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regio het Netwerk Kwadraat MiddenWest-Vlaanderen – als in de kinder- en
jeugdpsychiatrie, met WINGG: het WestVlaams Integrerend Netwerk Geestelijke
Gezondheid.
Dit nummer van Open Venster focust op
het zorgprogramma Jeugd van Kliniek
Sint-Jozef en de inbedding ervan in de
ziekenhuisassociatie Twoape en in het
netwerk WINGG.

Editoriaal

WINGG heeft de
wind in de zeilen
De samenwerking in netwerken is één
van de belangrijke realisaties van de vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg. Door alle actoren samen
te brengen, slagen we erin om meer dan
ooit de patiënt en zijn context centraal
te stellen. Dat resulteert in een breder,
toegankelijker en efficiënter zorgaanbod,
dat ook nieuwe initiatieven toelaat.
De netwerken hebben hun meer
waarde bewezen, zowel in de vol
wassenenpsychiatrie – met voor onze

Na de zorgvernieuwing vor ig jaar stellen
we de zorgpaden Jeugd nog even aan u
voor. Deze worden sinds kort ondersteund door het Outreachteam. Dit team
wil de in- en uitstroom van patiënten
beter organiseren met meer aandacht
voor voor- en het natraject en voor
tussent ijdse evaluaties.
Cruciaal is dat het zorgprogramma Jeugd
niet op zichzelf staat. Zo is het zorgpad
Twoape een onderdeel van onze ziekenhuisassociatie met AZ Delta en het Jan
Yperman Ziekenhuis. En zowel Twoape
als Kliniek Sint-Jozef zijn actieve partners in het provinciale netwerk WINGG.
WINGG spreidt meer en meer de vleugels. Dat blijkt ook uit het debat met enkele hoofdactoren. WINGG slaagt erin
om de muurtjes tussen de zorgaanbieders te slopen, maar ook om de schotten
met welzijnsactoren te overstijgen.
Samenwerken is geven en nemen. Zo

Dat er zoveel beweegt in Kliniek Sint-Jozef is mee te danken aan de inzet van
zeven artsen-specialisten in opleiding
(ASO) van diverse universiteiten. Drie
van hen zijn kinder- en jeugdpsychiaters. Voor het ziekenhuis betekent de
supervisie een investering, maar het
krijgt er veel voor terug: meer man- en
vrouwkracht, jeugdig enthousiasme,
ruimte voor nieuwe initiatieven en een
sterkere verankering van praktijk, onderzoek en opleiding. Verderop in dit
magazine stellen we de ASO’s kort voor.
Ik wens u en uw dierbaren veel geluk,
liefde en gezondheid in 2022!
Filip Deboutte
algemeen directeur

Colofon
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hebben we binnen WINGG afgesproken om de crisisbedden voor kinderen jeugdpsychiatrie in AZ Delta in
Roeselare te concentreren. In Kliniek
Sint-Jozef komt hierdoor meer plaats
vrij voor resident iële patiënten. Verder
deelt Kliniek Sint-Jozef binnen WINGG
onder meer haar expertise op het vlak
van jongvolwassenenpsychiatrie. Deze
doelgroep van 18 tot 23 jaar – de cruciale transitieleeftijd – verdient een aanpak
op maat, iets waar Kliniek Sint-Jozef al
15 jaar ervaring in heeft.
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Wegwijs in het netwerk GGZ voor
kinderen en jongeren – regio
Midden-West-Vlaanderen
De geestelijke gezondheidszorg
voor kinderen en jongeren in
West-Vlaanderen is in volle evolutie. Sleutelwoorden zijn onder
meer zorg op maat, een breder
aanbod, samenwerking, ontschotting en zorgpaden. De veranderingen situeren zich op alle niveaus.
Open Venster maakt jou wegwijs
in de ontwikkelingen, zowel in Kliniek Sint-Jozef als in Twoape en in
WINGG.

