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Nog voor de zomer ontplooien we in
Kliniek Sint-Jozef een nieuwe organisatie van de zorg. We doen dit na
jaren van intensieve voorbereiding
in dialoog met alle betrokkenen. Het
doel is om onze werking en organisatie
nog beter af te stemmen op de noden
van elke individuele patiënt.

Editoriaal

Een nieuwe lente

Voor een organisatie die bij de tijd wil
blijven en nieuwe, waardevolle inzichten zo snel mogelijk in de praktijk wil
brengen, is het noodzakelijk om zichzelf voortdurend in vraag te stellen.
Gewoontes en tradities hebben hun
waarde, zeker en vast, maar niets staat
in steen gebeiteld en alles moet telkens
opnieuw de kritische toets doorstaan.

Omdat dit zo grondig en lang voorbereid is, sluit ook het masterplan,
dat rond deze tijd zijn eerste fase van
uitvoering ingaat, naadloos aan bij de
nieuwe organisatie van de zorg. De
infrastructuur ondersteunt de zorgorganisatie en maakt zorg op maat van
elke patiënt meer dan ooit mogelijk.
In het juli-nummer van Open Venster
gaan we inhoudelijk dieper in op deze
boeiende ontwikkelingen. In dit nummer lichten we alvast een tip van de
sluier.

Verder vindt u in deze Open Venster
een rondetafelgesprek met een aantal
zorgkundigen van Kliniek Sint-Jozef.
Hun inbreng blijft soms wat onderbelicht. Maar zoals u zal merken, deze
bezige bijen zijn onmisbaar, zowel in
de ondersteuning van de zorg als in de
nabijheid en de ondersteuning voor de
patiënten. Zij maken mee het verschil,
elke dag opnieuw.
Graag stellen we ook de twee nieuwe
beleidspsychologen kort aan u voor.
Naast hun klinische opdracht krijgen
zij de ruimte om kritisch te reflecteren en samen met de psychiaters en
de hoofdverpleegkundigen het beleid
van de toekomst mee vorm te geven.

De rubriek In Beeld zet het medisch
secretariaat in de schijnwerpers. Ook
dit secretariaat gaat mee in de nieuwe
zorgorganisatie, met een nog betere
dienstverlening aan verwijzers, artsen
en patiënten.
Een nieuwe lente, een nieuw geluid. In
Kliniek Sint-Jozef beweegt van alles.
U hoort er nog van!
Filip Deboutte
Algemeen directeur

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

Meer dan ooit zorg op maat
Er beweegt heel wat in de geestelijke gezondheidszorg. Meer en meer
zijn patiënten volwaardige partners in de zorg. De samenwerking
in regionale zorgnetwerken opent
nieuwe perspectieven. Maar ook
binnenshuis denken we kritisch na
over zorg op maat. Na een grondige voorbereiding ontplooien we de
komende maanden een ambitieuze
zorgvernieuwing.
Zorg op maat moet op het lijf van de
patiënt geschreven zijn, als een perfect passend kostuum. We meten
de patiënt niet langer een van onze
‘standaard confectiepakken’ aan. In de
plaats daarvan nemen we de tijd om
voor elke patiënt een pak helemaal op
maat te maken, met de meest geschikte stof en snit. Dat vergt een andere
organisatie van onze dienstverlening.
De vernieuwde zorgorganisatie spoort
met het masterplan en het ontwerp
van de nieuwe gebouwen. Dat masterplan is therapeutisch doordacht en
streeft naar een healing environment.
De pijlers van het masterplan komen
uitdrukkelijk terug in de zorgvernieu-

wing. Deze pijlers zijn: verbinding met
de samenleving, de actieve patiënt,
zorgcontinuïteit en zorg op maat.
De rode draad doorheen dit verhaal is
empowerment en participatie, zowel
voor patiënten als voor medewerkers. Onze ambitie is een organisatie
te creëren, waarin iedereen zich verantwoordelijk voelt voor het welslagen van het ultieme doel: het meest
geschikte en haalbare traject voor al
onze patiënten uitbouwen.

