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meer recente actualiteit en beperken
we de terugblik op 2020 tot enkele
kerncijfers.

Editoriaal

Welverdiende
vakantie
Rond deze tijd krijgt u doorgaans het
jaarverslag van Kliniek Sint-Jozef in
handen. Het jaar 2020 werd in hoge
mate beheerst door covid-19. In vorige
nummers van Open Venster hebben we
al uitgebreid bericht over de aanpak
van de coronacrisis in het ziekenhuis
en over alles wat daarmee gepaard
ging. Daarom richten we onze aandacht in dit juli-nummer liever op de

De nieuwe organisatie laat ons toe om
nog meer op maat van elke individuele
patiënt te werken. In de plaats van grote afdelingen hebben we nu afgeslankte en wendbare zorgpaden die heel
flexibel een antwoord kunnen geven
op de noden van de patiënt. Daarbij
kunnen de zorgpaden een beroep doen
op de deskundigheid die wordt ontwikkeld in de expertisecentra.
In deze Open Venster stellen we deze
nieuwe organisatie van de zorg beknopt aan u voor. Naast een overzicht
van de zorgpaden in de drie zorgprogramma’s – Volwassenen, Jeugd en

Natuurlijk is het voor de medewerkers en de artsen nog zoeken na deze
ingrijpende verandering. Maar het
enthousiasme is groot en de overtuiging dat we vanuit een sterke visie het
juiste pad naar een toekomstgerichte geestelijke gezondheidszorg zijn
ingeslagen, geeft ons allen kracht en
doorzettingsvermogen.
We willen nu eerst genieten van een
meer dan verdiende zomervakantie.
Daarna bouwen we verder aan ons
vernieuwde huis.
Filip Deboutte
Algemeen directeur

Colofon

Inhoud

Open Venster is het magazine van
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De covid-19-pandemie heeft immers
niet verhinderd dat we achter de
schermen naarstig hebben voortgewerkt aan een zeer grondige zorgvernieuwing. Deze zorgvernieuwing
maakt komaf met de ‘oude’ ziekenhuisafdelingen en kiest resoluut voor
een organisatie met zorgpaden en
expertisecentra. De voorbije weken
hebben we deze vernieuwing na een
intense voorbereiding in het ziekenhuis ingevoerd.

Ouderen – en van de diverse expertisecentra, gaan we met interviews
dieper in op een aantal zorgpaden, op
de centrale plaats van het aanmeldcentrum en op een expertisecentrum. In
volgende nummers van Open Venster
stellen we stelselmatig een voor een
ook de andere zorgpaden en expertisecentra meer uitgebreid aan u voor.
Op dit ogenblik is de zorgvernieuwing gerealiseerd. Dit ging eind mei
gepaard met een interne verhuisbeweging, die dankzij een minutieuze
voorbereiding en de vrijwillige hulp
van velen vlot verliep.
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Zorgvernieuwing krijgt vorm

Wendbare organisatie biedt
nog meer zorg op maat
Na jaren grondige voorbereiding is
de voorbije weken een fundamentele
zorgvernieuwing in Kliniek Sint-Jozef
geïntroduceerd. Deze zorgvernieuwing is een grote stap naar de geestelijke gezondheidszorg van de toekomst. De ‘oude’ afdelingen hebben
plaatsgemaakt voor een meer flexibel
en wendbaar geheel van zorgpaden
en expertisecentra, dat meer dan ooit
zorg op maat mogelijk maakt.
Elk psychiatrisch ziekenhuis moet zijn
plaats vinden in de nieuwe context van
vermaatschappelijking en netwerken.
Een ziekenhuis is vandaag geen eiland,
maar slechts een tijdelijke schakel in
het herstelproces van de patiënt, dat
plaatsvindt in een netwerk van zorg.
Als een patiënt naar Kliniek Sint-Jozef
komt, heeft hij doorgaans al een traject
doorlopen. En als die patiënt na een opname terugkeert naar zijn thuiscontext,
krijgt hij vaak nog begeleiding door
ambulante of mobiele hulpverleners.

Om elke patiënt in deze context zoveel
mogelijk zorg op maat te bieden, werken we voortaan in een open structuur
met zorgpaden en expertisecentra.
Deze open structuur bevordert de ontschotting en de samenwerking, zowel
extern als intern.

Innovatie

Zo slaagt de zorgvernieuwing er veel
beter in de diverse knowhow en deskundigheid aan te boren, die tot voor
kort verspreid zat over de diverse afdelingen van het ziekenhuis. De voormalige afdelingen zijn in de nieuwe
structuur afgeslankt tot zorgpaden.
Elk zorgpad focust op een specifieke
doelgroep en pathologie. Daarnaast
introduceren we expertisecentra, waar
knowhow gebundeld en verdiept wordt.

De expertisecentra zijn interdisciplinair samengesteld. Ze werken aan verwetenschappelijking en innovatie, ze
ontwikkelen en dragen good practices
uit en ze streven naar de state of the
art op elk domein. De expertisecentra
voeden en versterken de zorgpaden

Dr. Geert Everaert en Eddy Deproost

met hun deskundigheid en met een
concreet aanbod van groepssessies,
individuele trajecten en individuele
coaching.
Het kernprogramma van een behandeling behoort tot het specifieke zorgpad,
dat vorm krijgt door een psychiater,
psychologen, verpleegkundigen, een
maatschappelijk werker, contextbegeleiders en één of twee therapeuten. De
overige therapie wordt op maat van elke
individuele patiënt binnengehaald vanuit de uiteenlopende expertisecentra.

Kruisbestuiving

Elke medewerker heeft vanuit zijn ervaring, deskundigheid en interesses
gekozen om deel uit te maken van een
zorgpad en/of één of meer expertisecentra. Het kan perfect dat een medewerker verbonden is aan een zorgpad,
maar tegelijk vanuit zijn eigen expertise bijdraagt aan twee expertisecentra.
Zo geven we medewerkers alle kansen
en laten we tegelijk alle ruimte om de
aanwezige talenten en deskundigheid
optimaal beschikbaar te maken voor
elke individuele patiënt. Er ontwikkelt zich een continue kruisbestuiving
tussen zorgpaden en expertisecentra.
De nieuwe structuur is voorts een verdere stap in de evolutie van een aanbodgestuurd ziekenhuis naar vraaggestuurde zorg. De kernbehandeling
wordt de patiënt aangereikt door het

zorgpad. Maar afhankelijk van de noden, de vragen en de context van elke
patiënt wordt dat kernprogramma helemaal op maat aangevuld en versterkt
met inhoud vanuit de expertisecentra.
De expertisecentra zullen hun deskundigheid ook elders inzetten, bijvoorbeeld in het Huis in de Stad. We willen
immers elke patiënt zoveel mogelijk in
de eigen context ondersteunen. Naast
het klassieke aanbod versterken we
onze outreachende opdracht. Meer dan
ooit geloven we in gedeelde zorg, op
maat van de patiënt, in samenwerking
met al onze partners.
We hebben nog een weg te gaan, maar
de richting is duidelijk. We hebben de
voorbije jaren stevig geïnvesteerd in
een cultuuromslag die samen met de
gekende klinische psychotherapie de
herstelvisie verankert en in dialoog
de patiënt empowert, ook op het gebied van risicomanagement. Met deze
zorgvernieuwing zetten we een nieuwe
stap. Hoewel elke serieuze verandering
gepaard gaat met een fase van onzekerheid en zoeken, zijn het enthousiasme,
de betrokkenheid en de goesting bij
heel wat medewerkers groot. De komende weken en maanden werken we
aan verdieping en verbreding. Maar de
omslag is gemaakt.
Eddy Deproost, directeur Patiëntenzorg
- Geert Everaert, hoofdarts
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Zorgprogramma
Volwassenen
Aanmeldcentrum
Opdracht
Het aanmeldcentrum heeft de taak om een indicatiestelling te doen en door te verwijzen naar het
gepaste interne en/of externe aanbod. Er wordt
steeds getracht om de persoon in zijn geheel te
benaderen en te begrijpen.

