aan 
goede contacten met de context. Het 
hoort bij de laagdrempelige benade-
ring en de filosofie van samenwerken 
en er ‘twoape’ voor gaan.”

Vier units dagtherapie

“Twoape telt vier units dagtherapie. 
‘Twoape @ Pittem’ richt zich op jon-
geren van 14 tot 18 jaar die vastlopen 
in hun ontwikkeling. ‘Twoape @ Ieper’ 
doet hetzelfde voor kinderen van 8 
tot 14 jaar. Op beide locaties werken 
we met een traject van acht weken. 
Bijzonder is dat elk kind of jongere een 
persoonlijke trajectbegeleider heeft. 
Dat kan een verpleegkundige, een ge-
zinstherapeut of een maatschappelijk 
werker zijn, al naargelang de noden. 
We werken op maat. Voor een jongere 
met autismespectrumstoornis gaan 
we bijvoorbeeld een gespecialiseerd 
verpleegkundige toewijzen. Verder 
kan dagtherapie inhouden dat de jon-
gere elke dag komt met op termijn een 
afbouw, maar dat hoeft niet per se. 
Het kan evengoed maar twee of drie 
dagen zijn. We houden rekening met 
alle factoren: de noden en de doel-
stellingen, maar bijvoorbeeld ook het 
schooltraject.

Naast dit brede aanbod in Pittem en 
Ieper biedt Twoape in Roeselare twee 
specifieke units: een crisisunit waar 
kinderen van 6 tot 16 jaar twee weken 
op dagtherapie komen. Die periode 
laat de hulpverleners toe de problema-
tiek in kaart te brengen en de verdere 
opvolging te organiseren.

De tweede unit in Roeselare richt 
zich op jongeren in een residentiële 
jeugdvoorziening. Deze jongeren krij-
gen acht weken dagtherapie, waarbij 
ook de banden met de voorziening 
aangehaald worden. Vanaf de vierde 
week wordt immers ook outreachend 
gewerkt: elke week bezoekt de tra-
jectbegeleider de voorziening om er 
samen met de begeleiders tools te 
bekijken die voor de jongere kunnen 
werken. Het gaat doorgaans om ge-
traumatiseerde jongeren in complexe 
opvoedingssituaties. Twoape kan van-
uit zijn psychiatrische expertise mee 
helpen nadenken over wat helpend is 
voor deze jongeren. Het gaat soms om 
fundamentele dingen, zoals het leren 
herkennen van basale emoties zoals 
‘blij’, ‘boos’ en ‘bang’ of leren hoe je 
met emoties om kan gaan op een con-
structieve manier. We onderzoeken 
wat werkt bij een specifieke jongere 
en geven die kennis outreachend door 
aan de begeleiders in de jeugdvoor-
ziening.

Een voorbeeld is een jongen die zijn 
woede onder controle kreeg als hij 
zich op moeilijke momenten even kon 
terugtrekken in een ‘vluchthuisje’: een 
grote kartonnen doos in de leefgroep, 
waarin hij beschutting vond. Zijn ka-
mer in de jeugdvoorziening bleek 
echter te klein voor die doos en dus 
hebben we in overleg met de begelei-
ders een andere plaats gezocht in de 
voorziening waar dat kind in zijn doos 
tot rust kon komen.

Daarnaast duiden we vaak theoreti-
sche aspecten door ze in de praktijk 
te vertalen. Het gaat dan bijvoorbeeld 
over loyaliteit tegenover de ouders, 
over hechting en hechtingsproble-
men... Jongeren van 15 jaar in deze 
jeugdvoorzieningen functioneren 
emotioneel soms op het niveau van 
een 6-jarige. Je bereikt die jongeren 
beter als je niet alleen een opvoed-
kundige bril opzet, maar ook een 

psychiatrische bril. De psychiatrische 
kwetsbaarheid bepaalt immers mee 
het gedrag van de jongere en hoe we 
hiermee het best omgaan.