Nieuw aanmeldcentrum

De weg naar deze zorgvernieuwing
verliep met de actieve participatie van
alle betrokkenen. Voor de procesbegeleiding konden we een beroep doen op
de expertise van Prepared Mind. Dit
gaat immers om veel meer dan zomaar
een interne herschikking.
De traditionele afdelingen maken
plaats voor zorgprogramma’s, zorgpaden, expertisecentra en competentiecellen. We kiezen voor een niet-hiërarchisch, horizontaal organisatiemodel,
met de bevoegdheden zoveel mogelijk

op het niveau waar ze thuishoren. Leidinggevenden en medewerkers behouden hun functie, maar elke functie
krijgt deels een nieuwe invulling, mee
afhankelijk van de talenten en de deskundigheid van elkeen.

De zorgvernieuwing wordt na een
grondige voorbereiding eind mei,
begin juni werkelijkheid. Hiermee
gepaard gaat de installatie van het
‘aanmeldcentrum’ voor verwijzers
en patiënten. Dat professionele aanmeldcentrum verhoogt de bereikbaarheid en de toegankelijkheid van het
ziekenhuis. Verwijzers en patiënten
krijgen er zoveel mogelijk meteen een
concreet antwoord op maat, met – afhankelijk van de situatie – een snellere
opname, een correcte doorverwijzing
of een diagnostisch traject als gevolg.
Meer over de zorgvernieuwing leest u
in het julinummer van Open Venster.
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Rondetafelgesprek met zorgkundigen

“Wij maken elke dag mee het
verschil voor de patiënten”
Het werk van zorgkundigen in de
psychiatrie blijft soms wat onderbelicht. Hun inbreng is nochtans
enorm gevarieerd: van logistieke
taken tot nabijheid, van luisterend
oor tot begeleider, van aanspreekpunt tot praktische duivel-doet-al.
We organiseerden een rondetafelgesprek met vijf zorgkundigen van
diverse eenheden. Hoe kijken zij
naar hun job en hoe maken zij het
verschil voor de patiënten?

Deelnemers aan
het gesprek
• Delphine Deleu werkt sinds
6 jaar als zorgkundige op de
eenheid Ontwenning.

• Phaedra Vanhastel is al 4 jaar
zorgkundige op de eenheid
Angst-, stemmings- en
persoonlijkheidsproblemen.

• Els Moerman is opvoedster en
zorgkundige. Ze werkt al 18
jaar als begeleidster op de eenheid Psychosociale revalidatie.
• Martine Deroo is gezinshelpster van opleiding. Al 25 jaar
werkt ze in Kliniek Sint-Jozef.
Momenteel werkt ze op de
eenheid Psychosezorg.
• Betty Casier werkt al 20 jaar
als zorgkundige in het
zorgprogramma Jeugd.
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“Ik volgde deeltijds een opleiding verpleegkunde en werkte deeltijds in Kliniek Sint-Jozef,” vertelt Delphine Deleu.
“Het beviel me hier echter zozeer, dat
ik mijn studies gestopt ben en hier als
zorgkundige aan de slag bleef. Vooral
de warme omgeving vond ik super. En
dat vind ik vandaag nog altijd!”
Phaedra Vanhastel werkte vroeger in
een woonzorgcentrum. “Ik heb getwijfeld om de overstap naar de geestelijke
gezondheidszorg te maken. Ik kreeg
echter de kans om eens een dag mee
te lopen. Na die dag was ik helemaal
overtuigd. Diezelfde week nog ben ik
gestart.”

Nog een ander verhaal bij Els Moerman. Zij volgde een opleiding tot opvoedster en zorgkundige. “Ik koos
bewust voor de psychiatrie,” zegt ze.
“Aanvankelijk wou ik verpleegkundige
worden, maar gezondheidsproblemen
staken stokken in de wielen. Op de
eenheid Psychosociale revalidatie
doe ik individuele begeleiding van
patiënten.”
Martine Deroo begon een kwarteeuw
geleden op de eenheid Ouderen. “Ik
had een opleiding tot gezinshelpster
gevolgd bij Familiezorg, maar louter
poetswerk zag ik niet zitten. In Kliniek
Sint-Jozef vond ik mijn plek.”

Betty Casier werkte eerst een tijdlang
in de ouderenzorg. “Ik deed dat met
hart en ziel, maar de context woog te
zwaar op mijn gemoed,” zegt ze. “In
Kliniek Sint-Jozef heb ik altijd met jongeren kunnen werken. Die omgeving is
me meer op het lijf geschreven.”