Fases
Het aanmeldcentrum is een toegangspoort voor
(volwassen) patiënten en hun verwijzers. Afhankelijk van de complexiteit van de situatie gebeurt
een doorverwijzing naar het gepaste aanbod na het
doorlopen van één of meerdere fases:
•
•
•

aanmeldingsgesprek: een kort (telefonisch)
contact
intakegesprek: een gesprek met het aanmeldteam
multidisciplinair assessment: er wordt
gedurende maximum 2 x 5 werkdagen de tijd
genomen om een indicatiestelling te doen.

Het aanmeldcentrum is géén crisis- of opnamedienst. Het assessment gebeurt waar mogelijk
ambulant; enkel op indicatie kan een bed worden
voorzien.

Beleid
Psychiater: Dr. Eva Debusscher
Hoofd: Thomas Dhondt
Psycholoog: Kelly Hoebeke
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Een cruciale plaats in het zorgprogramma Volwassenen is weggelegd
voor het aanmeldcentrum. Dr. Eva
Debusscher is beleidsarts van het
aanmeldcentrum. “We zijn nog in
opbouwfase, maar ik ben om diverse redenen heel blij dat de trein
vertrokken is,” zegt ze.
“De interne werking wordt met de
zorgvernieuwing nog complexer,”
zegt dr. Debusscher. “We bieden immers meer differentiatie, we werken
nog meer op maat van de individuele
patiënt. Om dat complexe geheel in
goede banen te leiden, is er nood aan
coördinatie en begeleiding.
Vóór een patiënt zich aanmeldt, heeft
hij vaak al vele drempels moeten overwinnen. Het aanmeldcentrum wil een
eerste aanspreekplaats zijn. Samen
met de patiënt kunnen wij zijn hulpvraag verduidelijken. We gaan op zoek
naar de vragen achter de hulpvraag.
Het gaat dikwijls om meervoudige
problematieken. We proberen die zo
goed mogelijk in kaart te brengen, afzonderlijk maar ook in samenhang met
elkaar. In overleg leiden we de patiënt
dan naar het juiste zorgpad.

Dagelijks zitten de medewerkers van
het aanmeldcentrum samen voor overleg. We zoeken de best mogelijke oplossing. Dat hoeft niet noodzakelijk
een opname te zijn. We oriënteren ook
naar de polikliniek, naar het mobiel
team of naar een partner in het netwerk. Naast individuele gesprekken
kunnen wij de patiënt vanuit het aanmeldcentrum bijvoorbeeld ook een
therapiesessie laten volgen, als een
soort van assessment.
Het aanmeldcentrum is verder een
hele verbetering, omdat we uitgaan
van persoonlijke ontmoeting. Dit is
niet zomaar het afvinken van een
checklist of het overlopen van een
vragenlijst. Het is vanuit de persoonlijke ontmoeting, het gesprek en het
assessment dat we de juiste diagnose
stellen. Met een checklist kom je weinig te weten.

Dr. Eva Debusscher

Aanmeldcentrum wijst patiënt de weg in zorgprogramma Volwassenen

“Heel blij dat de
trein vertrokken is”

We betrekken ook de context van
de patiënt. De partner of een andere
naaste speelt vaak een sleutelrol in
de hulpverlening. Hij of zij kan mee
duidelijkheid brengen over het reeds
afgelegde traject: wat is er al gebeurd,
wat heeft geholpen, wat heeft niet geholpen… Een patiënt is nooit een onbeschreven blad. We starten niet bij nul,
we sluiten aan bij de voorgeschiedenis.
Tegelijk zetten we therapeutisch de
eerste stappen: de vraagstelling is
soms belangrijker dan de antwoorden.
Het intakegesprek is geen examen,
maar maakt deel uit van het therapeutisch proces. Beluisterd worden,
samen reflecteren, het juiste vervolgtraject zoeken is op zich al waardevol.
We mogen die stap niet overslaan en
het aanmeldcentrum is hiervoor de
ideale plek.”

advies vragen aan de expertisecentra.
Let wel, we zijn geen wachtkamer voor
een opname, maar we nemen wel de
tijd voor de juiste verwijzing,” zegt
dr. Debusscher.

“Je mag het aanmeldcentrum gerust
als een zorgpad beschouwen. Er is
niet per se een opname voor nodig,
maar als dat wenselijk is, kunnen we
opteren voor een kortdurende observatieperiode van maximaal tien
werkdagen. We kunnen waar nodig

De eerste weken vallen overigens goed
mee. Het is keihard werken, maar het
is verrijkend om al die contacten met
medewerkers met diverse achtergronden te hebben. Je voelt de expertise
en de bruggen die geslagen worden.
De medewerkers van het aanmeld-

Ook voor verwijzers

“Ook verwijzers kunnen met hun vragen terecht bij het aanmeldcentrum.
Ze kunnen rechtstreeks een arts van
het aanmeldcentrum contacteren: de
arts-specialist in opleiding of mezelf.
Bij twijfel of vragen bespreken we
graag samen de situatie.

De grootste uitdaging zal erin bestaan
de flows en de procedures scherp te
houden. Tijdige en transparante communicatie moet het verschil maken.
We zullen leren uit de praktijk. De
trein is vertrokken, maar we sturen
voortdurend bij waar nodig. Je kan
niet alles voorbereiden, op een bepaald
moment moet je gewoon starten.

centrum kennen hun collega’s in de
zorgpaden en de expertisecentra. Dat
is nog een pluspunt voor een vlotte
samenwerking. Ook ikzelf blijf als arts
verbonden met het zorgpad Integratieve verslavingszorg en het zorgpad
Psyche en Middel. Bijna iedereen heeft
verschillende petjes op en dat maakt
de kruisbestuiving alleen maar sterker
en interessanter.

Ik geloof honderd procent in deze
zorgvernieuwing. Samen met de collega’s maken we van het aanmeldcentrum een performant en inhoudelijk
sterk zorgpad dat de patiënt zo snel
mogelijk, maar altijd in dialoog, op de
goede weg zet. Ja, de zorgvernieuwing
maakt de organisatie nog iets complexer, maar het is de enige manier om
zorg op maat in de praktijk te brengen.
De patiënt zelf zal trouwens niets van
die complexiteit merken, evenmin als
de verwijzer. Het is onze opdracht om
hiervoor te zorgen.”

Het aanmeldcentrum is
bereikbaar op het nummer
051 63 81 76

Magazine kliniek Sint-Jozef Pittem
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Zorgprogramma
Volwassenen
Zorgpad Psyche
en Middel
Dr. Eva Debusscher

Doelgroep
De doelgroep bestaat uit volwassenen met een
angst- of stemmingsproblematiek én een matige
tot ernstige stoornis in gebruik van alcohol, medicatie, cannabis. Ook personen bij wie dit gepaard
gaat met (secundair) gebruik van illegale middelen
kunnen in dit zorgpad worden opgenomen.
Richtaantal: 15 patiënten

Behandelvisie en -focus
Binnen dit zorgpad hebben we oog voor comorbiditeit, met een bijzondere aandacht voor de samenhang tussen beide problematieken en hun wederzijdse effecten en invloeden.

Tijdens de behandeling wordt gewerkt naar duurzaam nuchterschap en het verminderen van stemmingsklachten, angsten en symptomen. Hanteringsvaardigheden en crisisvaardigheden worden
versterkt, net als het vermogen om te reflecteren en
te mentaliseren. Een rode draad in de behandeling
is integratie.