Het is voor beide partijen nog wennen. 
De bijzondere jeugdzorg heeft lange 
tijd niet bij de psychiatrie kunnen aan-
kloppen door de gedragsproblemen 
van deze jongeren. Ze hebben het al die 
jaren alleen moeten doen. Met de In-
tegrale Jeugdhulp is daar enkele jaren 
geleden verandering in gekomen. Nu 
kan er eindelijk ondersteuning vanuit 
de kinder- en jeugdpsychiatrie komen. 
Het is voor de jeugdvoorzieningen nog 
niet altijd evident om die hulp te aan-
vaarden, maar de evolutie zit goed. De 
samenwerking groeit in de praktijk.

Een praktisch probleem is soms nog 
het vervoer. Als de jongere van een 
jeugdvoorziening niet op eigen kracht 
naar de dagtherapie in Roeselare kan, 
is het quasi onmogelijk. De jeugdvoor-
ziening kan niet zomaar een begeleider 
vrijstellen om elke dag de jongere te 
brengen en weer op te pikken. Het out-
reachende aanbod moet daarom verder 
versterkt worden. Tegelijk is het in veel 
situaties toch aangewezen om de jon-
gere eens buiten de jeugdvoorziening 
te zien en om vanuit de psychiatrie ook 
een band met de jongere te ontwik-
kelen en een oefenplaats te hebben.”

Nieuwe samenwerking

“Na twee jaar mogen we terecht met 
trots terugblikken op de weg die 
Twoape afgelegd heeft. Een nieuwe 
stap in de samenwerking is de poli-
kliniek. Die gezamenlijke polikliniek 
laat toe om meer gericht te verwijzen 
en meer op maat te werken. Bovendien 
kunnen de artsen zich nog meer gaan 
specialiseren. Dat komt vooral de pati-
enten ten goede. Op termijn wil ik ook 
streven naar meer subspecialisatie 
bij de verpleegkundigen. Ook dat kan 
vruchten afwerpen.”
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Vier psychiaters werken samen in 
Twoape. Met twee van hen – dr. Sé-
golène Vandeputte en dr. Evelyne 
D’hoore – gingen we even praten 
over de kansen die Twoape biedt, 
over de realisaties en over de plan-
nen. Vooral de samenwerking rond 
de polikliniek opent alweer nieuwe 
perspectieven.

“Twoape vindt zijn oorsprong in een 
goede samenwerking tussen de ver-
schillende partners,” opent dr. Van-
deputte. “De samenwerking tussen 
AZ Delta en Kliniek Sint-Jozef bijvoor-
beeld, bestaat al vele jaren. Ik ben zelf 
assistent geweest in Kliniek Sint-Jozef 
en ik heb er drie jaar als psychiater 
gewerkt. Twoape heeft die band nog 
sterker gemaakt. Er was de opportu-
niteit van de reconversie van ‘bedden’ 
in AZ Delta naar ‘stoelen’ dagtherapie. 
Van meet af aan leefde de ambitie om 
met die dagtherapie nieuwe wegen te 
bewandelen. We wilden niet zomaar 
‘meer van hetzelfde’ doen, maar ant-
woorden bieden op noden die niet in-
gevuld werden. Ook de andere part-
ners hadden die ambitie. Zo vonden 
we elkaar.

We zijn er effectief in geslaagd om van 
Twoape een nieuw verhaal te maken. 
Twoape biedt dienstverlening die 
voorheen niet bestond en verbreedt 
daarmee het aanbod. De dagthera-
pie is géén vervolg op een opname, 
maar veeleer een alternatief ervoor. 
Tegelijk komen we tegemoet aan heel 
specifieke noden, bijvoorbeeld voor 
jongeren uit wat vroeger de bijzondere 
jeugdzorg heette en nu de Integrale 
Jeugdhulp is.

