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veranderingen in de zorgorganisatie
willen evalueren, verder uitwerken,
verfijnen en borgen.

Editoriaal

Sterk inhoudelijk
project

De zomermaanden liggen achter de
rug. De herfst breekt aan. De opstart
van onze interne zorgvernieuwing
die een zeer verregaande verandering
impliceert, is voor iedereen zwaar geweest. Daar kunnen we niet genoeg
erkenning voor geven.
We verwachten nu een periode met
iets rustiger vaarwater, waarin we de
samen doorgevoerde fundamentele

We hebben heel sterk ervaren hoezeer alles aan elkaar vasthangt en
hoe afhankelijk we van elkaar zijn.
Deze ervaring heeft de banden zeker
versterkt.
In het vorige nummer van Open Venster stelden we de nieuwe zorgorganisatie al beknopt voor. In dit nummer gaan we dieper in op een aantal
zorgpaden en een expertisecentrum.

We delen het geloof dat de geleverde
inspanningen zinvol zijn geweest en
dat we met de zorgvernieuwing een
grote stap zetten in de richting van
de geestelijke gezondheidszorg van
de toekomst.

We doen het voor de patiënten. Voor
een nog betere zorgverlening op maat.
De geestelijke gezondheidszorg, de
wetenschappelijke inzichten en de
noden en verwachtingen evolueren.
Als psychiatrisch ziekenhuis willen we
mee evolueren én voorop blijven lopen.
De komende maanden werken we verder, gelovend in het sterke karakter
van ons verhaal.
Ik wens alle medewerkers en de artsen
veel energie en kracht om dit waar
te maken.

Ik wil afsluiten met welgemeende
waardering uit te spreken voor de
reeds geleverde inspanningen en voor
deze die nog moeten volgen!
Filip Deboutte
Algemeen directeur

Colofon

Inhoud

Open Venster is het magazine van
Kliniek Sint-Jozef in Pittem. Open
Venster verschijnt driemaandelijks.
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Alle medewerkers en de artsen hebben
de voorbije maanden het beste van
zichzelf gegeven om deze zorgvernieuwing vorm te geven. Niet alleen het
zorgdepartement maar ook en niet
minder alle ondersteunende diensten
van informatica en facilitaire diensten hebben zich hiervoor bijzonder
ingezet. Vooral omdat ook een doorgedreven algemene verhuis is moeten
gebeuren om de transformatie van de
vroegere eenheden naar de huidige
zorgpaden te kunnen huisvesten. Een
huzarenstuk is dit geweest, ervan uitgaande dat onze infrastructuur echt
niet meer eigentijds kan genoemd
worden.

Om het goede overzicht te bewaren
hernemen we het handige schema op
pagina 4 en 5.
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31 patiënten vertellen hun eigen wedervaren

Beter en wijzer
door psychotherapie

Dr. Mark Kinet schreef en redigeerde ondertussen meer dan 25 boeken. Zijn jongste publicatie ‘Beter
en wijzer door psychotherapie’ – het
30ste deel in de reeks Psychoanalytisch Actueel – is een buitenbeentje.
Niet de arts houdt deze keer de pen
vast, maar zijn patiënten.
Vanwaar het idee?
Dr. Mark Kinet: Psychoanalytici hebben al boeken vol geschreven over hun
patiënten, onder wie ikzelf. Deze keer
wou ik de patiënten het woord geven.
Ik heb hiervoor zeventig patiënten
uit mijn praktijk van de jongste jaren
aangeschreven, met de uitnodiging om
verslag te doen van hun therapeutisch
proces en hoe ze dat ervaren hebben.
Een kleine helft van de patiënten is
daarop ingegaan. In maximaal 2.500
woorden hebben ze hun verhaal op
papier gezet. De rode draad door die
verhalen is dat patiënten zich geholpen voelen door de psychotherapie. Ze
zijn er beter en wijzer van geworden.
Vandaar ook de titel.
De patiënten zijn willekeurig gekozen, niet zorgvuldig door u geselecteerd?
Volkomen willekeurig heb ik de patiënten van wie ik het e-mailadres had
gecontacteerd. De trajecten die ze
doorlopen hebben of nog doorlopen,
zijn heel divers. Sommigen zijn maar
kort in behandeling geweest, anderen
veel langer. Er zitten ook ambulante
patiënten bij. Zelf heb ik een inleidend
en een uitleidend hoofdstuk geschreven, waarin ik probeer om in heldere
taal en zonder jargon uit te leggen
wat psychoanalyse in mijn praktijk
betekent.
Zijn het allemaal succesverhalen?
Het spijt me, maar ik vrees van wel.
Dat hoeft niet te verwonderen. In Kliniek Sint-Jozef hebben we een traditie

van exitgesprekken: na een traject
vragen we patiënten hoe ze erop terugkijken. Die reacties zijn doorgaans
erg positief. Dat maakte ons wat sceptisch. Daarom hebben we ook eens
onderzocht hoe de drop-outs – de
patiënten die voortijdig afhaken – op
hun psychotherapie terugkijken. Het
bleek dat ook deze patiënten positief
waren! Ze waren niet gestopt omdat ze
de behandeling slecht of ontoereikend
vonden. Andere, uiteenlopende factoren hadden hun beslissing bepaald.