Tine Casteleyn

Beleid
Psychiater: Dr. Eva Debusscher
Hoofd: Jens Demeyer
Psycholoog: Tine Casteleyn
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Zorgpad Psyche en Middel – zorgprogramma Volwassenen

“Zorgpad geeft focus
en wendbaarheid”

“Vroeger had Kliniek Sint-Jozef één
afdeling Ontwenning,” opent Jens
Demeyer, hoofd van het zorgpad.
“De afdeling behandelde uiteenlopende patiënten met vaak erg verschillende doelstellingen. Naast de
verslavingsproblematiek spelen er
immers dikwijls nog andere problematieken. Voor de ene groep patiënten op het gebied van werk, wonen
en vrije tijd. Voor een andere groep
patiënten eerder op psychisch vlak.
Om nog meer op maat te kunnen
werken, zijn er nu twee zorgpaden:
het zorgpad Integratieve verslavingszorg en het zorgpad Psyche
en Middel.
Het zorgpad Psyche en Middel richt
zich tot mensen met een verslavingsproblematiek én een angst- of stemmingsproblematiek. Die specifieke
focus laat ons toe om doelgerichter en
beter afgestemd te werken. Het programma is opgebouwd rond een aantal
thema’s, waaronder de mentalisation
based benadering. We concentreren
ons zowel op het middelengebruik als
op de angst- of stemmingsproblematiek én op de interactie tussen de twee.
Vooral de aandacht voor die interactie
is in het zorgpad sterker uitgebouwd,
wat leidt tot nieuwe inzichten. Terwijl vroeger de focus bijna als vanzelf
op de verslavingsproblematiek lag,
openen zich in het zorgpad Psyche en
Middel meerdere perspectieven voor
een behandeling op maat.”

Aanmeldcentrum

Als iemand voor ontwenning wordt
opgenomen, is het dan meteen duidelijk welk zorgpad het meest aangewezen is? Jens Demeyer: “Hier speelt
het aanmeldcentrum een cruciale rol.
De verslavingsproblematiek mag dan
snel duidelijk zijn, wat er onderlig-

gend verder speelt, is minder direct
zichtbaar. Het aanmeldcentrum kan
via gesprekken en in dialoog met
de patiënt en zijn context het meest
aangewezen zorgpad bepalen. Maar
ook nadat de keuze van een zorgpad
is bepaald, blijven alle mogelijkheden
open. Een zorgpad hoeft niet het begin
en het einde te zijn, het kan ook een
tussenstation zijn. Een patiënt kan
bijvoorbeeld starten met het zorgpad
Integratieve verslavingszorg en na
een tijd overstappen op het zorgpad
Psyche en Middel. Of omgekeerd. Het
is samen met de patiënt zoeken naar
de beste zorg op maat. De patiënt hoeft
zich niet aan te passen aan het behandelprogramma, het behandelprogramma past zich aan de patiënt aan.”
Een behandeling in het zorgpad Psyche
en Middel hoeft ook niet altijd met een
residentiële opname gepaard te gaan.
“We hebben acht bedden ter beschikking, maar we kunnen een vijftiental
patiënten begeleiden. Ook dagbehandeling is dus mogelijk. Meer en meer
wordt dat de norm: we kiezen alleen
voor residentiële opname als dat nodig
is. Als de patiënt in de eigen context
kan blijven functioneren, dan is dat
de beste optie.”

Efficiëntie en specialisatie

“Het eigenlijke kernprogramma van
het zorgpad Psyche en Middel is beperkt tot themagesprekken, dansexpressie en psychodrama. Daarnaast
doen we een beroep op verschillende
expertisecentra om op maat van elke
patiënt een programma samen te stellen. Het heeft geen zin om iemand met
een alcoholverslaving een sessie over
cannabis te laten volgen.”

Jens Demeyer is overtuigd van het nut
van de zorgvernieuwing. “De exper-

tisecentra bieden de mogelijkheid om
de aanwezige deskundigheid optimaal
in te zetten en nog meer diepgang te
realiseren. Efficiëntie, maar ook verdere specialisatie. Vroeger omvatte
een behandeling dikwijls ‘van alles
een beetje’. Nu werken we gericht en
gespecialiseerd. De nieuwe structuur
biedt hiervoor de ruimte. Dat we nu
met kleinere zorgpaden werken in
plaats van de grote afdelingen vroeger,
geeft ons meer focus én wendbaarheid.
Het creëert ook meer rust.

Natuurlijk is het voor iedereen nog
even wennen en zoeken. Maar ook op
de vroegere afdelingen hadden we al
de ruimte om bottom-up een aantal
zaken te organiseren. Die ervaring
komt nu goed van pas. Er is ruimte
voor initiatief en je merkt bij veel collega’s het enthousiasme om de dingen
aan te pakken. Het is trouwens ook
mijn stijl van coachen: ik ben beschikbaar om mee te helpen sturen, maar
ik ga niet alles dicteren. Het talent is
er, de ervaring en de expertise ook. De
zorgvernieuwing geeft ons de ruimte
om die optimaal in te zetten voor elke
individuele patiënt. Elke week zetten
we nieuwe stappen naar nog betere
zorg en omkadering. De verwachtingen zijn hoog, maar de zin om er iets
moois van te maken ook.”
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Zorgprogramma
Volwassenen
Zorgpad ACT
dagbehandeling
Dr. Hanne Vermeersch

Doelgroep
Volwassenen met subacute angst- of stemmingsklachten die de integratie in de thuiscontext bemoeilijken. Het kernprogramma is gericht op het
opschalen van de zorg bij patiënten die zich met
ondersteuning van een ambulant netwerk onvoldoende staande kunnen houden in de thuissituatie.
Richtaantal: 1 groep van 12 patiënten

Behandelvisie en -focus

Het kernprogramma heeft als doel om het resocialisatieproces te bevorderen en is gericht op een
samenspel van
•
•
•

inzicht: stilstaan bij valkuilen en kwetsbaarheden, maar ook bij krachten en mogelijkheden;
verandering: experimenteren, leren en
groeien door middel van realiteitstoetsing;
acceptatie: op zoek gaan naar een waardevol leven en de bereidheid vinden om hierin
een actieve positie te nemen.

Thomas Dhondt

De behandeling focust op persoonlijk en maatschappelijk herstel, op re-integratie en op de uitbouw van
een professioneel netwerk buiten de residentiële
hulpverlening. Het zorgpad staat garant voor een
nauwe samenwerking met de patiënt en zijn steunfiguren in het zorgnetwerk. In deze dagtherapeutische behandeling krijgen zowel ervaringswerk als
een outreachende aanpak een prominente plaats.

Beleid

Psychiater: Dr. Hanne Vermeersch
Hoofd: Thomas Dhondt
Psycholoog: Kelly Hoebeke
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Kelly Hoebeke

Zorgpad ACT dagbehandeling – zorgprogramma Volwassenen

“Dagbehandeling zorgt ervoor
dat patiënten vasthouden wat
waardevol is in hun leven”

“ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy, maar het letterwoord duidt tegelijk op de noodzaak
voor de patiënt om tot actie over te
gaan. ACT is dan ook een vorm van
gedragstherapie, die mensen helpt
om traumatische ervaringen uit het
verleden een plekje te geven, zodat er
ruimte vrijkomt om weer vooruit te
gaan. We ondersteunen patiënten in
het accepteren van zaken die ze niet
(meer) kunnen veranderen en we gaan
samen op zoek naar wat er wel kan.
We luisteren naar wat patiënten nodig
hebben om hun leven terug in eigen
handen te nemen,” zegt psychologe
Kelly Hoebeke.

“We kiezen weloverwogen voor louter
dagbehandeling. Het zorgpad heeft
zijn wortels in de vroegere eenheid
Psychosociale revalidatie, die wel
residentieel was. We ervaren echter
steeds meer dat het bij een volledige
opname moeilijker is om de stap terug
te zetten naar de eigen thuiscontext.
Het is na een opname voor elke patiënt
weer wennen bij de terugkeer naar
de thuissituatie en het (her)opnemen
van rollen en verantwoordelijkheden.
Daarom is het beter om, waar mogelijk, resoluut voor dagbehandeling te
kiezen. Patiënten houden op die manier vast aan wat voor hen waardevol
is in het leven en krijgen de kans om in
hun eigen context te experimenteren
met opgedane inzichten en vaardigheden uit therapie.
We beperken de behandeltijd tot vier
maanden of zestien weken. Dat is een
vaste termijn. Het is eveneens een
middel om regressie tegen te gaan.
We vermijden zo dat mensen zich te
zeer in de cocon van het ziekenhuis

nestelen en dan moeite hebben om
daar weer los van te komen. We bieden zorg, maar tegelijk stimuleren we
patiënten actief om hun leven in eigen
handen te nemen. Op vier maanden
tijd zijn uiteraard niet alle problemen
opgelost, maar de begeleiding kan op
dat moment wel ambulant verdergezet
worden. Om een goede continuïteit te
verzekeren, starten we die ambulante
begeleiding al op tijdens de dagbehandeling.”