Kliniek Sint-Jozef
Kliniek Sint-Jozef heeft een jarenlange ervaring en expertise op het vlak
van kinder- en jeugdpsychiatrie. Het
ziekenhuis heeft een erkenning voor
K-bedden en k-plaatsen. (‘K’ is de officiële aanduiding voor observatie en
behandeling in Kinder- en Jeugdpsychiatrie.)
In 2021 vond een grondige (inhoudelijke en structurele) zorgvernieuwing in Kliniek Sint-Jozef plaats. Een
overzicht van deze zorgvernieuwing
vind je op pagina 8-9. In het vorige
nummer van Open Venster gingen we
al in op de nieuwe zorgpaden in het
zorgprogramma Volwassenen. Maar
ook het zorgprogramma Jeugd werd
vernieuwd.
Het zorgprogramma Jeugd in Kliniek
Sint-Jozef telt vier zorgpaden:
• Zorgpad Twoape (dagbehandeling vanuit de ziekenhuisassociatie, zie hieronder en verder op
pag. 10-11)
• Zorgpad Observatie en Kortdurende behandeling (pag. 12-13)
• Zorgpad Psychotherapie Jeugd
(pag. 14-15)
• Zorgpad Psychotherapie
Jongvolwassenen (pag. 16-17)

Daarnaast is sinds september 2021 het
Outreachteam actief (zie pagina 18).
Het Outreachteam ondersteunt jongeren van de verschillende zorgpaden
vóór, tijdens en na de behandeling. Het
team kreeg vorm nadat de overheid
extra middelen vrijmaakte voor het
realiseren van meer zorgcontinuïteit
voor kinderen en jongeren in de geestelijke gezondheidszorg.

hulpverlening, context- en cliëntvertegenwoordigers, privé-gevestigde
kinderpsychiaters, psychologen en
therapeuten, algemene ziekenhuizen,
Centra voor Algemeen Welzijnswerk
(CAW).

Twoape

• Cedric Kemseke,
netwerkcoördinator WINGG
• Dr. Ségolène Vandeputte:
kinder- en jeugdpsychiater
Twoape Roeselare (AZ Delta)
• Dr. Geert Everaert: kinder- en
jeugdpsychiater Twoape Pittem
(Kliniek Sint-Jozef) en lid
netwerkstuurgroep WINGG
• Filip Deboutte: voorzitter
netwerkcomité WINGG
• Tine Hollevoet, coördinator
Twoape; zij kon jammer genoeg
niet op het debat aanwezig zijn

Twoape is de ziekenhuisassociatie
Kinder- en Jeugdpsychiatrie in Midden-West-Vlaanderen. Het is een samenwerking tussen Kliniek Sint-Jozef,
AZ Delta en het Jan Yperman Ziekenhuis. We spreken over Twoape Pittem,
Twoape Roeselare en Twoape Ieper.
Ook de Integrale Jeugdhulp is betrokken door een nauwe samenwerking
met OC Sint-Idesbald.
Op de websites van de betrokken partners vind je meer informatie over het
concrete aanbod van Twoape.

WINGG

Over de plaats, de meerwaarde en de
toekomst van WINGG organiseerden
we een rondetafelgesprek met:

Een neerslag hiervan vind je op pagina
4-7. Zie ook www.wingg.be.

WINGG is het netwerk geestelijke gezondheid voor kinderen en jongeren
in West-Vlaanderen. Het werd opgericht in 2015. De coördinator is Cedric
Kemseke.
Kliniek Sint-Jozef en Twoape maken
deel uit van WINGG.
Andere partners in WINGG zijn onder meer de diensten voor Kinder- en
Jeugdpsychiatrie (KAS Brugge, De
Korbeel Kortrijk), Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG), Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB),
Centra voor Ambulante Revalidatie
(CAR), huisartsen, voorzieningen uit
de Integrale Jeugdhulp of de drugMagazine kliniek Sint-Jozef Pittem
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Netwerk GGZ voor kinderen en jongeren

Iedereen WINGG

De kinder- en jeugdpsychiatrie wordt in West-Vlaanderen
meer en meer gecoördineerd vanuit WINGG, het netwerk
geestelijke gezondheid voor kinderen en jongeren. Het
zorgprogramma Jeugd in Kliniek Sint-Jozef voorstellen,
lukt dan ook niet zonder het verhaal van WINGG te betrekken. We nodigden vier hoofdrolspelers uit voor een
debat en een stand van zaken.