Ik heb zelf altijd een grote belangstel-
ling gehad voor de samenwerking met 
de jeugdzorg. Van in het begin van 

mijn loopbaan heb ik in die sector een 
consultfunctie gehad. Vroeger was er 
een sterke splitsing tussen kinder- en 
jeugdpsychiatrie enerzijds en de bij-
zondere jeugdzorg anderzijds. Geluk-
kig is er de jongste jaren toenadering. 
Kinderen in de jeugdzorg gedijen niet 
in de psychiatrie, maar de jeugdzorg 
heeft wel nood aan kinder- en jeugd-
psychiatrische expertise. Het is een lo-
gische samenwerking, maar nog altijd 
relatief nieuw. We komen op elkaars 
terrein en moeten dus werken aan 
het wederzijds vertrouwen,” zegt dr. 
Vandeputte.

Kernprincipes

Twoape richt zich op verschillende 
doelgroepen, maar er is een duidelijke 
gemeenschappelijke benadering. Dr. 
Evelyne D’hoore: “Twee kernprincipes 
leiden ons: het herstelgerichte en de 
open dialoog. De kinderen en jongeren 
met wie we werken lopen allemaal 
ergens vast. Ze hebben er nood aan 
om hun batterijen terug op te laden. 
Wij stimuleren hen in hun krachten. En 
we brengen de mensen en de verschil-
lende hulppartners bijeen die het kind 
of de jongere begeleiden. In dialoog 
kunnen we veel bereiken.”

Dat beaamt dr. Vandeputte: “We pro-
beren zo dicht mogelijk bij de jongeren 
en hun context te werken. Hun psychi-
sche kwetsbaarheid komt op verschil-
lende manieren tot uiting, maar de 
rode draad is dat we kiezen om samen 
op weg te gaan. We zitten samen in de 
problemen, we pakken die samen aan 
en we geraken er samen uit. ‘Twoape’ 
in alle betekenissen dus.”

“En niet in het minst ‘twoape’ met 
de jongere,” benadrukt dr. D’hoore. 
“Hun vragen, noden, doelstellingen en 

De artsen van Twoape

Dr. Ségolène Vandeputte
Latentieleeftijd en adolescenten; 
diagnostiek, crisis en urgentie

Dr. Evelyne D’hoore 
Kleuters, lagereschoolkinderen 
en adolescenten; werken met ge-
zinnen en systemen

Dr. Geert Everaert
Adolescenten en jongvolwasse-
nen; coördinatie ontwikkelings-
stoornissen bij volwassenen

Dr. Iris Elens
Infants, peuters, kleuters en la-
tentieleeftijden; ontwikkelings-
stoornissen; diagnostiek en beleid

“We bereiken doelgroepen die 
vroeger in de kou bleven staan”
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verwachtingen zijn ons uitgangspunt. 
Wij hebben dan wel de professionele 
deskundigheid, maar dat betekent niet 
dat wij het traject bepalen: we gaan 
samen op weg.”

“Met Twoape bereiken we in Kliniek 
Sint-Jozef een doelgroep die vroeger 
dikwijls in de kou bleef staan. Het gaat 
om jongeren voor wie een opname een 
veel te hoge drempel is, maar die te-
gelijk onvoldoende geholpen worden 
met een ambulant aanbod. De dagthe-
rapie biedt vandaag een extra optie, 
een extra kans dus ook om op maat 
te werken. Het zorgt er mee voor dat 
we nog kritischer dan vroeger kunnen 
evalueren of een opname strikt nodig 
is. Waar het kan, vermijden we die. 
Ook vanuit de ambulante setting kun-
nen we vandaag dankzij de mogelijk-
heid van dagtherapie gemakkelijker 
een tandje bijsteken waar dat nodig 
blijkt te zijn.”