Omgaan met psychische
kwetsbaarheid

“Het doelpubliek voor het zorgpad ACT
dagbehandeling is divers, zoals dat het
geval was op de eenheid Psychosociale
revalidatie. Patiënten variëren van begin twintig jaar tot eind de vijftig. Hun
achtergrond en diagnose lopen uiteen.
Vaak zijn er wel angst- en stemmingsklachten in het geding. De patiënt moet
sowieso bereid zijn om voor zichzelf
een plaats te zoeken in de samenleving
en in zijn eigen context.

De doorsnee patiënt heeft al een hele
geschiedenis. Hij is al een tijd op zoek
naar een goede manier om met zijn
psychische kwetsbaarheid om te gaan.
Hij kent doorgaans al lang de diagnose.
Dit zorgpad helpt hem bij zijn persoonlijk en maatschappelijk herstel.
Het kader en de tijdsduur van het
zorgpad ACT dagbehandeling liggen
vast, maar het psychotherapeutisch
programma stippelen we op maat
uit. Elke patiënt heeft andere noden
en bezorgdheden en de context kan
erg verschillend zijn. Wat de situatie
ook is, we betrekken altijd de thuiscontext.”

Natuurlijke evolutie
“Vroeger vormde Acceptance en
Commitment Therapy een onderdeel
van de psychosociale revalidatie, nu
maakt ze de kern uit van het zorgpad
ACT dagbehandeling. Dat is een groot
verschil en het is ingegeven door de
vele goede ervaringen met ACT bij
patiënten.

Wat we nu met de zorgvernieuwing
realiseren, is overigens een heel natuurlijke evolutie. Geïnspireerd door
feedback van patiënten en hun context
zijn we al langer op weg om ACT dagbehandeling vorm te geven. De zorgvernieuwing gaf de nodige duwtjes
in de rug.
Vanuit het zorgpad gaan we met verschillende expertisecentra nauw samenwerken. Ik denk bijvoorbeeld aan
het expertisecentrum Sociaal en maatschappelijk participeren. De rol van de
maatschappelijk werker is sowieso erg
belangrijk in dit zorgpad. Zij volgt de
patiënt procesmatig op en doet waar
nodig een beroep op collega’s uit het
expertisecentrum. We zullen ook vaak
samenwerken met allerlei partners uit
het netwerk.

Deze zomer krijgen we versterking
van een nieuwe psychologe die het
klinische werk voor haar rekening
neemt. We komen stilaan op kruissnelheid,” lacht Kelly Hoebeke.
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Zorgprogramma
Volwassenen
Zorgpad Intensief
behandeltraject
Dr. Hanne Vermeersch

Doelgroep
We bieden een tijdelijke residentiële opname aan
personen met een ernstige psychiatrische kwetsbaarheid die zijn vastgelopen in hun behandeltraject
in Kliniek Sint-Jozef en/of het regionale netwerk.
Het zorgpad kan worden ingeschakeld om een patroon van crisisgedrag te doorbreken, alsook om een
eventuele problematische interactie tussen patiënt
en het behandelteam te deblokkeren.
Richtaantal: 1 groep van 6 patiënten

Behandelvisie en -focus

De behandeling is gericht op afgestemde zorg: de noden van de patiënt en het netwerk worden in kaart
gebracht. We trachten in opname terug ademruimte
te vinden voor zowel de patiënt als zijn entourage.
We leggen de focus op:
•
•
•

rust: warme zorg vanuit oprechte betrokkenheid en een presente basishouding
reflectie: mentale ruimte creëren voor patiënt en context om te kunnen reflecteren
relatie: disfunctionele patronen doorbreken
en zoeken naar herstel in het omgaan met
zichzelf en de ander

Stefaan Vercruysse

Het kernprogramma faciliteert voeling krijgen
met zichzelf om te kunnen experimenteren en
groeien. We hanteren een maximale behandeltermijn van 15 weken opname, waarna de zorg
terug wordt overgenomen door de verwijzende
netwerkpartner.

Beleid

Psychiater: Dr. Hanne Vermeersch
Hoofd: Stefaan Vercruysse
Psycholoog: Kelly Hoebeke
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Open venster
Kelly Hoebeke

Zorgpad Intensief behandeltraject - zorgprogramma Volwassenen

“Schouder-aan-schouder,
heel nabij en zeer intensief”

“Het zorgpad Intensief behandeltraject is een nieuw aanbod. Het
richt zich op patiënten die vroeger
wel eens tussen wal en schip dreigden te vallen. Het gaat over mensen met een ernstige psychische
kwetsbaarheid die al vele watertjes
doorzwommen hebben, vaak al verschillende behandelingen in diverse
settings achter de rug hebben en
die op het moment van opname opnieuw ontregeld zijn. In het zorgpad
Intensief behandeltraject gaan we
samen op zoek naar wat wél werkt.
Deze patiënten hebben immers hulp
nodig, we laten hen niet in de kou
staan,” zegt Stefaan, hoofd van het
zorgpad.
“De voorgeschiedenis van deze patiënten kan heel divers zijn. Het gaat
om mensen die ‘schouder-aan-schouder’-begeleiding nodig hebben, zoals
we dat noemen. Mensen die heel suïcidaal zijn, bijvoorbeeld, en die op een
grotere afdeling niet echt hun plaats
vinden, wat soms leidt tot spanningen,
met dan weer een negatieve impact op
de behandeling. Eén van de doelstellingen van dit nieuwe zorgpad is net
om die schouder-aan-schouder-begeleiding te bieden. Soms ook is een
behandeling vastgelopen tussen de
patiënt en het team. Met een intensief
traject – met oog voor rust, reflectie en
het herstel van relaties – proberen we
die behandeling weer vlot te trekken.
Schouder-aan-schouder betekent niet
dat we 24/7 met die ene patiënt bezig
zijn, wel dat we een sterk individueel traject lopen. We gaan letterlijk
samen een weg, we komen samen de
dag door, als het moet van uur tot uur,
heel nabij en zeer intensief. Vroeger
gebeurde dat ook wel, maar de organisatie van een afdeling was daar niet
echt op voorzien. Je moest daarvoor
buiten de kaders treden. Met het zorgpad Intensief behandeltraject creëren

we meteen het juiste kader. Dat is een
groot verschil. Het betekent ook dat
we andere zorgpaden kunnen helpen
als patiënten die extra ondersteuning
nodig hebben.”

Situatie deblokkeren

“Een traject loopt over maximaal
vijftien weken. Er is al een netwerk
actief rond de patiënt en het doel is
dat dat netwerk het weer overneemt
na die periode. We willen als het ware
vastgelopen situaties deblokkeren,”
zegt Stefaan.
“Als arts maak ik ruimte om stil te
staan bij de zoektocht die patiënt en
netwerk al hebben afgelegd,” zegt dr.
Hanne Vermeersch. “Welk traject heeft
de patiënt al doorlopen? Wat heeft
geholpen? Waar loopt het vast? Wat
bemoeilijkt het herstelproces en hoe
kunnen we dat samen deblokkeren,
zodat het bestaande netwerk rond de
patiënt verder aan de slag kan gaan?
We werken zowel breed psychotherapeutisch – met verbale en niet-verbale
therapie, met invloeden uit gedragstherapie, psychodynamische therapie
en systeemtherapie – als medisch-psychiatrisch. We bekijken bijvoorbeeld
ook wat thuisbegeleiding kan betekenen in een specifieke situatie. Ook
vanuit ons zorgpad doen we een beroep op de expertisecentra om op die
manier de behandeling maximaal af
te stemmen op elke unieke patiënt.
Vaak start het met een gevoel bij het
netwerk dat ondanks al hun inspanningen er al een tijd geen stappen
vooruit gezet worden. We zoeken samen hoe mensen weer hoop en perspectief kunnen vinden om terug aan
de slag te gaan.
Het is door zijn aard en opzet een betrekkelijk klein zorgpad met maar zes

bedden. We werken intensief samen
met collega’s en externe partners die
vertrouwd zijn met de patiënt en zijn
zoektocht. We schrijven ons helemaal
in de continuïteit van de zorg in, we
werken samen met het netwerk en
zorgen zo voor een opschaling van
de zorg.”