WINGG bestaat sinds 2015. Meer en
meer wordt de zorg opgenomen en
gecoördineerd vanuit het netwerk,
niet vanuit de afzonderlijke organisaties. Hoe staat het vandaag met
dat netwerkdenken?

te dragen aan het netwerk. Toch is een
zekere ambitie en een gezonde mate
van naïviteit nodig om dingen in beweging te krijgen en om volop te gaan
voor waarin we geloven: afstemming
en samenwerking.

Filip Deboutte: Ik geloof in die netwerkgedachte. We hebben ondertussen een hele weg afgelegd. Het is een
complex, intersectoraal netwerk met
veel betrokken organisaties, elk met
zijn verhaal en zijn belangen. Zo’n netwerk functioneert maar als er verbinding is. De dynamiek in het netwerk en
de organisaties die er deel van uitmaken, is zeer krachtig. ‘Iedereen WINGG’
luidt onze eerste doelstelling. Dat zijn
meer dan mooie woorden, omdat we
er met zijn allen elke dag aan werken.

WINGG heeft een aantal sterke,
concrete programma’s: WINGG
Crisis, WINGG Care, WINGG Connect, WINGG Crosslink. Ligt daar
de kracht van het netwerk: de inbedding in de praktijk?

Cedric Kemseke: Het netwerk startte
met een opdracht van de overheid. Je
merkte snel dat er veel goodwill was
bij de partners. We zagen de opportuniteiten. Zes jaar later is het geloof in
het netwerk sterker dan ooit. Tegelijk
zijn we soms op de limieten ervan gebotst. Een netwerk moet de tegenstellingen overstijgen. Dat is hard werken.
Ook de overheid kijkt vandaag anders
naar het netwerk. In het begin waren
we slechts een dun laagje dat over de
partners gespreid werd, nu zijn we
een volwaardig aanspreekpunt voor
tal van opdrachten. Het netwerk is
spelverdeler geworden.
Geert Everaert: Het blijft een evenwichtsoefening. Soms zijn we wat naïef
geweest, maar dan haalde de realiteit
ons weer in. Het blijft moeilijk voor een
organisatie om iets los te laten en over
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Ségolène Vandeputte: Dat geloof ik
wel. We zien allemaal de hoge noden.
Er is weinig reden om als concurrenten
tegenover elkaar te staan: de vraag naar
kinder- en jeugdpsychiatrie is veel groter dan het aanbod. Elk heeft bovendien
zijn expertise. Als je dat erkent, vervalt
de concurrentiegedachte. We zijn in de
eerste plaats complementair. Alleen als
we samenwerken kunnen we de patiënten een volwaardig aanbod kinder- en
jeugdpsychiatrie garanderen.
Cedric Kemseke: Uiteindelijk gebeurt
de echte verandering op het terrein.
Daar realiseren hulpverleners in de
praktijk wat aan een vergadertafel is
ontworpen. Ik zie de hulpverleners op
het terrein als Peter Pans, die het sterrenstof van de netwerkgedachte over
alle actoren verspreiden. In die dagelijkse praktijk komt de meerwaarde
van het netwerk het best aan het licht.
Ségolène Vandeputte: We komen
ook letterlijk op elkaars terrein: in
elkaars voorziening. Ook dat komt de
samenwerking en het slopen van de
muurtjes ten goede.