Vertrouwensband

“Mijn werk als zorgkundige op de eenheid Jeugd kortverblijf begint meteen
bij de opname van een jongere,” vertelt
Betty. “Ik sta mee in voor een warm

onthaal en voor informatie op maat.
De eerste dagen komt er heel wat op
de jongere af. Ik doseer daarom de informatie over verschillende dagen. Ik
neem de jongere mee naar de groep.
Ook daarna houd ik contact. Ik vraag
hoe ze het maken, of ze goed slapen,
of ze een extra deken nodig hebben,
of ze al bezoek gehad hebben… De ene
jongere aardt al sneller in de groep
dan de andere.

Als zorgkundige ondersteun ik het
team en de jongeren. We hebben
bijvoorbeeld de actie Clean-it-up! In
samenwerking met het schoonmaakteam stimuleren we jongeren om hun
kamer proper te houden. We geven
tips en feedback en moedigen hen
aan. Eén keer per week organiseer ik
een kookactiviteit. Dan ga ik met een
viertal jongeren aan de slag: we doen
boodschappen en maken samen een
hoofdgerecht klaar. Het gaat om méér
dan het koken, het gaat ook om samenwerking. Tijdens de kookworkshop
observeer ik: wie neemt de leiding,
wie volgt, wie heeft ervaring… Die observaties deel ik met de individuele
begeleiders.
Voor de jongeren ben ik het aanspreekpunt voor duizend-en-één zaken. Vooral praktische dingen: hoe houden ze
hun vuile was bij, hebben ze alles van
toiletgerief mee, hebben ze een extra handdoek nodig…? Ik onderhoud
contacten met zowat alle diensten: de
schoonmaak, de keuken, de cafetaria,
de technische dienst…, zodat ik voor
elke vraag een oplossing vind.”

“Op de eenheid Ouderen is mijn eerste betrachting om de mensen nabijheid te bieden,” zegt Martine. “Naast
al het praktische werk, uiteraard. Er
zijn voor de patiënten, luisteren, praten… Mijn ingesteldheid is: ‘Wat kan
ik voor jou betekenen vandaag?’ Als
patiënten me vertellen over proble-

Phaedra Vanhastel

men in de familie of als ze zich zorgen
maken, dan meld ik dat aan de verpleegkundige. We hebben een gedeeld
beroepsgeheim.

Soms maak ik weleens een wandeling
met een patiënt die er nood aan heeft.
Of ik geef iemand een warm bad. Lichamelijke zorg is belangrijk voor het
welbevinden. Veel oudere patiënten
worstelen met verlies en eenzaamheid.
Als je een tijdje met ze optrekt, groeit
er een vertrouwensband. Waar nodig
verwijs ik een patiënt door naar de psycholoog, de arts of de verpleegkundige.”
“Sommige patiënten nemen een zorgkundige sneller in vertrouwen dan een
verpleegkundige,” beaamt Phaedra.
“Wij ontmoeten de patiënten op een
andere manier, in een andere context.
Ze zien me dikwijls in de living, waar
ik deelneem aan hun gesprekken. Dat
ik zelf nog vrij jong ben, vormt geen

Els Moerman

obstakel. Ik stel me ondersteunend op,
ik ga nooit iemand de les spellen, maar
ik ben er als iemand me nodig heeft.”

Ruimte voor talenten

“Ik doe niet echt zorgkundig werk, ik
ben begeleider,” zegt Els. “Dat is door
de jaren heen zo geëvolueerd. Ik neem
uiteraard geen verpleegkundige taken
op mij en als zorgkundige Martine er
niet is, neem ik de praktische taken
over. Verder ben ik de tussenpersoon
voor ervaringsdeskundige Veerle die
één keer per week op de eenheid komt.”
“Onze takenpakket is heel divers, dat
heb je wel al gemerkt,” lacht Delphine.
“Veel logistieke taken, maar ook veel nabijheid creëren. Het is goed als iemand
de patiënten geregeld eens vraagt hoe
ze het maken, los van de directe zorgcontext. Gewoon samen in living zitten
en informeren hoe het gaat. We stimu-