“We zijn geen time-out-afdeling,” benadrukt Stefaan. “Maar als patiënten
bij een netwerkpartner vastlopen,
kunnen wij ondersteuning bieden om
een situatie weer vlot te krijgen. Daar
is nood aan.”

“De ervaring leert me dat zelfs in de
moeilijkste en schijnbaar uitzichtloze
situaties er altijd mensen en hulpverleners in het netwerk bereid blijven om
verder te werken,” zegt dr. Vermeersch. “Het zijn die hulpverleners en die
naasten die we willen ondersteunen,
zoveel mogelijk op maat en altijd in
overleg met het bestaande netwerk.
We vinden altijd een manier om samen
te werken. We werken vanuit de noden
van de patiënt, maar evenzeer vanuit
de noden van het netwerk, inclusief
het professionele netwerk. Voortdurende afstemming is cruciaal.
De grootste uitdaging wordt de beperkte opnameduur voor soms heel
complexe situaties. Het is ondenkbaar
dat we op vijftien weken alles ‘oplossen’. Maar samen met het netwerk zoeken we naar een goede manier om af te
ronden zonder de patiënt in de kou te
laten. De zorg moet verder lopen, ook
als het traject van dit zorgpad afloopt.
We zijn een schakel in een veel ruimere keten van zorg.”
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Zorgprogramma
Volwassenen
Zorgpad Contactherstel
en Verbinding
Dr. Hanne Vermeersch

Doelgroep
Dit zorgpad richt zich op mensen met psychotische
symptomen of bij wie we vermoeden dat er een
psychotisch proces aan de gang is. Ook personen
die omwille van een andere problematiek vastlopen
in zelforganisatie, de afstemming met zichzelf of de
omgeving kwijt zijn en hierdoor problemen ervaren
met realiteitstoetsing kunnen hier terecht.
Richtaantal: 2 groepen van 9 patiënten

Behandelvisie en -focus

De behandeling is gericht op het herstellen of versterken van contact(beleving) en op het herstellen van en/of zoeken naar verbindingen. Er wordt
aandacht besteed aan contact met de buitenwereld
(realiteitstoetsing), contact met de binnenwereld
(het zelf, eigen stemming, emoties/affect) en het
kunnen delen van deze ervaringen met anderen.

Het behandelmilieu wordt zo ingericht dat patiënten
de volledige ruimte krijgen om hun eigenheid te
ervaren, in connectie met anderen. We stimuleren
en faciliteren gedurende de hele behandeling het
persoonlijk herstelproces. Tijdens contextgesprekken ligt de focus op het samenwerken en het zoeken
naar een gemeenschappelijke taal.

Michael Naessens

Beleid

Psychiater: Dr. Hanne Vermeersch
Hoofd: Jens Demeyer
Psycholoog: Michael Naessens
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Open venster
Jens Demeyer

Zorgpad Contactherstel en Verbinding - zorgprogramma Volwassenen

“In dialoog tot een
gemeenschappelijk
discours komen”

“De doelgroep van het zorgpad Contactherstel en Verbinding betreft mensen die problemen hebben met de realiteitstoetsing of die het risico lopen
op realiteitsverlies,” zegt psycholoog
Michael Naessens. “Dat kunnen mensen met een psychotische kwetsbaarheid zijn, maar ook patiënten met een
problematisch contact met de buitenwereld of met hun binnenwereld. We
vertrekken niet zomaar vanuit de aanname van een psychose, maar bekijken
de problematiek transdiagnostisch.
Ook een stemmingsstoornis of een bipolaire stoornis kan het realiteitsbesef
doen wankelen, net als zware stress
of grote onzekerheid. Patiënten zijn
welkom vanaf zestien jaar.
We willen laagdrempelig zijn en een
vlotte start van de behandeling garanderen. Niet iedereen hoeft het hele
traject voltijds in behandeling te blijven; op het einde kan een halve dag per
week soms volstaan. We beschikken
over achttien plaatsen.

Ons eerste doel is contactherstel met
de buitenwereld en de binnenwereld.
Bij iemand die helemaal in zichzelf gekeerd is, proberen we samen op zoek
te gaan om verbinding te herstellen
of te installeren met betekenisvolle
anderen. Daarom betrekken we ook
de partner, het gezin en afhankelijk
van de situatie soms ook vrienden,
buren of de werkgever. We streven er
niet naar dat de patiënt ‘zich aanpast’,
wel dat we in dialoog tot een gemeenschappelijk discours komen, zodat er
wederkerigheid kan groeien. Onze focus is herstelgericht op alle domeinen.
We ondersteunen de patiënt om zijn

rol zoveel mogelijk te behouden in het
gezin, op het werk, in het verenigingsleven. Voorts gaan we bij elke persoon
op zoek naar zijn dromen, ambities,
verlangens in het leven, wat hem/haar
terug in contact kan brengen met zijn
binnenwereld.”

Open gesprek

“Zodra het kan, schakelen we over van
een residentiële opname naar dagbehandeling. Indien aangewezen werken
we ook outreachend, om de patiënt in
zijn context te leren kennen. In een
vervolgtraject kan hiervoor een mobiel team ingeschakeld worden.

De therapeutische visie is integratief. We werken vanuit verschillende
stromingen: analytisch, systemisch
en gedragstherapeutisch. Daarnaast
integreren we de methodiek van de
Open Dialogue. Open Dialogue brengt
zo snel mogelijk een open gesprek op
gang tussen de patiënt, zijn context en
de hulpverleners. We staan nog aan het
begin hiervan, maar we zijn overtuigd
van de mogelijkheden. Naast therapie
maakt medicamenteuze behandeling
deel uit van het zorgpad.
We werken op het tempo van de patiënt, we pinnen ons niet vast op een
termijn. Veel hangt af van de situatie. Soms kan een pre-therapeutisch
traject nodig zijn om het contact te
installeren. Pas als dat prille contact
er is, kunnen we met verbale therapie en daarna ook met groepsactiviteiten starten. Zodra het mogelijk is
bouwen we geleidelijk de behandeling
af. Waar nodig blijven we nog een lan-

ge tijd contact houden, met een lage
frequentie, maar voldoende opdat de
patiënt zou weten dat we er zijn als
het nodig is.”

Vernieuwend

“Vernieuwend in onze aanpak zijn de
verschillende perspectieven die samenkomen,” zegt Michael Naessens.
“Maatwerk is het doel. Dat geldt trouwens voor de hele zorgvernieuwing.
De noden en de draagkracht van de
patiënt staan centraal, het therapeutisch traject speelt daar flexibel op in.
We werken met creatieve en verbale
therapie in kleine groepen. Daarnaast
werken we nauw samen met verschillende expertisecentra, waarbij we ook
aandacht hebben voor de lichamelijke
connectie met jezelf, bijvoorbeeld door
sport, gezond leven en lichamelijke
regulatie.”
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Zorgprogramma
Volwassenen
Zorgpad Hechting
en Trauma
Doelgroep

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit mensen met problemen
gelinkt aan onverwerkte traumatische ervaringen,
onveiligheid in de hechting en/of verwaarlozing.
Er is sprake van (tekenen van) complexe posttraumatische stressstoornis, hechtingsproblemen of
As-2-problematiek.

We bieden een residentieel zorgaanbod voor volwassenen die op een of andere manier even uit balans
zijn. Ze hebben psychologische en/of psychiatrische
problemen die hun dagdagelijkse functioneren zodanig bemoeilijken dat ambulante hulp niet meer
toereikend is. Het zorgaanbod is er ook voor personen die de eerste stappen in hun behandeling al
gezet hebben op een PAAZ, maar nog een kortdurende intensieve psychotherapeutische behandeling
nodig hebben.