Elke patiënt legt een eigen parcours
af, maar zijn er patronen die telkens
terugkeren?
Als je keer op keer met je auto in de
gracht rijdt, op andere weggebruikers
botst of boetes oploopt, dan moet je
vroeg of laat toch eens nagaan hoe
dat komt. Een bezoek aan de carwash
brengt dan weinig zoden aan de dijk.
Die ervaring delen alle patiënten.
Sommigen vertonen eerst wat weerstand, maar bij een opname beleven
ze vrijwel allemaal zogenaamde wittebroodsweken. Eindelijk is er eens
iemand die naar hen luistert, die hen
ernstig neemt, die begrip toont. Patiënten krijgen daar een goed gevoel bij.
Maar daarna begint het echte werk.
Dat is dikwijls minder prettig, zeker
als we stilstaan bij wat patiënten liever niet onder ogen zien. No pain, no
gain. Door de zure appel bijten maakt
deel uit van de psychotherapie. Wie
nooit met zijn hoofd tegen de muur
loopt, zal altijd blijven voortdoen zoals
hij bezig is. De kortste lijn tussen A en
B is in de psychotherapie geen rechte.
Integendeel, het is een kronkelig pad
met vele omwegen.
Hebben sommige verhalen van patiënten u verrast?
Ik ken die mensen door en door. Echte
verrassingen waren er dus gelukkig
niet. Ik heb hun verhalen trouwens

nauwelijks bewerkt. Stilistisch heb ik
geen aanpassingen gemaakt, alleen de
taalfouten heb ik eruit gefilterd. Elke
vogel zingt zoals hij gebekt is, maar
de kwaliteit van de teksten ligt vrij
hoog. De meeste patiënten zijn hooggeschoold en hebben jaren therapie
achter de rug, waarbij ze ook hebben
leren reflecteren en communiceren.
Hoe was het voor de patiënten om
hun wedervaren op papier te zetten?
Veel patiënten zie ik nog op regelmatige basis. Ik heb het hen dus kunnen
vragen. Het was een bijzondere ervaring voor de meesten. Ze kijken niet
elke dag vanuit een helikopterperspectief naar het traject dat ze lopen.
Sommige patiënten stonden zelf verrast. Het was dus een goede oefening,
waar ze zelf ook nog iets aan hadden.
Mark Kinet, ‘Beter en wijzer door psychotherapie. 31 patiënten vertellen het
zelf.’ Deze uitgave verscheen als 30ste
deel in de reeks Psychoanalytisch Actueel. Uitgeverij Gompel&Svacina.
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Zorgprogramma
Volwassenen
Zorgpad Klinische
Psychodynamische
Psychotherapie

Dr. Mark Kinet

Doelgroep
De doelgroep zijn 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.
Richtaantal: 2 groepen van 10 patiënten

Behandelvisie & -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 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.

Stefaan Vercruysse

Beleid

Psychiater: dr. Mark Kinet
Hoofd: Stefaan Vercruysse
Psycholoog: Michael Naessens
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Zorgpad Klinische Psychodynamische Psychotherapie

“Onze kinderjaren
kleuren onze blik”

“Iedereen heeft wel eens problemen,
maar sommige mensen lopen erin
vast,” zegt dr. Mark Kinet. “Zeker als
dezelfde problemen zich telkens opnieuw voordoen, is het goed om de
dieperliggende oorzaken eens van
naderbij te bekijken. Zijn er patronen
terug te vinden? Hoe zien die patronen
eruit? Hoe komen ze tot stand? Hoe
kunnen we ze oplossen?

ons op een bepaalde manier tegenover
die figuren. De patronen hierachter
drukken hun stempel op al onze latere relaties. We hebben een soort van
onzichtbare bril op, gekleurd door ons
verleden, die onze blik op het heden,
onszelf, onze relaties meebepaalt. Samen met de patiënt brengen we die
patronen, die teruggaan tot de kinderjaren, in kaart.