Betty Casier

leren de zelfzorg van patiënten. Zelf
krijgen wij als zorgkundige de ruimte om onze eigen talenten maximaal
in te zetten. Ik geef bijvoorbeeld een
opleiding over het zorgportaal: ik leer
patiënten hoe ze hun zorgdossier kunnen raadplegen en welke informatie ze
daarin allemaal vinden. Dat empowert
hen. Verder geef ik sinds de coronacrisis klankrelaxatie. Toen patiënten
door Covid-19 in het weekend niet naar
huis konden, moesten we extra activiteiten aanbieden. De klankrelaxatie
kende zo’n succes, dat het een blijver
wordt. Op die manier geeft elke zorgkundige mee vorm aan haar takenpakket. We zien werk, we pakken het aan
en we realiseren mee de warme zorg
waar het ziekenhuis voor staat.”
“Dat klopt helemaal,” weet Martine.
“Tijdens de coronacrisis stond ik mee
in voor de dagpatiënten van Psychosezorg. Ik volgde de patiënten op:
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voel ik me helemaal op mijn plaats.
Ons werk wordt erg gewaardeerd
door de patiënten. Dat voel ik elke
dag. In de ouderenzorg voelde ik me
dikwijls ‘maar een zorgkundige’, nu
maak ik deel uit van het zorgteam en
kan ik mee het verschil maken voor
elke patiënt.”
“We hebben eigenlijk een bevoorrechte positie,” vindt Els. “We hoeven zelden of nooit negatief nieuws te brengen, zoals de individuele begeleiders
soms moeten doen. Daardoor kijken
patiënten anders naar ons.”

Delphine Deleu

Martine Deroo

verloopt alles goed, komen ze naar
de afspraak, hebben ze vragen… Ik
deed dat naast mijn logistieke taken,
die uiteraard wel de basis van mijn
werk blijven: de was en de plas, de
bedden opmaken, de orde en netheid
op de kamers in het oog houden… Maar
daarnaast krijgen we de ruimte om
zelf initiatieven te nemen. Dat vind
ik heel fijn. Zo kunnen we mee onze
stempel drukken op goede zorg.”
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“De eerste jaren dat ik hier werkte,
was ik vrij verlegen,” bekent Phaedra. “Maar door de appreciatie van
patiënten en collega’s groei ik in mijn
job. Ook ik sta mee in voor een goed
onthaal van nieuwe patiënten. Ik volg
ze de eerste week mee op. We hebben
op de eenheid twee leefgroepen en
na een week wordt beslist in welke
leefgroep een patiënt komt. Ook ik kan
mijn observaties inbrengen. Ik neem
ook de drugtestjes af, organiseer mee
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activiteiten, doe gezelschapsspelen
met patiënten en maak elke week soep.
Een gevarieerdere opdracht is nauwelijks denkbaar.”

Warme, nabije zorg

“Ik probeer altijd oog te hebben
voor patiënten die moeten blijven op
woensdagnamiddag of die geen bezoek
krijgen,” vertelt Martine. “Dan doe ik
wel eens samen een boodschap met
hen of we gaan samen een pannenkoek
eten. Ja, we krijgen daar de kans voor
als het past binnen onze tijdsbesteding. Samen een taart bakken, een
brei opzetten, verse soep maken, de
nageltjes lakken… Het is zo belangrijk
voor het welbevinden van patiënten.
Onderschat dat niet!”
“Dat is precies wat ik soms miste in
de ouderenzorg,” zegt Phaedra. “Door
die ruimte voor warme, nabije zorg

“Ik ben anders niet bang om grenzen
te stellen, hoor,” lacht Martine. “Als ik
vijf keer iets heb opgeruimd, kan ik
toch ook eens mijn punt maken. Maar
daarna ruimen we samen op.”

“Soms kader ik iets wat een verpleegkundige heeft gezegd,” zegt Els. “Als
een patiënt zijn hart wil luchten, bijvoorbeeld als iemand in het weekend
niet naar huis kan, dan luister ik en
probeer ik het te plaatsen. Patiënten
even laten ventileren, kan boosheid
en onbegrip wegnemen.”

“Dat klopt,” zegt Betty. “Wij geven
een andere insteek en helpen soms
de moeilijke boodschap verteren. Wat
‘gewoon’ is voor ons, kan voor een patiënt van grote betekenis zijn. Af en toe
krijg ik feedback van een patiënt: ‘Op
dat moment heb je heel veel voor mij
betekend.’ Dan weet ik dat mijn werk
waardevol is. We hebben een grote
verantwoordelijkheid. Hoe wij met
patiënten omgaan, hoe we hen in hun
krachten zetten en hen zelfvertrouwen
geven… Dat staat niet los van het werk
van de andere hulpverleners.”
“Ik haal daar veel voldoening uit: er
zijn voor de patiënten en weten dat je
iets betekent voor de mensen,” besluit
Martine.