Stepped care en collaborative care
(geïntegreerde zorg) zijn basisprincipes van WINGG. Kan je daar een
voorbeeld van geven.
Cedric Kemseke: WINGG Care is langdurige zorg voor kinderen en jongeren
met een complexe, meervoudige problematiek. Vaak dragen die patiënten
al een verleden van hulp en zorgverlening met zich mee. Het netwerk zal
het op dat moment niet overnemen
van de bestaande hulpverlening. Het
zal kijken welke toegevoegde waarde
het kan realiseren in samenwerking
met de bestaande hulpverlening, niet
in de plaats ervan.
Ségolène Vandeputte: Ook zorgoverleg (het Crisisoverleg en het Zorgoverleg WINGG) is een concrete illustratie
van de basisprincipes. Partners die
vastlopen in hun eigen zorgtraject,
zitten tijdens een zorgoverleg samen
met als doel de patiënt de best mogelijke zorg en begeleiding aan te bieden. Samen ontwikkelen de partners
dan, in overleg met de patiënt én zijn
context, een nieuw zorgplan met een
nieuw perspectief. We kijken ook of
de juiste mensen mee aan tafel zitten.
Soms is het nodig om extra expertise
in te schakelen, wat vanuit een netwerk gemakkelijker lukt.
Cedric Kemseke: Het gaat ook ruimer:
vanuit WINGG Crosslink slaan we bijvoorbeeld bruggen naar de jeugdhulp.
We gaan met een team van WINGG ter
plekke in welzijnsvoorzieningen voor
jongeren, om te zien hoe we met psychiatrische expertise de teams daar
kunnen versterken. We spelen in op
Magazine kliniek Sint-Jozef Pittem
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Mobiel crisisteam WINGG
concrete vragen van die jeugdhulporganisaties. De geestelijke gezondheidszorg is op die manier geen verre,
onbereikbare partner meer, maar een
nabije, toegankelijke medestander.
Ségolène Vandeputte: Dat is wat die
jongeren nodig hebben. In de jeugdhulp ontbreekt vaak die psychiatrische
bijstand, maar als deze jongeren in de
psychiatrie terechtkomen, lopen ze
ook snel vast. Net die hybride aanpak
maakt het verschil. Twoape speelt
daarin ook een belangrijke rol: jongeren uit de jeugdhulp kunnen indien
nodig een of meer dagen per week op
psychiatrische dagbehandeling. Zo ontstaan mini-netwerkjes van hulpverlening voor jongeren in de jeugdhulp.

WINGG beschikt ook over mobiele
teams. Arts-specialist in opleiding
dr. Elisabeth D’hoore maakt deel uit
van het mobiel crisisteam.
“Een aanmelding verloopt altijd via
het crisismeldpunt,” zegt dr. D’hoore.
“Is een interventie nodig, dan gaat een
team van twee hulpverleners binnen
de twee werkdagen aan huis langs.
Na dat huisbezoek zitten we met het
volledige team samen: wat is er nodig
voor de jongere en voor zijn context? Is
een crisisopname noodzakelijk? Starten we een behandeling residentieel
of ambulant?
Het crisisteam kan een jongere vier
tot zes weken volgen, met één of
meerdere bezoeken per week. Is dat
niet voldoende, dan kan er een ‘care
behandeltraject’ en daarna nog een
‘crisisholding’ op volgen, met een continuïteit van het team.

Onze doelstellingen zijn het stabiliseren van de patiënt, het exploreren
van de problematiek en een correcte
doorverwijzing. In principe bestrijkt
de doelgroep de leeftijd van nul tot
achttien jaar. In de praktijk zien we
vooral lagereschoolkinderen en adolescenten.
Vaak voorkomende pathologie voor
het crisisteam zijn depressiviteit en
suïcidaliteit, verontrusting in de thuiscontext, een escalatie van conflicten,
ontwikkelingsproblemen en schoolweigering.
Het is verhelderend om het kind of de
jongere in zijn thuiscontext te zien. Je
krijgt andere informatie dan tijdens
een ambulante raadpleging. De tussenkomst van het crisisteam gebeurt
altijd op basis van vrijwilligheid.”