Vertrouwensrelatie

Evenwichten op maat

Meestal hebben de patiënten in dit
zorgpad al een hele weg afgelegd met
ambulante zorgverleners of in een psychiatrische afdeling van een algemeen
ziekenhuis (PAAZ). Als ze blijven hervallen in de moeilijkheden, kunnen ze
in het zorgpad ‘Klinische Psychodynamische Psychotherapie’ terecht voor
een grondiger aanpak. Wij gaan naar
de wortel van de problemen.”
“Psychodynamische psychotherapie
is een vrij recente term voor de psychoanalytische benadering. Het gaat
in wezen om dezelfde dynamiek. Alles
begint met het vestigen van een veilige
basis, waarin hechting mogelijk is. De
vertrouwensrelatie tussen patiënt en
hulpverlener is fundamenteel. Soms
is dat vertrouwen er van meet af aan,
soms is het vestigen ervan een doelstelling op zich.
In de kindertijd ontwikkelen we allemaal betekenisvolle relaties met voor
ons belangrijke figuren. We verhouden

Een derde stap is mentalisatie: het vermogen om na te denken en te spreken
over het eigen en andermans gedrag.
Mensen geven op symbolische wijze
uitdrukking aan mentale inhouden.
We spreken over onze gevoelens, onze
gedachten en over die van anderen.
Het is de keerzijde van de hechting;
die twee aspecten gaan samen en ze
verhogen onze veerkracht.”

ken. De stam, dat is het kernprogramma met groepspsychotherapie, beeldende expressie en muziektherapie.
De takken, dat is de complementaire
inbreng vanuit het Expertise.net met
de uiteenlopende expertisecentra. Dit
nieuwe concept staat nog in zijn kinderschoenen, maar het geeft ons de
kans om nog meer geïndividualiseerd
te werken. Al moeten we er uiteraard
voortdurend over waken dat de stam
niet onder de takken bezwijkt. Het is
een kwestie van de juiste evenwichten
te zoeken, op maat van elke patiënt.”

“De voormalige eenheid Angst-, Stemmings- en Persoonlijkheidsproblemen
bestond uit twee leefgroepen. In plaats
van één eenheid met 40 patiënten,
werken we vandaag met twee aparte zorgpaden, op een aparte locatie:
Klinische Psychodynamische Psychotherapie en Hechting en Trauma. Dat
laat nog meer focus toe.
De zorgvernieuwing heeft ons genoopt
om nog scherper dan vroeger de aandacht te richten op de kernactiviteiten.
De stam van onze boom is versmald,
om meer ruimte te geven aan de tak-
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Zorgprogramma
Volwassenen
Zorgpad Kortdurend
behandeling

Dr. Hannes Dechamps

Doelgroep
Het zorgpad Kortdurende behandeling is een residentieel zorgaanbod voor volwassenen die op een
of andere manier even uit balans zijn. Ze hebben
psychologische en/of psychiatrische problemen die
hun dagelijkse 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: 12 patiënten

Behandelvisie & -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.

Thomas Dhondt

Het aanbod is integratief en baseert zich op zowel
psychodynamische, gedragstherapeutische als
systemische modellen. De behandeling is gericht
op exploratie, inzicht en groei. De krachten van de
patiënt worden aangevuld met de expertise van
het team.

Beleid

Psychiater: dr. Hannes Dechamps (vanaf 15/11)
Hoofd: Thomas Dhondt
Psycholoog: Kelly Hoebeke
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Zorgpad Kortdurende behandeling

“Patiënt blijft actieve partner
in herstelgerichte aanpak”

“We bouwen het zorgpad Kortdurende behandeling niet op vanaf nul,”
zegt hoofd van het zorgpad Thomas
Dhondt. “We kunnen steunen op een
stevig fundament met diepe wortels
in de vermaatschappelijking van de
zorg. In het kader van de zorgvernieuwing hebben we het kernprogramma
wel geherdefinieerd met duidelijker
inhoudelijke keuzes.
Het kernprogramma bestaat uit vier
luiken. In de psychodynamische
groepspsychotherapie komen patiënten via vrije associatie tot reflectie
en inzicht. Met Mentalisation Based
Treatment stimuleren we patiënten
om gelijkenissen en verschillen in denken en voelen tussen groepsgenoten
te exploreren. Met de schematherapie
reiken we een kader aan om gedachten, gevoelens en gedrag te kunnen begrijpen. Van daaruit komen patiënten
tot inzicht in de herhalende patronen
in hun leven. In het programma beeldende expressie, ten slotte, worden
patiënten via expressieve opdrachten
gestimuleerd om hun innerlijke leefwereld op een non-verbale manier te
ontdekken. In de nabespreking proberen ze die innerlijke leefwereld ook
een taal te geven.”