Richtaantal: 2 groepen van 10 patiënten

Behandelvisie en -focus
In de behandeling is er een drievoudige focus die al
dan niet gefaseerd aan bod komt: (1) veiligheid &
stabilisatie; (2) werken met traumatische herinneringen; (3) re-integratie & consolidatie.
Presentie staat centraal: in alles wordt er samengewerkt op maat van de individuele patiënt. We spreken over een responsief aanbod, eerder dan over
intensieve behandeling. Afgestemd op de veranderende zorgnood en -vraag van de patiënt kan het
therapeutisch aanbod worden aangepast (o.a. dag- of
weekprogramma).

Beleid
Psychiater: Dr. Mark Kinet
Hoofd: Stefaan Vercruysse
Psycholoog: Michael Naessens
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Zorgpad Kortdurend
behandeltraject

Open venster

Richtaantal: 12 patiënten

Behandelvisie en -focus
Het intensief behandelprogramma van maximaal 8
weken wordt afgestemd op de individuele zorgnoden
van de patiënt. De samenwerking tussen patiënt,
netwerk en hulpverleners staat centraal; elkeen
wordt aanzien als een gelijkwaardige partner in de
behandeling en de patiënt neemt co-auteurschap in
zijn (herstel)proces.

Beleid
Psychiater: Dr. An Verbrugghe
Hoofd: Thomas Dhondt
Psycholoog: Kelly Hoebeke

Zorgprogramma
Volwassenen
Zorgpad Klinische
Psychodynamische
Psychotherapie

Zorgpad Integratieve
verslavingszorg

Doelgroep

Doelgroep

Deze doelgroep kunnen we omschrijven als mensen
met angst-, stemmings- of persoonlijkheidsproblemen. Hun realiteitstoetsing is relatief intact, maar
ze lopen vast in communicatie- en gedragspatronen die gerelateerd zijn aan de (persoonlijkheids)
problematiek.

De doelgroep bestaat uit volwassenen met een matige tot ernstige stoornis in gebruik van alcohol,
medicatie, cannabis. Ook personen bij wie deze
stoornis gepaard gaat met (secundair) gebruik van
illegale middelen kunnen in dit zorgpad worden
opgenomen.

Behandelvisie en -focus

Behandelvisie en -focus

De behandeling wordt gestructureerd volgens de
klinische psychodynamische psychotherapie, waarbij
een explorerend, ontdekkend behandelmilieu actief
gebruikt wordt bij de therapie. De klinische setting
vormt hierbij een levende leersituatie, waarin nieuwe
ervaringen worden opgedaan in een sfeer van openheid en verdraagzaamheid. Psychotherapie wordt
hierop gebaseerd en is daarmee het richtinggevend
principe.

Motivationeel werken is een basishouding binnen de
verslavingszorg. Een eigen, niet-oordelende houding
wordt grond voor verandering. In de behandeling maken we een constante afstemming eigen. We zoeken
naar verdieping via dialoog en ontrafelen voorzichtig
de lagen en complexiteit van elk individu.

Richtaantal: 2 groepen van 10 patiënten

Beleid

Psychiater: Dr. Mark Kinet
Hoofd: Stefaan Vercruysse
Psycholoog: Michael Naessens

Richtaantal: 3 groepen van 15 patiënten

We streven naar het verwerven van duurzaam nuchterschap. Het nuchter blijven is een proces waarbij
verdieping noodzakelijk blijft. Het is dan ook belangrijk om dit in te kantelen in een bredere levensvisie
en dieperliggende doelen.

Beleid
Psychiater: Dr. Eva Debusscher
Hoofd: Jens Demeyer
Psycholoog: Tine Casteleyn
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Zorgprogramma Jeugd

Zorgprogramma Ouderen
18

Zorgpad Observatie
en kortdurende
behandeling

Zorgpad
Psychotherapie
jeugd

Zorgpad
Psychotherapie
jongvolwassenen

Doelgroep

Doelgroep

Doelgroep

Dit zorgpad is gericht op jongeren van
14-15 jaar tot 18-19 jaar (middelbare
school) met jeugdpsychiatrische problemen, die onvoldoende functioneren in
de huidige context en voor wie de reeds
bestaande hulpverlening ontoereikend
is. De jongere kan niet in opname komen
zonder betrokkenheid van zijn context.

Dit zorgpad is gericht op jongeren van
14 tot 18 jaar (middelbare school) met
diverse psychische & psychiatrische problemen, die onvoldoende functioneren in
de huidige context en voor wie de reeds
bestaande hulpverlening ontoereikend
is. Deze jongeren lopen vast in hun ontwikkeling en hebben een minimale eigen
therapeutische hulpvraag. De jongere
kan niet in opname komen zonder betrokkenheid van zijn context.

Dit zorgpad is gericht op jongvolwassenen van 18 tot en met 23 jaar met
identiteits- en individuatie/separatieproblemen, al dan niet gekoppeld aan
een psychiatrische problematiek (bijv.
ontwikkelingsstoornis).

Opnameduur: De residentiële behandelduur is maximum 6 maanden.

Beleid

Richtaantal: 10 patiënten

Opnameduur: Maximum 6 weken opname

Beleid

Psychiater: Dr. Jolien Braet
Hoofd: Natacha Descan
Psycholoog: Isabel D'hont

Zorgpad Angst &
Stemming A

Richtaantal: 3 groepen van 10 à 12
patiënten

Beleid

Psychiater: Dr. Evelyne D'Hoore
Hoofd: Anneke Baert
Psycholoog: Martijn Devos

Zorgpad Angst &
Stemming B

Doelgroep

Doelgroep

Dit zorgpad is voor ouderen met diverse
vormen van depressieve decompensatie,
eventueel in combinatie met een levensfaseproblematiek (lege nest, pensionering, rolverlies, …) of een persoonlijkheidsproblematiek. Er is voldoende
ik-sterkte en introspectief vermogen om
inzicht in (de oorzaken van) de eigen
depressie te verwerven.

Dit zorgpad focust op ouderen met diverse vormen van depressieve decompensatie, eventueel in combinatie met
een levensfaseproblematiek (lege nest,
pensionering, rolverlies, …) of een persoonlijkheidsproblematiek. De mensen
in dit zorgpad hebben eerder ‘ik-zwakke’
persoonlijkheidskenmerken.

Richtaantal: 8 à 10 patiënten

Beleid

Psychiater: Dr. An Verbrugghe
Hoofd: Gina Devos
Psycholoog: Jolien Vande Walle

Open venster

Richtaantal: 8 patiënten

Beleid

Psychiater: Dr. An Verbrugghe
Hoofd: Gina Devos
Psycholoog: Jolien Vande Walle

Richtaantal: 30 jongvolwassenen

Opnameduur: De behandeling verloopt
gefaseerd in blokken van 15 weken die
telkens worden gevolgd door proefontslag. Een patiënt kan maximum 30 weken volledig worden opgenomen.
Psychiater: Dr. Geert Everaert
Hoofd: Natacha Descan
Psycholoog: Isabel D'hont

Zorgpad Verslavingszorg ouderen
Doelgroep
Dit zorgpad richt zich tot ouderen met
een verslavingsprobleem waarbij afhankelijkheid van alcohol en/of medicatie het
hoofdprobleem vormt. Daarnaast is er een
aanbod voor ouderen waarbij de comorbiditeit met depressie en/of persoonlijkheid
wat meer individuele aandacht vergt.
Richtaantal: 5 à 8 patiënten

Beleid

Psychiater: Dr. An Verbrugghe
Hoofd: Gina Devos
Psycholoog: Jolien Vande Walle

Vlotte verhuis
ondersteunt zorgvernieuwing
Met de introductie van de zorgvernieuwing ging ook een
herinrichting van de infrastructuur gepaard. In het laatste
weekend van mei vond een grootscheepse verhuisbeweging
plaats. Tientallen medewerkers en vrijwilligers zetten hun
beste beentje voor om alles vlot te laten verlopen. Dankzij
een uitstekende voorbereiding liep alles op wieltjes. De foto’s
spreken voor zichzelf.
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Expertise.net

Uitgangspunten
Voor wie

Het Expertise.net staat open voor alle mensen
die in het ziekenhuis een behandeling volgen.
Daarnaast is een (psycho)therapeutisch aanbod mogelijk als ‘step-up’ naar behandeling
of als ‘step-down’ voor ontslag.