V.l.n.r.: Dr. Ségolène Vandeputte, Cedric Kemseke (staand), Filip Deboutte, Tine Hollevoet
(kon niet aanwezig zijn tijdens het rondetafelgesprek), Dr. Geert Everaert

5

Open venster

Magazine kliniek Sint-Jozef Pittem

5

Iedereen WINGG

Filip Deboutte: Sterk is hoe we op
die manier deskundig en performant
met de beperkte middelen omgaan.
Uiteindelijk bereiken we met WINGG
meer dan wat we elk afzonderlijk ooit
zouden kunnen. Dankzij de goede, efficiënte organisatie.
De samenwerking binnen WINGG
gaat breed: niet alleen algemene
en psychiatrische ziekenhuizen zijn
betrokken, maar ook centra geestelijke gezondheidszorg, centra voor
leerlingenbegeleiding, welzijnsorganisaties tot en met de individuele
ambulante psychologen. Dat lijkt
me niet evident?
Cedric Kemseke: Het blijft inderdaad
nog wat zoeken, zeker voor het begin
van het traject: de detectie en de vroeginterventie. Daar werken we nu keihard aan. De federale overheid heeft
recent extra middelen vrijgemaakt

om in te zetten op lichte tot matige
psychische klachten. Door daarop te
focussen, kunnen we complexere problematieken in een later stadium voorkomen. De eerstelijnspsychologische
zorg én de gespecialiseerde geestelijke
gezondheidszorg moeten nog beter
beschikbaar zijn voor de partners
uit de eerste lijn, waar de detectie
doorgaans het eerst gebeurt. Alleen
door die samenwerking te verdiepen,
kunnen we jonge mensen tijdig – van
bij de eerste signalen – naar de juiste
zorg toeleiden. Meer preventie maakt
deel uit van de stepped care en kan
ruimte geven aan de gespecialiseerde psychiatrische hulpverlening die
vandaag erg onder druk staat.
Geert Everaert: Schakelen naar de
eerste lijn is de uitdaging van de toekomst. Maar de nauwe samenwerking
tussen de tweede en de derde lijn die
we de voorbije jaren gerealiseerd

Psychiatrische expertise in jeugdhulp
WINGG sloopt niet alleen muurtjes
binnen de gezondheidszorg, het
slaat ook de brug naar welzijnszorg.
De samenwerking tussen Kliniek
Sint-Jozef en het observatie- en
behandelcentrum De Berkjes in
Sint-Michiels is exemplarisch.
De Berkjes hoort bij de ‘niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp’. Jongeren komen er terecht na een aanmelding bij de ‘toegangspoort’, bvb. door
een vertrouwenscentrum kindermishandeling, een ondersteuningscentrum jeugdzorg, de jeugdrechtbank of
een hulpverlener. De jongeren kampen
met complexe sociaal-emotionele en
gedragsmatige problematieken.
Dr. Geert Everaert en arts-specialist
in opleiding dr. Elisabeth D’hoore
brengen elke week een bezoek aan
De Berkjes. Dr. D’hoore: “De voorziening telt een ambulante unit en vier
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residentiële units voor kinderen en
jongeren van nul tot achttien jaar. Er
is een lagere school buitengewoon onderwijs aan verbonden. Elke dinsdag
gaan dr. Everaert en ikzelf erheen.
Eerst neem ik samen met de therapeuten, de leefgroepbegeleiding en de
klasleerkrachten van De Berkjes deel
aan een evolutiebespreking. Daarna
is er intervisie met dr. Everaert, die
ingaat op specifieke vragen. Zo brengen we psychiatrische expertise in
de voorziening binnen. Daarna zijn
er nog consultaties met jongeren en
eventueel met de ouders.
Deze outreachende samenwerking
startte in oktober 2021. De Berkjes
stelt deze ondersteuning erg op prijs.
De welzijnssector in het algemeen en
de jeugdhulp in het bijzonder is al
langer op zoek naar psychiatrische
expertise. Met dit initiatief komen we
hieraan tegemoet.”