Flexibel naar inhoud en vorm

“De mix van psychodynamisch, gedragstherapeutisch en systemisch
denken, die al prominent aanwezig
was op de vroegere eenheid Volwas-

senen kortverblijf, hebben we behouden. Evenwaardig in de behandeling
kunnen we vandaag putten uit een
breed en vraaggestuurd aanbod vanuit het Expertise.net. Zo kunnen we
beter dan vroeger tegemoetkomen
aan de specifieke doelstellingen van
elke patiënt. Vooral de transdiagnostische mogelijkheden van de expertisecentra bieden kansen. Programma’s
rond piekeren, een sterker zelfbeeld
of assertiviteit bieden voor veel patiënten extra ondersteuning, los van de
primaire diagnose.

De doelgroep van het zorgpad Kortdurende behandeling bestaat uit volwassenen met psychische problemen
voor wie ambulante of outreachende
ondersteuning niet langer volstaat.
Ook mensen die een eerste opname
achter de rug hebben op een psychiatrische afdeling van een algemeen
ziekenhuis kunnen bij ons terecht. Er
moet bij de patiënt een wil aanwezig
zijn om binnen een periode van acht
weken zijn of haar leven terug op de
rails te krijgen. Acht weken is kortdurend, maar het is ook niet niks. Voor
veel mensen blijft het een drempel.
De therapie is dan ook erg intensief.
Naast het groepsprogramma is er individuele begeleiding met wekelijkse
gesprekken met de psychiater, de psycholoog en de IB-verpleegkundige (IB
= Individuele Begeleider). Het zorgpad
laat anderzijds wel een maximum aan
flexibiliteit toe. Inhoudelijk, maar ook
qua vorm. In dialoog kijken we samen

welke vorm van behandelverblijf er
aangewezen is. Dit kan zowel een
dagtherapeutisch als een residentieel
verblijf zijn. Is iemand na één of twee
weken residentieel verblijf al klaar
om over te stappen op een dagprogramma, dan doen we dat. We werken
helemaal op maat.”

Voortbouwen

“Onze focus blijft onveranderd herstelgericht. We bouwen verder op de
ervaring, de inzichten en de innovaties
van de voorbije tien jaar. We besteden
veel aandacht aan het betrekken van
het netwerk en de context. We werken
nauw samen met ambulante hulpverleners die al aanwezig zijn en die de patiënt kennen. We treden niet in de plaats
van die ambulante hulpverleners, we
nemen het niet over, maar we bieden
kortdurend extra ondersteuning.
Het participatieve aspect is ondertussen sterk verankerd in onze cultuur.
De patiënt neemt actief deel aan de
multidisciplinaire teamvergadering
met de diverse hulpverleners. Het
zorgpad Kortdurende behandeling
is in die zin een voortzetting en een
voortbouwen, eerder dan een nieuwe
richting die we inslaan.”
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Zorgprogramma
Volwassenen
Zorgpad Integratieve
Verslavingszorg

Dr. Eva Debusscher

Doelgroep
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.
Richtaantal: 3 groepen van 15 patiënten

Behandelvisie & -focus

Motivationeel werken is een basishouding in 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.
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.

Jens Demeyer

Beleid

Psychiater: dr. Eva Debusscher
Hoofd: Jens Demeyer
Psycholoog: Tine Casteleyn
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Zorgpad Integratieve Verslavingszorg – zorgprogramma Volwassenen

“Patiënten krijgen nog meer
vat op het eigen proces”

“Het zorgpad is integratief in zijn
benadering, wat betekent dat we
verschillende psychotherapeutische
kaders integreren,” duidt psychologe Tine Casteleyn. “De verbinding
met zichzelf en met anderen staat
doorgaans sterk onder druk door
het gebruik van alcohol, medicatie of
cannabis. Dat weegt op relaties en op
het sociale leven. Via diverse werkwijzen gaan we samen met de patiënt
na welke effecten de verslaving heeft
op zijn persoon, op zijn relaties en op
zijn context. Ook het behandeldoel is
integratief, namelijk het actief verwerken van informatie en het denk- en
voelproces op gang brengen en leren
dragen.
Vanuit de systeemvisie hechten we
veel belang aan de context en de interpersoonlijke verbinding. Daarom integreren we altijd familie- en contextgesprekken. Ook na de opname blijven
we hier oog voor hebben, bijvoorbeeld
met koppelgroepen die op geregelde
basis samenkomen voor nazorg.