Jolien Vande Walle
en Tine Casteleyn

Nieuwe beleidspsychologen op eenheden Ouderen en Ontwenning

Er wachten heel wat
uitdagingen

Jolien Vande Walle en Tine Casteleyn gaan binnenkort aan de slag
als beleidspsychologen, respectievelijk op de eenheid Ouderen en de
eenheid Ontwenning. Jolien komt
in de plaats van Johan Vancoillie
die besliste om tijdens zijn laatste
loopbaanjaren deeltijds te werken.
Tine volgt Mieke Hoste op, die eerder dit jaar voor een nieuwe uitdaging koos. Beide dames blaken van
vertrouwen en ambitie.
“De beleidspsycholoog vormt samen
met de psychiater en het afdelingshoofd de stuurgroep van de eenheid,”
legt Jolien Vande Walle uit. “Toen die
plaats vrijkwam, heb ik niet geaarzeld. Ik werk al enkele jaren als klinisch psycholoog op de eenheid Ouderen, vooral met patiënten met een
verslavingsproblematiek. Nu ik beleidspsychologe word, kan ik mee het
zorgbeleid van het zorgprogramma
Ouderen uitstippelen. Dat beleidswerk
zal ongeveer een derde van mijn werk
uitmaken. De rest van mijn opdracht
blijft het klinisch werk.

De ouderenpsychiatrie is volop in
ontwikkeling. Dat maakt het extra
boeiend. Ik volgde eerder een opleiding Psychogerontologie aan de KU
Leuven en op het ogenblik zit ik in

het derde jaar van een opleiding Gedragstherapie aan de UGent. Beide
opleidingen sluiten goed aan bij het
beleidswerk dat me te wachten staat.
Ik voel me prima voorbereid. Ik zie het
als een extra opportuniteit om mezelf
te ontplooien.
Ik ben erg geïnteresseerd in de typische levensfaseproblematieken waarmee ouderen worden geconfronteerd.
Ook de neuropsychologie boeit me.
De eenzaamheidsproblematiek van
ouderen, verlieservaringen die ze
doormaken, de pensionering en de
impact daarvan op het leven, de maatschappelijke integratie… Er is veel
werk aan de winkel. Een uitdaging is
om de zorg meer naar de ouderen zelf
te brengen. Mobiele teams voor ouderenzorg zijn volop in ontwikkeling. Ik
wil die evolutie graag mee stimuleren
en vormgeven.”

Krachtgericht

Ook systeemtherapeut Tine Casteleyn
kijkt uit naar haar nieuwe functie als
beleidspsycholoog op de eenheid Ontwenning. Sinds 2009 is zij werkzaam
in kliniek Sint-Jozef en ze had altijd een
grote interesse voor verslavingszorg.
“We staan voor grote uitdagingen in de
verslavingszorg,” zegt ze. “De druk van

de maatschappij wordt steeds groter,
alles gaat sneller. Mensen gaan over
hun grenzen en vluchten dan soms
in alcohol of andere middelen. Mee
door de ontwikkelingen van het internet zijn middelen erg bereikbaar
en toegankelijk. Bovendien blijft het
voor veel mensen moeilijk om de stap
naar de hulpverlening te zetten. De
beeldvorming speelt hierin mee.
Niemand kiest voor een verslavingsprobleem. Toch kijkt de samenleving
vaak nog op een stigmatiserende manier naar de problematiek. Verslaving
is een ziekte waarvan mensen kunnen
herstellen. Als beleidspsycholoog wil
ik dan ook voor deze mensen de beste
zorg uitstippelen.

Samen met het team en het beleid wil
ik verder het therapeutisch aanbod
evidence based uitbouwen. Niet alleen
binnen Kliniek Sint-Jozef, maar ruimer
in de regio met onze partners van het
netwerk. Als beleidspsycholoog kan ik
mij volledig vinden in de mobiel van
Calder die we als beeld voor onze visie
benutten op de eenheid. Als je aan één
element raakt, komt er heel veel in
beweging. Dat ik het beleid hierover
mee kan uitwerken, vind ik een mooie
kans.”
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Boekbespreking

Van jeneverellende tot
Tournée Minérale

Anti-alcoholische verenigingen kwamen eerst tot stand in de Angelsaksische landen. In eigen land werd zelden
totale onthouding nagestreefd. De
eerste verenigingen, die zich exclusief richtten tot de arbeidersklasse,
ontstonden vanuit de nieuwe burgerij.
Er was geen hulpverlening. Collocatie
was de enige noodoplossing. Voor rijke
drankzuchtigen bestonden selectieve privé-instituten zoals Het Strop in
Gent. Van een echte behandeling was
ook daar geen sprake.