Polikliniek

Een nieuwe stap in het aanbod van 
Twoape is de samenwerking in de 

polikliniek. “Een gezamenlijke poli-
kliniek met alle partners van Twoape 
geeft ons vooral de mogelijkheid om 
te subspecialiseren,” zegt dr. D’hoore. 
“Elk van ons heeft zijn eigen experti-
se ontwikkeld en voor de patiënt is 
het ideaal als hij meteen bij de meest 
geschikte hulpverlener terechtkomt. 
Daarom moeten we van de eilandjes 
af.”

“Het zou een beetje gek zijn als we al-
lemaal hetzelfde zouden doen,” zegt dr. 
Vandeputte. “We werken in dezelfde 
regio en we hebben allemaal wacht-
lijsten. Hoe beter we ons samen orga-
niseren, hoe beter we de verschillende 
doelgroepen bereiken en hoe beter 
we erin slagen om de wachtlijsten te 
beheersen. Zelf specialiseer ik mij in 
diagnostiek en kortdurende urgentie 
en crisis. Het therapeutisch werk doe 
ik minder. Dan verwijs ik daarvoor 
graag naar mijn collega’s, die wél voor-
al op therapie inzetten.”

“Toen we onze expertises samenleg-
den, bleek de puzzel te kloppen,” zegt 
dr. D’hoore. “De ene psychiater focust 

op kinderen, de andere op jongeren. De 
ene op diagnostiek, de andere op the-
rapie. Voortaan werken de secretaria-
ten van de poliklinieken van Twoape 
samen en verwijzen meteen naar de 
meest aangewezen arts, ongeacht de 
locatie.”

Voor de verwijzers verandert er wei-
nig. “De samenwerking voor de polikli-
niek vindt vooral achter de schermen 
plaats,” verduidelijkt dr. Vandeputte. 
“Belt een huisarts naar Kliniek Sint-Jo-
zef met een vraag voor diagnostiek, 
dan kan die aanmelding toch bij mij 
terechtkomen. Omgekeerd kan een 
vraag aan AZ Delta voor therapie uit-
eindelijk door de collega’s van Kliniek 
Sint-Jozef opgenomen worden. De ver-
wijzers hoeven zich hiervoor niet aan 
te passen, het is meer een kwestie van 
interne organisatie. Belangrijk voor de 
verwijzers is wel dat ze weten dat er 
een laagdrempelig aanbod bestaat en 
dat ze hiervoor bij alle partners van 
Twoape kunnen aankloppen.”

Dr. Iris Elens, Dr. Geert Everaert, Dr. Evelyne D'hoore en Dr. Ségolène Vandeputte.
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Uit het vormings- en therapieaanbod Surplus2

“Beter slapen kan je leren”

Ook dit voorjaar organiseert Sur-
plus² heel wat vormingen, thera-
piegroepen en activiteiten. Zo start 
begin maart een nieuwe reeks voor 
mensen met chronische slaappro-
blemen: ‘Beter slapen kan je leren’. 
Kelly Monteny weet er alles over.

Kelly Monteny is klinisch psycholoog, 
gedragstherapeut en slaapexpert. 
Naast haar eigen praktijk werkt ze 
ook in AZ Delta, campus Torhout.

“Het programma loopt over zes ses-
sies,” zegt Kelly Monteny. “Het staat 
open voor iedereen met een chroni-
sche slaapproblematiek. Sommigen 
slapen moeilijk in, anderen slapen 
niet goed door of ze worden te vroeg 
wakker. Daardoor voelen velen zich ’s 
morgens niet uitgerust om goed aan 
de dag te beginnen.

Let wel, we hebben het alleen over 
chronische slaapproblemen. We rich-
ten ons minder naar mensen die een 
tijdje slechter slapen door een huilen-
de baby of een probleem op het werk. 

Onderschat de omvang van de groep 
niet: één op drie volwassenen klaagt 
over slapeloosheid en één op tien lijdt 
aan chronische insomnie!