Na de fase van ontnuchtering volgt
immers zowel voor de patiënt als voor
zijn context een proces van zichzelf,
elkaar en de relatie opnieuw leren kennen. Als nuchter persoon heb je andere
levensdoelen. De context moet onvermijdelijk mee in dat verhaal. Niemand
leeft op een eiland. De wederkerigheid
is belangrijk. Bovendien kunnen wij
als hulpverleners per definitie maar
tijdelijk ondersteuning bieden. Uiteindelijk is het gezin of de context de
plaats waar het moet gebeuren.”

Verdieping in dialoog
“Een andere invalshoek is de cognitieve gedragstherapie. Motiverende
gesprekstechnieken en het niet-oordelend analyseren van het gedrag maken
hier deel van uit. Die niet-oordelende
houding is nodig om af te geraken van
de maatschappelijke stigma’s. We gaan
uit van het eigen verhaal van elke patiënt, we luisteren authentiek. Ook
het motivationele aspect is belangrijk.
Mensen moeten gemotiveerd zijn om
te kunnen slagen. Vergeet niet dat er in
de samenleving een dubbele moraal is:
enerzijds is er de veroordeling van de
alcoholverslaving, anderzijds is er veel
druk om mee te doen met de sociale
omgangsvormen.
Psychotherapie is dus geen gemakkelijk proces. We bespreken wat positief
en negatief verloopt. Beide aspecten
verdienen het om benadrukt te worden. Vanuit de psychoanalyse onderzoeken we ook de hechting, in dit geval
de hechting aan het product als schijnoplossing voor andere aspecten. Wat
betekent het product – de alcohol, de
medicatie, de cannabis – voor iemand?
En wat als dat product wegvalt?

De hermeneutiek zet ons op het pad
van de dialoog: via gesprekken zoeken
we verdieping. Samen met de patiënt
herontdekken we de waarden in zijn of
haar leven. De fasering in het zorgpad
werkt daarnaartoe. De beslissing om
te stoppen met middelengebruik is
maar één stap. Daarmee is het werk
niet af. Want wat betekent deze keuze

voor je sociale leven? Wat als je emotioneel onder druk komt te staan? Wat
als het op een bepaald ogenblik niet
zo vlot loopt in je relatie? Daaraan
werken is een veel dieper proces, dat
psychotherapie behoeft.”

Nieuwe kansen

“Met de zorgvernieuwing en de ontwikkeling van dit zorgpad hebben we
de fasering scherper gesteld, wat ons
toelaat om het proces nog beter af te
stemmen op het tempo van de individuele patiënt en zijn context. In een
eerste fase werken we aan het lichamelijk en psychisch nuchter worden. In de
tweede fase staat alles in het teken van
de psychotherapie. Het zorgpad geeft
ons verder meer ruimte om te werken
aan de integratie in de maatschappij
ter afronding van het proces.

De gemiddelde behandelduur blijft
ongewijzigd op 12 weken, inclusief
de mogelijkheid tot het volgen van
dagtherapie. Het kernprogramma
omvat psycho-educatie, groepspsychotherapie, reflectietijd en psychomotorische therapie. Daarnaast doen
we een beroep op de diverse expertisecentra, afgestemd op de noden en
het proces van de patiënt.
In vergelijking met vroeger biedt het
zorgpad de patiënten meer inzicht en
meer grip op hun eigen proces. Patiënten worden nog meer dan vroeger
méé verantwoordelijk voor hun proces. Dat is een goede en noodzakelijke
evolutie.”

Magazine kliniek Sint-Jozef Pittem
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Zorgprogramma
Volwassenen
Zorgpad Hechting en
Trauma

Dr. Mark Kinet

Doelgroep
De doelgroep bestaat uit mensen met problemen
gelinkt aan onverwerkte traumatische ervaringen,
onveiligheid in de hechting en/of verwaarlozing.
Richtaantal: 2 groepen van 10 patiënten

Behandelvisie & -focus

In de behandeling is er een drievoudige focus, die
al dan niet gefaseerd aan bod komt: (1) veiligheid
en stabilisatie; (2) werken met traumatische herinneringen; (3) re-integratie en consolidatie.

Presentie staat centraal: in alles werken we samen
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).

Stefaan Vercruysse

Beleid

Psychiater: dr. Mark Kinet
Hoofd: Stefaan Vercruysse
Psycholoog: Michael Naessens
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Open venster
Michael Naessens

Zorgpad Hechting & Trauma – zorgprogramma Volwassenen

“Veilig en duurzaam leren
omgaan met trauma’s”

“De doelgroep zijn mensen met onverwerkte, ingrijpende levensgebeurtenissen of trauma’s die zij vaak hebben
opgedaan bij hun hechtingsfiguren,”
opent psycholoog Michael Naessens.
“Diagnostisch zal men hierbij vaak
spreken over een persoonlijkheidsproblematiek, hechtingsproblemen en/of
posttraumatische stressstoornis.