Prof. Joris Casselman schreef een
boek over 150 jaar preventie en
hulpverlening van alcoholproblemen in Vlaanderen. Het verhaal
start op het einde van de negentiende eeuw met de jeneverellende bij
de arbeiders en het ontketenen van
een anti-alcoholische kruistocht.
Het verhaal eindigt in de eenentwintigste eeuw met een overzicht
van de recente ontwikkelingen van
de aanpak van alcoholproblemen
binnen het kader van een optimale
gezondheidsbevordering.
Deze 150 jaar lange geschiedenis
wordt didactisch opgedeeld in vijf
periodes. Een eerste hoofdstuk loopt
van 1868 tot 1914. Er is in die periode
een forse toename van het gebruik van
jenever en bier. Vooral het openbare
jenevergebruik bij de arbeidersklasse
werd moraliserend gestigmatiseerd.
De hogere klasse werd niet geviseerd
en dronk wijn in de privésfeer. In
1888 werd een wet gestemd om het
uitbetalen van lonen in herbergen te
verbieden.
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Hoofdstuk twee overspant de periode
1914 tot 1945. Een historische mijlpaal
was de wet Vandervelde (1918-1919)
over de verkoop en het verbruik van
sterke drank in publieke plaatsen.
Ambulante pogingen tot geheelonthouding ontstonden met de inzet van
vrijwilligersorganisaties. Residentieel
heerste er therapeutisch pessimisme
en collocatie bleef de enige optie.

Hoofdstuk drie overspant de naoorlogse periode van 1945 tot 1979. België
ontwikkelt zich verder als een bierdrinkend land. De stijgende welvaart
en de ruime beschikbaarheid zijn hier
niet vreemd aan. Brouwerijen leveren
nu ook aan huis en supermarkten hebben een groeiend aanbod.

Wie verslaafd is, wordt nog altijd
gestigmatiseerd als een zwakkeling
zonder ruggengraat. Toch werd in
medische kringen al gewag gemaakt
van een ziektemodel. In 1953 kwam
de AA op het toneel en wat later werd
Antabuse op de markt gebracht. Pas in
1975, met de oprichting van de diensten geestelijke gezondheidszorg, ontstond een degelijker interdisciplinaire
benadering. In de jaren ’70 zien we
ook de eerste residentiële initiatieven
vorm krijgen.
In hoofdstuk 4, dat tot het nieuwe millennium loopt, zien we hoe het biopsychosociale model en de neuroweten-

schappen winnen aan belang. Diensten
GGZ gaan zich professioneel rond de
problematiek organiseren. Dankzij
de reorganisatie van de residentiële
psychiatrische zorg, openen zich de
deuren voor specifieke doelgroepen.
Het aantal ontwenningsafdelingen
groeit van 7 in 1980 tot 23 in 1999.

De laatste periode gaat van 2000 tot
Tournée Minérale. Het biergebruik
daalt, maar er is een lichte stijging
voor sterke drank. De leeftijdsgroep
tussen 55 en 65 jaar drinkt het frequentst en er is een onrustwekkende
toename bij vrouwen en 65-plussers.
Professioneel doen hersen- en herstelmodellen hun intrede. Er is een
groeiende consensus voor een multimodale aanpak en meer gelaagde
(biopsychosociale) inzichten.
In de epiloog beklemtoont de auteur
enkele krachtlijnen: de ‘Januskop’ van
alcoholgenot en het toxische risico; de
strijd van David (volksgezondheid)
tegen Goliath (economische belangen);
de complexiteit van de problematiek
en de blijvende ‘treatment gap’ met
onvoldoende ambulante capaciteit en
laagdrempelige hulp.