Vroeger werd al snel naar slaapme-
dicatie gegrepen. Die medicatie heeft 
vooral effect op korte termijn. Op lan-
gere termijn biedt ze doorgaans geen 
of onvoldoende oplossing. Cognitieve 
gedragstherapie is een beter alter-
natief. Het komt erop aan een ander 
slaapgedrag aan te leren.”

Vicieuze cirkel

“Het programma ‘Beter slapen kan je le-
ren’ rust op twee onderdelen. Enerzijds 
is er een educatief luik met informatie 
over slapen, de verschillende stadia van 
de slaap en het hoe en waarom ervan. 
Anderzijds leren we de deelnemers ac-
tief inwerken op het eigen slaapgedrag. 
We leren ze om op een andere manier 
om te gaan met stress en om een betere 
slaaphygiëne aan te nemen. We focus-
sen op wat mensen zelf kunnen doen 
voor een betere slaap, zonder naar me-
dicatie te grijpen. Tegelijk werken we 
waar nodig aan het afbouwen van de 
slaapmedicatie en aan hervalpreventie.

Het aanbod binnen Surplus² is een 
groepstraining met minimum zes 
en maximum twaalf deelnemers. De 
onderliggende problematiek kan ver-
schillen van deelnemer tot deelnemer. 
De context is anders voor wie in een 

ploegensysteem werkt dan voor wie 
elke avond eindeloos ligt te piekeren. 
Gemeenschappelijk is dat het slecht 
slapen leidt tot een vicieuze cirkel waar 
mensen soms erg moeilijk uit geraken, 
waardoor ze naar medicatie grijpen.

Mensen wachten soms jarenlang om 
iets aan hun slaapprobleem te doen. 
Velen beseffen niet dat er een duurza-
me oplossing mogelijk is.

Mensen zijn welkom op eigen initia-
tief of op verwijzing van een arts. Er 
is altijd een verkenningsgesprek om te 
peilen naar de motivatie en de bereid-
heid om in groep mee te werken. Het 
vergt een zeker engagement om deel 
te nemen. Zo verwachten we van de 
deelnemers dat ze een slaapdagboek 
bijhouden en dat ze thuis oefenen. Maar 
dat hebben de meeste mensen er graag 
voor over om van hun slapeloosheid 
verlost te geraken!”

Praktisch

Alle informatie over ‘Beter slapen kan 
je leren’ en over het andere aanbod van 
Surplus² vind je op www.surpluskwa-
draat.be. Vragen? Neem contact op 
met coördinator Hanna De Baecke:  
0468/28 27 20.

Surplus² is het vormingsaanbod van 
Kwadraat, het netwerk geestelijke ge-
zondheid Midden-West-Vlaanderen. Het 
aanbod bestaat uit vorming, therapie-
groepen en de HerstelAcademie. Je kan 
Surplus² ook volgen op Facebook en 
Instagram.

3 Kelly Monteny: “Mensen 
wachten soms jarenlang om iets 
aan hun slaapprobleem te doen. 
Velen beseffen niet dat er een 
duurzame oplossing mogelijk is.
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Cédrick Dehaese werkt als vrijwilliger in het creatief 
atelier.

“Ik had de spreekwoordelijke twaalf stielen en dertien 
ongelukken gekend toen ik in 2014 in Kliniek Sint-Jozef 
werd opgenomen. Ik had gewerkt als straataanlegger, in 
een laboratorium, als postbode... Ik vond er nooit mijn 
plek. Toen ik tijdens mijn opname hier het creatief atelier 
ontdekte, ging een nieuwe wereld voor me open. Dit was 
onbekend terrein voor mij.

Vandaag zit mijn leven helemaal op andere sporen. Soms 
moet je knopen doorhakken en pijnlijke beslissingen 
durven nemen voor een beter leven. Je doet dat niet zo-
maar. Je moet erin groeien. Je hebt er lef voor nodig. De 
durf om de nodige beslissingen te nemen, ontbrak lange 
tijd bij mij.