We werken gefaseerd met drie focusgebieden. Afhankelijk van patiënt tot
patiënt en van moment tot moment,
komt het ene of het andere domein
meer uitgesproken op de voorgrond.
Doorgaans werken we eerst aan de
veiligheid en de stabiliteit. Patiënten
moeten zich veilig voelen en een basaal
vertrouwen hebben voor ze een volgende stap kunnen zetten. Ze moeten
hun emoties en lichaam (opnieuw) leren reguleren en een basisvertrouwen
bekomen in de ander en de wereld,
opdat ze hun levensverhaal kunnen
delen.
Is het gevoel van veiligheid in zichzelf en in de relatie voldoende stabiel,
dan kunnen we op een goede manier
werken met de traumatische ervaringen. We mogen die trauma’s niet uit
de weg gaan, maar moeten ze op een
afgestemde en emotioneel doorleefde
manier proberen onder woorden te
brengen. Vandaar dat grote belang
van stabiliteit en veiligheid. Dit is een
voortdurende evenwichtsoefening.
Soms kunnen patiënten heel sec en
cru vertellen wat zij hebben meegemaakt, zonder de bijhorende emoties
te voelen, terwijl anderen heel vlug
overspoeld geraken door de emoties
en overweldigd worden door flashbacks en herbelevingen.”

Onverwerkte trauma’s
“Naast het verwerken en verteren van
traumatische ervaringen zodat die
kunnen ‘zakken’ en niet langer oprispingen veroorzaken, richten we
onze aandacht op (re)integratie in
de maatschappij en consolidatie van
de bekomen resultaten. Deze focus
houden we vanaf het begin aan, maar
zal automatisch naar het einde van
de behandeling aan belang winnen,
wanneer we het ontslag voorbereiden.
Het is belangrijk dat patiënten niet te
veel vervreemden van hun thuismilieu
en dat ze wat ze hier leren en aan
vaardigheden (her)ontdekken ook in
de samenleving toepassen. Het risico
bestaat altijd dat patiënten zich in het
ziekenhuis veilig en beschermd voelen,
maar eenmaal terug in hun context die
veiligheid weer verliezen. Dat willen
we vermijden met duurzame oplossingen.

Presentie is een essentieel aspect in
onze omgang met de patiënten. We
zijn laagdrempelig aanwezig, net om
dat veiligheidsgevoel maximaal te installeren. Patiënten hebben in de loop
der jaren vaak manieren ontwikkeld
om zichzelf ondanks alles staande te
houden, of om op zijn minst de schijn
op te houden. Maar onderhuids zijn er
veel onverwerkte trauma’s en rouw,
die hen overspoelen tot het niet meer
gaat. Door als hulpverlener vlot toegankelijk te zijn, faciliteren we de contactname vanuit de patiënt om, vaak
via de tussenstap van co-regulatie,
tot zelfregulatie te komen, zodoende
de emotionele impact van het verhaal
en de emoties draaglijk(er) te maken.
Als mensen het gevoel hebben het niet

meer aan te kunnen, vluchten ze soms
in drank of zelfpijniging of ze lopen
letterlijk weg voor hun problemen.
Via co-regulatie (net zoals ouders
doen met hun jonge kinderen) leren
we ze om anders om te gaan met die
gevoelens: door hulp te vragen, ademhalingsoefeningen te doen, erover te
praten enzovoort. Op die manier leren
ze de spanning op een gezondere, constructievere manier weg te nemen.”
ARC-model

“Alles komt samen in het ARC-model:
Attachment (hechting), Self-Regulation, Competency. Dat laatste gaat
over het ontwikkelen en versterken
van interpersoonlijke, emotionele en
cognitieve vaardigheden. Hiervoor
werken we in twee behandelgroepen.
We leren patiënten om op een correcte
manier voor zichzelf op te komen, om
met conflicten om te gaan, om assertief te zijn, maar vooral om samen iets
te doen en te leren uit deze ervaringen.