‘Van jeneverellende tot Tournée
Minérale’ is een uitvoerig overzicht
van ca. 400 bladzijden. Een turf, die
voor de leek een nauwelijks vol te
houden leesinspanning zal vergen.
Voor de professionele hulpverlener
daarentegen is het een waardevol naslagwerk. Niemand is beter geplaatst
dan professor emeritus Joris Casselman, die vele gebeurtenissen vanop
de eerste lijn heeft meegemaakt en
meegestuurd, om dit monnikenwerk
tot een goed eind te brengen.
Johan Vancoillie

Joris Casselman, Van jeneverellende
tot Tournée Minérale: 150 jaar aanpak alcoholproblemen in Vlaanderen

Stafmedewerker Masterplan en Bouw
Maaike Vancoillie.

Masterplan ondersteunt nieuwe zorgvisie

Eerste fase
masterplan van start
Wie weleens naar Kliniek Sint-Jozef
komt, heeft bij het oprijden van het
domein ongetwijfeld al beweging
gemerkt. Alles wordt in gereedheid
gebracht voor de realisatie van de
eerste fase van het masterplan.
Maaike Vancoillie is stafmedewerker Masterplan en Bouw. Zij geeft wat
tekst en uitleg: “We zijn gestart met
de aanleg van de werfzone. Die situeert zich vanaf de Boterstraat, waar
vroeger het kloosterhuis stond, tot
achteraan de sportterreinen. Sinds
1 maart worden in deze zone de werken aangevat voor de realisatie van
drie nieuwe gebouwen: het energiegebouw, het therapiegebouw en het
sportgebouw.
Ter hoogte van de Boterstraat komt het
energiegebouw, waar we een duurzame stookplaats installeren. Daarnaast
komen in dit gebouw de ateliers van
de technische dienst en de preprofessionele training van @Work. Ook
de centrale aankoopdienst zal in de
toekomst van hieruit werken.

Het therapiegebouw biedt plaats aan
therapieruimtes voor alle zorgprogramma’s: ergotherapie, relaxatietherapie en beeldende expressieve
therapie.
Het nieuwe sportgebouw omvat de
nieuwe grote sportzaal, de fitness en
ruimtes voor kinesitherapie en dans-,
bewegings- en muziektherapie.
Tegenover het nieuwe energiegebouw,
links voor de oprit van de parking, realiseren we een containerpark voor de
interne afvalstromen en een nieuwe
fietsstalling.”

Healing environment

Het bouwen van de eerste drie gebouwen zal ongeveer twee jaar duren.
Daarna volgt een volgende fase: het
afbreken van de huidige gebouwen
van de technische dienst en @Work.
Op deze vrijgekomen ruimte wordt
het verblijfsgebouw voor het zorgprogramma Jeugd gebouwd. Daarna
wordt er opnieuw een deel van de be-

staande gebouwen afgebroken om
plaats te maken voor het nieuwe ontmoetingsgebouw en het therapiegebouw voor het zorgprogramma Jeugd.
Deze eerste fase van het masterplan
zal gerealiseerd zijn tegen eind juni
2028.

Het masterplan en de nieuwe infrastructuur zullen de nieuwe zorgvisie
ondersteunen en mogelijk maken. Die
zorgvisie wordt onder meer gekenmerkt door een striktere scheiding
tussen verblijf en therapie, een healing
environment, aandacht voor preventie en de-escalatie en de patiënt als
actieve partner in zijn zorgproces.
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Tine Vandewalle
en Mieke Honoré

Vormingsaanbod Surplus2

Wegwijs in de GGZ
Het landschap van de geestelijke
gezondheidszorg verandert continu.
Zowel voor kinderen en jongeren
als voor volwassenen en ouderen.
Zelfs voor professionals is het niet
altijd eenvoudig om door het bos
nog de bomen te zien. Daarom organiseert Surplus² op 11 mei weer
een vorming ‘Wegwijs in de GGZ’
voor professionals uit de eerste en
de tweede lijn.
“Aan de hand van de sociale kaart
zetten we de verschillende spelers
even op een rij,” zegt Mieke Honoré,
die samen met Tine Vandewalle
deze opleiding verzorgt. Zij werken
respectievelijk voor PZT regio Midden-West-Vlaanderen en PZT regio
Ieper. “Wie doet wat, waarvoor kan
je bij welke organisatie terecht… Dat
soort basisvragen leeft sterk, vooral
in de eerste lijn.