Ik ben huisman nu. Een weloverwogen keuze, die ik samen 
met mijn vrouw en mijn twee dochters heb gemaakt. In 
het begin was het voor iedereen wennen, maar het valt 
heel goed mee. Mijn gezin is enthousiast nu ik geen 24 op 
24 meer als een bezetene werk of vlucht. Ik ben er van-
daag voor hen als vader, als echtgenoot en als huisman.

Ik ben altijd extreem handig geweest. Vroeger vluchtte 
ik in mijn werk. Ik nam alles aan van fysieke arbeid. Ik 
ging bij vrienden helpen verbouwen, nam klussen aan, 
was voortdurend bezig. Technisch ben ik goed onderlegd, 
maar creatief was ik nooit geweest. Dat veranderde pas 
toen ik het creatief atelier ontdekte. Ik leerde er andere 
bronnen in mezelf aan te boren.

Greet Desal die het creatief atelier leidt, gaf me vertrou-
wen. Ik werkte met klei, met verf, met koperdraad... In 
het begin hoofdzakelijk therapeutisch. Ik had echt nood 
aan een uitlaatklep. Maar na mijn opname ben ik blijven 
schilderen, tot ik een sabbatjaar inlaste. Ik wou me dat 
jaar focussen op mijn nieuwe rol als huisman. Tegelijk 
zocht ik naar herbronning voor mijn creativiteit. Ik wil-
de me losmaken van het louter therapeutische. Ik had 
nieuwe thema’s nodig.

Na dat sabbatjaar nam ik de draad van het schilderen 
weer op. Sindsdien maak ik andere werken. Er blijft een 
zekere donkerte in mijn schilderijen aanwezig, maar dat 
is de aard van het beestje. Ik krijg goede reacties van 
mensen. Ik hoop om binnenkort eens een tentoonstelling 
te organiseren.

Elke maandag werk ik de hele dag als vrijwilliger in het 
creatief atelier van Kliniek Sint-Jozef. Hier wil ik ande-
re mensen op weg helpen met hun creativiteit. Toen ik 
hier de eerste keer kwam, had ik immers ook weinig of 
geen ervaring met al die materialen. Sommige patiënten 
komen ook langs voor een gesprek, waar ik graag tijd 
voor vrijmaak.

Ik haal er veel voldoening uit als ik mijn kennis en erva-
ringen op andere mensen kan overbrengen. Ik heb geen 
opleiding als ervaringsdeskundige, maar als vrijwillig 
ervaringswerker werk ik puur uit mijn ervaring en buik-
gevoel. Ik hou ervan om te delen.”

“Ik haal er veel vol-
doening uit als ik mijn 

kennis en ervaringen 
op andere mensen kan 

overbrengen”

Cédrick Dehaese, vrijwilliger in creatief atelier

In beeld



 

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

Twoape  
(dagbehandeling jongeren)*

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

ZORGPROGRAMMA
JEUGD

ZORGPROGRAMMA
VOLWASSENEN POLIKLINIEK

ZORGPROGRAMMA
VERSLAVING

ZORGPROGRAMMA
OUDEREN

Eenheden
Volwassenen kortverblijf
Dr. Hanne Vermeersch

Angst-, stemmings- en  
persoonlijkheidsproblemen

Dr. Mark Kinet

Psychosezorg
Dr. An Verbrugghe

Psychosociale revalidatie
Dr. Hanne Vermeersch

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

Eenheid
Ontwenning van alcohol, 

medicatie, tabak, cannabis
Dr. Eva Debusscher

Eenheid

Ouderen
 Dr. An Verbrugghe

FORUMVOOR
PERSOONSVORMING

NetwerkWINGG
Crisisbeddenjongeren

EXPERTISECENTRUM
ECT

NetwerkKWADRAAT
Mobieleteams

* Associatie met AZ Delta, AZ Jan 
Yperman en in samenwerking met 

OC Sint-Idesbald