De zorgvernieuwing biedt het zorgpad
Hechting & Trauma nieuwe kansen. De
doelgroep is specifieker afgelijnd en
de multiple focus beter uitgewerkt. De
drie fasen laten ons toe op maat van
elk individu te werken. Het kernprogramma bestaat uit groepspsychotherapie, beeldende expressie, lichaamsgerichte therapie en ervaringsleren.
Daarnaast is er alle ruimte om met het
Expertise.net in te spelen op specifieke noden en vragen, met bijvoorbeeld
dialectische gedragstherapie, ademhalingsoefeningen of omnisport. Het
leven van patiënten bestaat uit meer
dan hun trauma’s alleen en daar dient
ook aandacht aan besteed te worden.”
Magazine kliniek Sint-Jozef Pittem
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Hilde Vandenbogaerde
en Dieder Brackx

Expertisecentrum Gezond leven en zelfzorg

“Luisteren naar de
signalen van je lichaam”
Het Expertisecentrum Gezond leven
en zelfzorg werkt rond het credo
‘een gezonde geest in een gezond
lichaam’. Je zowel fysiek als mentaal
goed voelen, is het streven. Voorzitter Dieder Brackx en coördinator
Hilde Vandenbogaerde vertellen
er meer over.
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Dieder Brackx is kinesitherapeut met
een specialisatie psychomotoriek. “Gezond leven en zelfzorg zijn allebei heel
brede thema’s,” zegt hij. “Binnen de
visie van onze werking benaderen we
beide op lichaamsniveau en gaan we
uit van een connectie tussen lichaam
en geest. Het lichamelijke kan dan
ook een toegang bieden tot de psyche.
Aangezien een gezond leven in se een
leven is waarbij iemand in staat is te
voorzien in de eigen basisbehoeften,
zoals bewegen, buiten komen, sociale contacten aangaan… sluit zelfzorg
hierbij aan. De sessies die we vanuit
het expertisecentrum aanbieden, proberen via de aandacht voor het lichaam
de veerkracht en de draagkracht van
patiënten te versterken. Dat kan met
beweging, gezonde voeding, relaxatie,
lichaamsverzorging en dies meer.”
Psychologe Hilde Vandenbogaerde
sluit hierbij aan: “Dat lichaam en geest

Open venster

verbonden zijn, is ondertussen algemeen aanvaard. Het lichaam spreekt.
Ervaringen van angst, stress, rouw,
onderdrukte agressie, maar ook verliefdheid, vreugde… zijn voelbaar in
ons lichaam. Hoe sterker de emotie of
hoe dieper de innerlijke kwellingen,
hoe sterker de lichamelijke kortsluiting kan zijn. Als al wat psychisch is
ook voelbaar is in het lichaam, kan het
lichaam dan niet een toegangspoort
vormen tot het psychische? Het is een
open vraag. We kunnen zeker niet alles
via het lichaam oplossen. Maar dat
er een wederzijdse impact is, staat
buiten kijf.”

Evenwicht nastreven

“Waar we vooral naar streven, is dat
mensen niet alleen naar hun lichaam
luisteren maar ook hun lichaam lezen,”
vervolgt Hilde. “Wat zegt mijn lichaam
me? We willen patiënten bereiken die
via gezond leven en zelfzorg een lichamelijk probleem trachten op te lossen,
maar ook mensen leren om verder te
kijken, zodat ze via het lezen van hun
lichamelijke sensaties dichter bij hun
psychische inhouden komen.”

“We leren patiënten om te luisteren

naar de signalen van hun lichaam. Dat
bewustzijn is noodzakelijk om ernaar
te kunnen handelen,” vult Dieder aan.
“De sessies vanuit het EC Gezond leven
en Zelfzorg proberen dan ook op een
diverse manier daarop in te spelen,
met een focus op de beleving, het zelf
ervaren. Het gaat van gezond koken
met basiseducatie in voeding, over
individueel en in groep bewegen of
ontspannen, tot en met bokstherapie
om je lichaam te leren reguleren. We
prikkelen mensen op diverse manieren
om stil te staan bij de rol en de impact
van hun lichaam op hun psychisch welbevinden, en omgekeerd.”
“Je eigen lichaam meer leren aanvoelen, kan helpen om een meer geïntegreerd beeld te vormen van je
beleving, zodat je je ‘zelf’ beter gaat
begrijpen,” besluit Hilde.

In beeld

Marijke De Waegeneer

“Ik ben al die jaren
blijven evolueren”