Waarom

• omdat onze (psycho)therapeutische kennis
een van onze grote troeven is;

• omdat we streven naar een gedifferentieerd aanbod van zorg op maat, met meer
specifieke expertise;

• omdat we het science-based werken (verder) willen ontwikkelen door wetenschappelijk onderbouwde literatuur en methodieken in te zetten.

Expertisecentrum
Context, familie
en relaties

Elk expertisecentrum…
• komt tegemoet aan de individuele zorgnoden van elke patiënt;

• stelt een multidisciplinair & multimethodisch aanbod samen;
• werkt afgestemd samen met de patiënt en
zijn context en netwerk;

• is een aanspreekpunt voor de eigen expertise;
• innoveert & inspireert;

• creëert een wendbare organisatiestructuur
en stemt aanbod af op vraag;

• biedt een stimulerende werkomgeving voor
zowel patiënten als medewerkers.

Expertisecentrum
Cultuur, zingeving
en spiritualiteit

Expertisecentrum
Gezond leven
en zelfzorg

Thema's

Thema's

Thema's

• therapeutisch werken met en rond de
context, van breed naar meer specifiek

• Cultuur: kunst, beeld, muziek, woorden, wereldreligies, filosofie, literatuur
& poëzie, ...

• gezonde voeding en eetproblemen

• ouderschap, opvoeding, kindreflex,
KOPP, …
• werken rond partnerrelaties, (v)echtscheiding, relatieproblemen, intrafamiliaal geweld, nieuw samengestelde
gezinnen, …
• vriendschapsrelaties, peergroep, sociale vaardigheden, communicatievaardigheden, ...

• psycho-educatie voor naastbetrokkenen
• familiebeleid, van bejegening in kleine dingen tot projecten en structurele
veranderingen
• samenwerking met netwerkpartners
en externen
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Basisingrediënten
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• Zingeving: hoe geef ik (terug) zin aan
mijn leven? Is dat anders nu ik ‘ziek’ ben
geweest? Waarom doe ik wat ik doe?
Wat motiveert en drijft mij eigenlijk?
Wie ben ik? Wie is me dierbaar? Hoe
kijk ik naar mijn leven? Wat raakt me?
Wat geloof ik? Hoe maak ik keuzes?
• Spiritualiteit: (klank)relaxatie, rituelen, meditatief en mindful wandelen, …

• bewegen en sporten

• lichaamsbeeld en lichaamsbewustzijn

• lichaamsverzorging: van basale zelfzorg tot beauty en wellness
• relaxatie

• slaaphygiëne

• (psycho)somatische problemen & syndromen en de behandeling ervan
• hoe omgaan met lichamelijke beperkingen?

Expertisecentrum
Sociaal en
maatschappelijk
participeren

Expertisecentrum
Veiligheid en
bescherming

Thema's

Thema's

Thema's

• specifieke expertise-ontwikkeling rond
bepaalde pathologie en diagnostiek:
verslaving, ontwikkelingsstoornissen,
persoonlijkheidsproblemen, bipolaire
stoornissen, …

• Activatie, werk en opleiding: samen
op zoek gaan naar (verborgen) werktalenten en vaardigheden, leren solliciteren, job coaching, atelierwerking,
arbeidstrajectbegeleiding en integratie
op de werkvloer, dagbesteding, vrijwilligerswerk, opleidingen en studiekeuzes, …

• persoons- en herstelgerichte zorg,
verkennen van groeimogelijkheden
in moeilijke momenten, een proactieve
en preventieve aanpak bij het omgaan
met risicogedrag, in nauwe samenwerking met de patiënt en zijn context en
netwerk

• neuropsychologische differentiaaldiagnostiek bij ouderen, bijvoorbeeld
depressie versus dementie, graad van
geestelijke aftakeling door alcoholisme
(Korsakow), maar eventueel ook bij
andere doelgroepen
• psycho-educatief aanbod rond allerhande thema’s (drugs, ASS, assertiviteitstrainingen,…)
• een hele range aan psychotherapeutische kaders, van breed naar meer
specifiek
• thema’s rond mentaal welzijn die niet
specifiek zijn voor een doelgroep en/
of pathologie

• ook contextuele thema’s vanuit het perspectief van de individuele persoon
krijgen hier een plaats, bijvoorbeeld
KOPP, kindreflex, partnerrelatie, …
• Gevarieerd aanbod zowel op vlak van
methodiek als qua samenstelling van
groepen

• afstemming met (het aanbod van) netwerkpartners is een must, o.a. Surplus²

• Wonen: woonmogelijkheden verkennen (alleen of niet?), informeren over
en toeleiden naar diverse vormen van
woonbegeleiding, begeleiding rond diverse aspecten van wonen o.a. inkomen
en financiële zaken, dagritme, zaken
rond ‘het huishouden’, …

• Vrije tijd en vrijetijdsbesteding:
helpen zoeken en begeleiden naar
vrijetijdsbesteding, verkennen van
interesses en talenten, werken rond
(het leggen van) sociale contacten, …

Expertise.net

Expertisecentrum
Mentaal welzijn
en brein

• voortdurend leren en verbeteren, o.a.
via waarderende audits, incidentanalyses, supervisie, begeleide teamintervisie, trainingen en opleidingen
• werken met risicoassessment, vroegsignaleringsplannen en crisiskaarten
• secundaire traumatisering en verdere
ontwikkeling van OPSI-team (Opvang
Personeel bij Schokkende Incidenten)

• (Outreachende) resocialisatie, o.a.
observaties in de thuiscontext, Outreachende Zorgcontinuïteit Ouderen, …

Expertisecentrum Liaison medischpsychiatrisch-wetenschappelijk
Thema's
• inbrengen van diagnostische expertise

• informatie en gesprek over de medicamenteuze
behandeling, werking en bijwerking van medicatie
• rookstopbegeleiding door een tabakoloog
• elektroconvulsietherapie

• medisch-psychiatrisch onderzoeken, leren, lezen,
schrijven, produceren
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Expertise.net
Expertisecentrum
Mentaal welzijn
en brein
Omschrijving
Mentaal welzijn is nauw verbonden met de diverse levensdomeinen die in de andere expertisecentra voorkomen.
Of je je ‘mentaal wel’ voelt, heeft namelijk vaak te maken
met gebeurtenissen die een grote invloed hebben op je
persoon of met je sociale interacties. Goede zorg betekent
ook dat je als patiënt kan rekenen op respect voor en
ondersteuning van de eigen identiteit en levensinvulling.

De deskundigheid en het aanbod van dit expertisecentrum
zijn drieledig:
1.

2.
3.
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een sterk uitgewerkt luik van alles wat betrekking
heeft op psychotherapie (verbaal en non-verbaal)
kennis en expertise over diagnostiek
een aanbod rond allerhande (transdiagnotische)
thema’s die te maken hebben met mentale gezondheid en mentaal welzijn

Open venster

Op gelijke voet met de zorgpaden
staan de diverse expertisecentra
(EC). Het doel is om de aanwezige
deskundigheid in het ziekenhuis
te bundelen, te verdiepen, te delen
en, nog meer dan vroeger, voor alle
zorgpaden en patiënten beschikbaar te stellen. Een mooi voorbeeld
is het EC Mentaal welzijn en brein,
dat gecoördineerd wordt door psychologen Jolien Vande Walle en Kelly Hoebeke.
“De expertise die vroeger verspreid
zat over de afdelingen, brengen we nu
thematisch samen in de expertisecentra,” licht Jolien Vande Walle toe. “Elk
expertisecentrum bestaat uit een multidisciplinair team van deskundigen,
die samen een aanbod uitwerken en
die ter beschikking staan voor vragen
vanuit de zorgpaden en van de patiënten. Toen we de expertise op het
gebied van Mentaal welzijn en brein
samenbrachten, stonden we zelf te
kijken van het gigantische aanbod in
huis en van het grote enthousiasme
bij vele medewerkers.”
“Het EC Mentaal welzijn en brein
hebben we onderverdeeld in een luik
psychotherapie, psycho-educatie en
psychodiagnostiek,” vertelt Kelly
Hoebeke. “Elke subgroep heeft een
voorzitter die dat luik opvolgt, ervoor
zorgt dat we kort op de bal blijven
spelen en die het vuur en het enthousiasme warm houdt. We wisten dat
er op de afdelingen veel waardevolle
initiatieven bestonden, maar door alles samen te brengen, komen nieuwe,
inspirerende ideeën bovendrijven en

Kelly Hoebeke en Jolien Vande Walle

Expertisecentrum Mentaal welzijn en brein

“De nieuwe organisatie breekt
grenzen open en creëert ruimte
voor zorg op maat”
komen waardevolle samenwerkingen
tot stand. Het EC Mentaal welzijn en
brein is een omvangrijke groep van
meer dan twintig medewerkers, van
wie sommigen nog andere collega’s
vertegenwoordigen met wie ze nauw
samenwerken. De meesten van ons
werken daarnaast voor een zorgpad
en/of een ander EC, maar er zijn ook
medewerkers die enkel voor dit EC
werken.”

zorgpaden en de patiënten naar wat
wél werkt. Het aanbod is dus niet statisch, maar dynamisch. Het zal blijven
evolueren en groeien, al naargelang
de vragen.”