10

Het aanbod aan hulpverlening is dan
ook erg groot. Het verschil tussen
wat een psychiatrisch ziekenhuis,
een PAAZ of een EPSI doet, is niet altijd even duidelijk. Bovendien zijn er
vandaag ook veel ambulante diensten
en diensten aan huis.

Open venster

De vorming is praktijkgericht. We bespreken het aanbod in de regio Midden-West-Vlaanderen en regio Ieper,
rekening houdend met plaatselijke accenten. Het is een complex geheel. Dat
is historisch zo gegroeid. Om er toch
een lijn in te krijgen, werken we per
leeftijd: kinderen en jongeren, volwassenen en ouderen. Voor elke categorie
bekijken we achtereenvolgens het ambulante aanbod, de dienstverlening
aan huis, de residentiële mogelijkheden en de online initiatieven.
Omdat we niet overal even grondig
op in kunnen gaan, leggen we tijdens
deze vormingssessie de klemtoon op
volwassenen en senioren. Ook de transitieleeftijd krijgt veel aandacht; voor
die doelgroep beweegt immers veel in
het werkveld.

De belangstelling voor deze vorming is
groot. Zowel medewerkers van zorgen welzijnsorganisaties, eerstelijnspsychologen, huisartsen en andere
vrije beroepen zijn welkom.
Telkens als we deze vorming geven,
blijkt dat veel mensen ervan opkijken
hoe ruim het aanbod eigenlijk wel is.

Het is inderdaad niet gemakkelijk om
alles bij te houden. Toch is dit essentieel voor iedereen die op een correcte
en gerichte manier wil doorverwijzen
of op een andere manier deel uitmaakt
van de keten aan zorg en welzijn.”
De vorming ‘Wegwijs in de GGZ’ vindt
plaats op 11 mei in Kliniek Sint-Jozef in
Pittem. Meer informatie over deze en
andere vormingen van Surplus² vind je
op www.surpluskwadraat.be.

In beeld
Stefanie Vanpachtenbeke

“Mijn werkdag voelt
geslaagd als ik het
verschil heb kunnen
maken”

Stefanie Vanpachtenbeke is coördinator van het
medisch secretariaat.
“Ik ben altijd al gebeten door administratief werk. Ik volgde
de studie Kantooradministratie en Gegevensbeheer. Daarna
startte ik de opleiding Medisch secretariaat. Voor ik twee
jaar geleden in Kliniek Sint-Jozef kwam werken, had ik elf
jaar ervaring opgedaan op het secretariaat Psychiatrie
van AZ Sint-Jan in Brugge. Ik heb dan wel geen zorgfunctie,
maar ik kan de patiënten evenzeer helpen.
De variatie in het werk houdt het elke dag boeiend. Zowel
intern als extern drukken we met het medisch secretariaat
onze stempel op de goede werking van het ziekenhuis. Intern vormen de artsen onze eerste focus. We organiseren
het agendabeheer, zorgen voor een goed verloop van vergaderingen, de planning van wachtdiensten, ondersteuning
van hun administratie en telefonie.
Zowel intern als extern helpen we de patiënten met het
maken van afspraken, het in orde brengen van verslagen
voor verzekering en adviserend geneesheren enzovoort.
Ook met huisartsen en andere verwijzers hebben we veelvuldige contacten.

Naast de vaste taken duikt elke dag wel iets onverwachts
op. Met de zorgvernieuwing die in volle voorbereiding
is, zullen we als medisch secretariaat ook een actieve rol
spelen in de aanmeldingen. Alle vragen van patiënten in
verband met hun eventuele opname komen meestal bij
ons terecht. Mijn collega’s Brigitte en Pascaline en ikzelf

moeten de organisatie door en door kennen en weten hoe
alles in elkaar zit, zodat we mensen snel en correct wegwijs
kunnen maken. Nu er sedert twee jaar ook polikliniek is,
vraagt dit ook veel organisatie in de agenda’s van de artsen
en assistent-psychiaters.
Mijn werkdag voelt geslaagd als ik het verschil heb kunnen
maken voor artsen, collega’s, verwijzers en patiënten. Als
ik naar huis vertrek, heb ik graag dat alle problemen van
die dag opgelost zijn.”

“De variatie in het werk houdt
het elke dag boeiend. Zowel
intern als extern drukken we
met het medisch secretariaat
onze stempel op de goede
werking van het ziekenhuis”
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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)