hebben, is hiervoor een noodzakelijke voorwaarde. We hebben altijd pogingen gedaan om meer in te zetten
op preventie en vroegdetectie, maar
de structuren ontbraken. Dankzij
WINGG moet dat beter lukken. Ook
omdat WINGG een provinciaal verhaal is. Het teveel aan werk heeft ons
lang geïsoleerd binnen de tweede en
de derde lijn. Nogmaals, dit is voor
mij dé uitdaging nu: hoe te schakelen
naar de eerste lijn, naar welzijn, naar
de brede samenleving? Er is nog veel
onontgonnen terrein, maar we werken
stapsgewijs.
Cedric Kemseke: De eerste realisaties
zijn er trouwens. Elke huisarts kan vandaag al met concrete vragen terecht bij
een consultlijn van WINGG. Net zoals
WINGG de voorbije jaren aan een mandaat heeft gebouwd, zo zie je hoe ook
de eerstelijnszones stilaan mandaat
verwerven. De geestelijke gezondheidszorg is betrokken partner in alle eerstelijnszones. Ook dat biedt mogelijkheden
om verbinding te maken.
Ségolène Vandeputte: We proberen
met WINGG optimaal gebruik te maken van de bestaande contacten en
infrastructuur. Zo is een algemeen
ziekenhuis met gespecialiseerde zorg
voor huisartsen laagdrempeliger dan
een psychiatrisch ziekenhuis. Daarom
hebben we met WINGG afgesproken
om de crisisbedden kinder- en jeugdpsychiatrie – waar huisartsen vaak
naar op zoek zijn – voor onze regio
in AZ Delta te concentreren. Op die
manier krijgt Kliniek Sint-Jozef meer
ruimte voor andere zaken.
Dr. Everaert, u noemde zonet de
samenleving als nog te ontginnen
terrein. Heeft WINGG ook een uitgesproken maatschappelijke opdracht?
Geert Everaert: Absoluut. Tijdens de
covidcrisis is nog maar eens gebleken
hoe belangrijk het mentale welzijn bij
kinderen en jongeren is. Toen we bij
de start van WINGG een ambitieus
plan tekenden, stonden daar ook vrijetijdsorganisaties en sportverenigingen
expliciet bij. Dat moet onze ambitie
Magazine kliniek Sint-Jozef Pittem
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blijven. Niet om alles als een mentaal
probleem te zien, wel om voldoende
mogelijkheden te bieden aan kinderen
en jongeren om op verhaal te komen.
Cedric Kemseke: Het lokale gebeuren
krijgt via de eerstelijnspsychologische zorg meer aandacht. We maken
verbinding met het jeugdwerk, met
de scholen… Spreken over mentale
gezondheid moet iets vanzelfsprekends worden.
Ségolène Vandeputte: Er beweegt
heel wat op dat vlak. Denk aan de Rodeneuzendag of de Warmste Week met
als thema ‘Kunnen zijn wie je bent’.
Vanuit de geestelijke gezondheidszorg
ondersteunen we die initiatieven, maar
inderdaad: zonder te pathologiseren.
Een kwetsbare groep zijn de jongeren van 18 tot 23 jaar, die vaak tussen twee stoelen vallen. Hoe kijkt
WINGG naar die transitieleeftijd
tussen jeugd en volwassenheid?
Geert Everaert: Ook hier beweegt
veel. De transitieleeftijd krijgt de
jongste tijd terecht meer aandacht.
Bestaande en nieuwe initiatieven
vinden elkaar op het terrein. Ook
de overheid heeft meer oog voor
deze leeftijdsgroep. Het is work-inprogress. Toen Kliniek Sint-Jozef in
2006 met een aparte afdeling voor
jongvolwassenen startte, was dat
pionierswerk.
Cedric Kemseke: WINGG heeft in elk
geval de uitgesproken ambitie om ervoor te zorgen dat deze doelgroep niet
langer tussen twee stoelen valt. Waar
een jongere zich ook aanmeldt, we kijken op netwerkniveau welk traject
het meest aangewezen is. Wat binnen
WINGG wel nog beter kan, is de inhoudelijke uitwerking op maat.