Als alle aanwezige expertise gebundeld wordt om een aanbod uit te werken, bestaat dan niet het gevaar op
‘aanbodgestuurde expertise’? “Toch
niet,” stelt Kelly. “De expertise is sowieso gegroeid vanuit de vragen uit
de praktijk. Bovendien blijven we het
aanbod voortdurend evalueren. Als er
vanuit verschillende zorgpaden veel
vraag is naar een specifieke expertise,
willen we dat aanbod uitbreiden. Als
een aanbod onvoldoende benut wordt,
zoeken we samen met de experts, de

“Wetenschappelijk onderbouwde zorg
zit al vele jaren in het DNA van Kliniek
Sint-Jozef,” zegt Jolien. “Het hoort bij
onze opdracht om bij te blijven, te studeren, te innoveren. Dat zit in onze
cultuur en het krijgt nu verder vorm
in de expertisecentra.”

Dynamisch en vraaggestuurd

“Vroeger zat de patiënt vast aan een
meer omlijnd therapeutisch aanbod,”
verduidelijkt Jolien. “We krijgen nu
meer ruimte voor verdieping en kunnen de zorg op maat verder uitbreiden.”

Een nieuwe plek vinden

“We blijven die deskundigheid overigens ook uitdragen,” beklemtoont
Kelly. “Zo blijven we actief in Surplus²,
het vormingsaanbod van Netwerk
Kwadraat.”

“Als je het bekijkt vanuit de mogelijkheden die het expertisecentrum biedt,
beperkten de vroegere ‘afdelingsgrenzen’ de kansen toch enigszins,” zegt
Jolien. “De wil om zorg op maat te
bieden en om expertise te delen was
groot, maar we botsten soms op de
grenzen van de zorgorganisatie. De
zorgvernieuwing breekt die grenzen
open en geeft ruimte en zuurstof om
stappen vooruit te zetten. Dat gaat
zoekend en ontdekkend, want elk van
ons wordt uitgedaagd om een nieuwe
plek te vinden en een bredere ‘zorgidentiteit’ te ontwikkelen in dat nieuwe
geheel. We ondersteunen elkaar in
dit proces en helpen elkaar vooruit.
Je merkt nu al dat veel collega’s snel
kunnen schakelen, vanuit een vertrouwen in het welslagen van deze
vernieuwing en de visie op zorg die
eraan ten grondslag ligt.”
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2020 in cijfers
Aantal opgenomen patiënten stijgt
In 2020 werden in Kliniek Sint-Jozef in totaal 883 patiënten
opgenomen. Dat is een stijging tegenover de voorbije jaren.
In 2019 waren er 853 opnamen, in 2018 785 opnames.
Er werden meer vrouwen (59%) opgenomen dan mannen
(41%). Deze verhouding blijft jaar na jaar vrij stabiel, met
kleine schommelingen.
Geslacht

Aantal

%

Mannen

362

41%

Vrouwen

521

59%

Totaal

883

100%

59%

41%

Grote meerderheid patiënten uit West-Vlaanderen
Het aandeel patiënten uit West-Vlaanderen blijft stabiel op
81,3%. De meeste West-Vlaamse patiënten waren afkomstig
uit Roeselare (25,8%), Kortrijk (16,9%), Tielt (10,8%) en
Brugge (10,3%).
16,4% van de patiënten is afkomstig uit Oost-Vlaanderen.
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Herkomst Provincie

N

%

Brugge

91

10,3%

Diksmuide

40

4,5%

Ieper

36

4,1%

Kortrijk

149

16,9%

Oostende

56

6,3%

Roeselare

228

25,8%

Tielt

95

10,8%

Veurne

23

2,6%

West-Vlaanderen

728

81,3%

Oost-Vlaanderen

145

16,4%

Andere

20

2,3%

Totaal

883

100%
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Middelengebruik en stemmings
stoornissen blijven belangrijkste
hoofddiagnoses
Stoornissen door middelengebruik blijven
in 2020 met 28% de grootste groep. Het
aandeel patiënten met als hoofddiagnose
stemmingsstoornissen blijft nagenoeg
stabiel op 26%.
Hoofddiagnose

%

Stoornissen door middelengebruik

28%

Stemmingsstoornissen

26%

Stoornissen ontwikkeld in kindertijd/adolescentie

13%

Andere aandoening

12%

Aanpassingsstoornissen

6%

Angststoornissen

8%

Schizofrene en andere psychotische stoornissen

3%

Persoonlijkheidsstoornissen Cl.B

2%

Persoonlijkheidsstoornissen Cl.C

1%

Eetstoornissen

0%

Dementiële en andere cognitieve stoornissen

0%

Somatoforme stoornissen

0%

Niet aangevuld

1%

232,2 VTE
Medewerkers maken de zorg
Kliniek Sint-Jozef telde in 2020 232,2
voltijdse equivalenten.
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#WijzijnPittem
in 2020 meer dan ooit
Een groepsfoto met alle medewerkers erbij is niet te realiseren in tijden van corona. Meer nog
dan andere jaren hebben de meer dan 300 medewerkers van Kliniek Sint-Jozef zich in 2020
met hart en ziel ingezet voor het welzijn van de patiënten. Een grote dankjewel is hier zeker
op zijn plaats!

Beleidsorganen 2020
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DE RAAD VAN BESTUUR

HET DIRECTIECOMITÉ

Dhr. Paul Callebert, voorzitter
Mevr. Hilde Vens, ondervoorzitter
Mevr. Marijke Lootens
Mevr. Siska Bourgeois
Dhr. Henk Sanders
Mevr. Rosita Van Maele
Mevr. Everaert Caroline
Mevr. Muylle Nathalie
Dhr. Mulliez Philippe

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:
ZORGPROGRAMMA

ZORGPROGRAMMA

JEUGD

VOLWASSENEN

POLIKLINIEK

Zorgpaden

Aanmeldcentrum

Observatie & kortdurende behandeling
Dr. Jolien Braet

Dr. Debusscher

Psychiaters
Kinderen en jeugd
Dr. Evelyne D’hoore
Dr. Jolien Braet

Psychotherapie jeugd
Dr. Evelyne D’hoore

Zorgpaden
Psyche en Middel
Dr. Eva Debusscher

Psychotherapie jongvolwassenen
Dr. Geert Everaert

ACT dagbehandeling
Dr. Hanne Vermeersch

Jeugd en jongvolwassenen
Dr. Geert Everaert

Contactherstel en Verbinding
Dr. Hanne Vermeersch
ZORGPROGRAMMA

OUDEREN

Klinische Psychodynamische
Psychotherapie
Dr. Mark Kinet

Zorgpaden

Hechting en Trauma
Dr. Mark Kinet

Angst en Stemming A
Dr. An Verbrugghe

Kortdurend behandeltraject
Dr. An Verbrugghe

Angst en Stemming B
Dr. An Verbrugghe

Intensief behandeltraject
Dr. Hanne Vermeersch

Verslavingszorg ouderen
Dr. An Verbrugghe

Integratieve verslavingszorg
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

EXPERTISE.NET
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

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