Marijke De Waegeneer werkt al 27 jaar als ergotherapeut in Kliniek Sint-Jozef en is secretaris van de
ondernemingsraad.
“Toen ik 27 jaar geleden in Kliniek Sint-Jozef begon, had
ik al ervaring in de jeugdzorg en de kinderopvang. De
afdeling Ouderen waar ik terechtkwam, bestond pas
twee jaar. Het was voor iedereen nog wat zoeken. Als
ergotherapeut focus ik doe-gericht op drie domeinen:
wonen, werken en vrije tijd. Vertaald naar ouderen in een
psychiatrische voorziening, biedt dat vele uitdagingen.
Op het gebied van wonen ga ik bijvoorbeeld na of een woning nog geschikt is voor de patiënt, of er thuiszorg nodig
is, of de patiënt nog zelfstandig kan functioneren thuis.
Aangezien de meeste ouderen al met pensioen zijn, richt
ik mij wat het thema werk betreft vooral op het zwarte
gat dat dikwijls volgt na het pensioen. Het pensioen is
voor veel mensen een verlieservaring: ze verliezen sociale
contacten, structuur, zinvolle tijdsbesteding. Hun rol in
het leven verandert. Het is voor velen een zoektocht naar
nieuwe interesses, nieuwe levensdoelen. Het thema vrije
tijd sluit daar naadloos op aan. Sommige ouderen hebben
altijd tijd te kort, anderen weten niet hoe de dagen door te
komen. Die eerste groep zien we zelden in de psychiatrie.
De tweede groep piekert meer, vervalt in een depressie
of vlucht in drank of kalmeermiddelen om met de leegte
om te gaan.
Ik ben al die jaren blijven evolueren met het ziekenhuis.
Zo blijf ik voldoende uitdagingen vinden voor mezelf. Ik
werk sinds kort aan de projecten COm en OZO. COm staat

“We bouwen samen aan de
toekomst, niet als wij tegenover
zij, maar samen.”
voor Consultatiepunt Ouderen multidisciplinair. OZO is
Outreachende Zorgcontinuïteit voor Ouderen. In beide
gevallen gaat het om ondersteuning in de thuissituatie
van ouderen. COm komt tussen op vraag van een andere
hulpverlener (huisarts, thuisverpleegkundige, sociale
dienst, politie…), soms ook op vraag van de omgeving,
bijvoorbeeld de mantelzorger. OZO is specifiek voor de
verdere opvolging van ouderen na een opname.

Ik ben geen uitgesproken vakbondsvrouw. Toch vind
ik een goed overleg tussen directie en medewerkers uiterst belangrijk. Ik ben enkele keren verkozen als lid van
de ondernemingsraad en toen de vorige secretaris met
pensioen ging, keken vele ogen in mijn richting. Ik heb
toegezegd omdat ik verbaal sterk ben, omdat ik de dingen
durf benoemen en omdat ik een geboren bemiddelaar ben.
Als kind al kwam ik altijd verzoenend tussenbeide als er
ruzie was. Gelukkig is er in Kliniek Sint-Jozef een goed
klimaat en een goede verstandhouding en samenwerking.
We bouwen samen aan de toekomst, niet als wij tegenover
zij, maar samen. Als dat niet zo was, zou ik me trouwens
niet engageren in de ondernemingsraad.”

Magazine kliniek Sint-Jozef Pittem
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NETWERK WINGG
ZORGPROGRAMMA

JEUGD

Zorgpaden

Observatie & kortdurende behandeling
Dr. Jolien Braet
Psychotherapie jeugd
Dr. Evelyne D’hoore
Psychotherapie jongvolwassenen
Dr. Geert Everaert
Twoape dagbehandeling*
Dr. Evelyne D’hoore
Crisisbedden
*Associatie met AZ Delta, AZ Jan Yperman en
in samenwerking met OC Sint-Idesbald

ZORGPROGRAMMA

OUDEREN
Zorgpaden

Angst en Stemming A
Dr. An Verbrugghe
Angst en Stemming B
Dr. An Verbrugghe
Verslavingszorg
Dr. An Verbrugghe

EXPERTISECENTRUM ECT

POLIKLINIEK
Psychiaters

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

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

NETWERK KWADRAAT

Jeugd en jongvolwassenen
Dr. Geert Everaert
Volwassenen
Dr. Hanne Vermeersch,
Dr. An Verbrugghe,
Dr. Mark Kinet
Dr. Hannes Dechamps
Ontwikkelingsstoornissen
volwassenen
Dr. Geert Everaert

ZORGPROGRAMMA

VOLWASSENEN
Aanmeldcentrum
Dr. Eva Debusscher
Zorgpaden

ACT dagbehandeling
Dr. Hanne Vermeersch
Contactherstel en Verbinding
Dr. Hanne Vermeersch
Klinische Psychodynamische
Psychotherapie
Dr. Mark Kinet
Hechting en Trauma
Dr. Mark Kinet
Kortdurende behandeling
Dr. Hannes Dechamps
Intensief behandeltraject
Dr. Hanne Vermeersch
Zorgpaden 
Verslavingszorg

Psyche en Middel
Integratieve verslavingszorg
Dr. Eva Debusscher

Verslavingszorg volwassenen
Dr. Eva Debusscher
Ouderen
Dr. An Verbrugghe

EXPERTISE.NET

MOBIELE TEAMS