Cedric Kemseke: We werken op verschillende niveaus. We waken erover
dat al onze communicatie zo kindvriendelijk mogelijk is, zodat kinderen
en jongeren op zijn minst begrijpen
waarover het gaat. Daarnaast buigt
een werkgroep zich over participatie
van kinderen en jongeren aan het eigen
behandelplan. Hoe kunnen we de jonge
patiënt een stem geven in de teambespreking? Zijn er mogelijkheden om
kinderen en jongeren toegang te geven tot hun dossier? En zo ja, hoe dan?
Hoe geven we zo’n dossier vorm? We
hebben trouwens een vacature voor
een participatiecoach, die de stem
van kinderen en jongeren in WINGG
moet laten klinken en die stem mee
kan vertalen in het aanbod. Participatie in het gezondheidsbeleid komt
moeilijker van de grond. We botsen
op een gebrek aan structuren. Zonder structuur is het voor een individu
onmogelijk om de stem van een hele
doelgroep te vertolken. Er zijn familieorganisaties en patiëntenorganisaties,
maar voor jongeren bestaat er weinig,
zeker in West-Vlaanderen. Het is aan de
overheid om mee die structuren op te
zetten. Wij zijn alvast vragende partij.
Ségolène Vandeputte: In de praktijk
doen we in elk geval ons uiterste best
om kinderen en jongeren zo goed mogelijk bij alles te betrekken. We geven
duidelijke informatie op hun maat en
vooral: we luisteren open en oprecht,
we koppelen terug, we houden rekening met hun mening.

Psychiatrische
expertise op de
kinderafdeling
Vanuit WINGG groeit ook de samenwerking met algemene ziekenhuizen. Zo is er sinds kort een liaison
psychiatrie tussen Kliniek Sint-Jozef
en de pediatrie van het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt.
Arts-in-opleiding dr. Lena Van Vyve:
“Met de liaisonwerking brengen we
psychiatrische expertise op de kinderafdeling van het algemeen ziekenhuis. Het gaat om specifieke, geplande
opnames, in het kader van de liaison.
De voordelen zijn duidelijk. Ten eerste slagen we er zo in om complexe
aandoeningen met een somatische en
een psychiatrische inslag – zoals anorexia – multidisciplinair te benaderen.
Daarnaast brengen we een bredere
diagnostische blik in de pediatrie binnen. De samenwerking is dan ook heel
nauw. We vormen een team met de
pediatrie, een psycholoog en een GGZverpleegkundige van het Sint-Andriesziekenhuis, met specifieke psychiatrische inbreng van dr. Geert Everaert
en mezelf vanuit Kliniek Sint-Jozef.
Wekelijks komen we samen voor een
multidisciplinair overleg. We nemen
ook deel aan intakegesprekken en adviesgesprekken.”

Een van de ambities van WINGG
is om de kinderen en jongeren te
betrekken, in het geestelijke gezondheidsbeleid maar ook ‘als geïnformeerde regisseurs van hun
eigen traject’. Is dat realistisch bij
kinderen en jongeren? Welke stappen onderneemt WINGG hiervoor?
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Zorgprogramma
Jeugd
Zorgpad Twoape
dr. Evelyne D’hoore

Doelgroep
Twoape biedt psychiatrische dagbehandeling voor
kinderen en jongeren van 14 tot 18 jaar die vastlopen op een of meerdere levensdomeinen, voor
wie de reeds bestaande (ambulante) hulpverlening
ontoereikend is. Het behandeltraject duurt maximaal 8 weken.
Richtaantal: 12 patiënten

Behandelvisie & -focus
•
•
•
•
•

opnamevermijdend werken
een verbindende schakel tussen de jongere,
de ouders, de school en de reeds bestaande
hulpverlening
oriëntatie binnen het (hulpverlenings)netwerk
outreachend werken
herstelgerichte benadering met een focus
op vermaatschappelijking van zorg
Anneke Baert

Beleid
Psychiater: dr. Evelyne D’hoore
Hoofd: Anneke Baert
Psycholoog: Martijn Devos
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Zorgpad Twoape

Laagdrempelig en toegankelijk
aanbod dagbehandeling

Twoape is het aanbod psychiatrische dagbehandeling voor kinderen
en jongeren. Het is een samenwerkingsverband van Kliniek Sint-Jozef, het Jan Ypermanziekenhuis in
Ieper, AZ Delta in Roeselare en het
OC Sint-Idelsbald (sector Integrale Jeugdhulp). Twoape wordt gecoördineerd door Tine Hollevoet en
maakt integraal deel uit van WINGG
(West-Vlaams Integrerend Netwerk
Geestelijke Gezondheid). De doelgroep van Twoape in Kliniek Sint-Jozef zijn jongeren van 14 tot 18 jaar
die op een van de levensdomeinen
vastlopen.
“Dat vastlopen door moeilijkheden
thuis en op school uit zich vooral in
schoolverzuim, sociaal isolement,
angstklachten, depressieve klachten…
algemeen disfunctioneren,” zegt dr.
Evelyne D’hoore. “Veel van die jongeren volgen al ambulante therapie.
Als die ontoereikend blijkt, kan de
dagbehandeling van Twoape ondersteunen. We proberen de jongere te
helpen zonder dat het tot een residentiële opname hoeft te komen; we
proberen die te vermijden. We bieden
therapie terwijl de band met de realiteit vastgehouden blijft. We zoeken
voor elke jongere de ideale combinatie
van school, werk of vrijetijdsbesteding
enerzijds en behandeling anderzijds.”
“We werken herstelgericht en altijd in
nauw overleg met de context en andere
hulpverleners: de ambulante psycholoog, het CLB, de thuisbegeleidings-

dienst, de huisarts enzovoort,” zegt
afdelingshoofd Anneke Baert. “Twoape
bestaat ondertussen drie jaar en de
werking raakt meer en meer bekend.
Vroeger bood Kliniek Sint-Jozef geen
pure dagbehandeling aan. Met Twoape
zijn we een stuk laagdrempeliger en
toegankelijker.”

Heldere doelen
“We observeren en zoeken uit wat er
allemaal meespeelt in het ontstaan
van de problemen, maar louter psychodiagnostisch onderzoek doen we
niet in Twoape. Daarvoor verwijzen we
naar andere instanties,” verduidelijkt
dr. D’hoore. “Voorts verwachten we
van de jongere dat er een minimum
aan motivatie is. Ook van het netwerk
vragen we een engagement. Tijdens de
eerste week bepalen we in overleg de
doelen die we samen willen bereiken
in een traject van acht weken. Week
na week boeken we vooruitgang. We
volgen een duidelijke structuur, die
de jongere houvast geeft. Maar het
ritme kan verschillen van individu tot
individu. Is een jongere eerder klaar
met de behandeling, dan hoeft hij of
zij de acht weken niet vol te maken.
We werken op maat.”

Die groepsdynamiek is positief. De
jongeren helpen elkaar. In principe
zijn er zeven plaatsen voor dagtherapie, maar sommige dagen werken we
met tien tot twaalf jongeren. Na het
traject van acht weken vindt een evaluatie plaats. Zijn de doelen bereikt? Is
er verdere opvolging nodig? Kan het
Outreachteam nog iets toevoegen?”
“Voorlopig kent Twoape geen lange
wachtlijsten,” zegt dr. D’hoore. “Is er
een korte wachttijd, dan maakt het
Outreachteam al een eerste contact.
We nemen ook contact op met de ambulante hulpverleners. We nemen op
geen enkel moment over, we werken
louter aanvullend. Onze sterkte is dat
we de jongere in een groep zien functioneren. We hebben meer observatiemogelijkheden. Als een traject bij een
ambulante psycholoog vastloopt, kunnen wij ademruimte bieden. Voor de
jongere zelf zijn we een veilige haven
waar hij terechtkan als het even niet
meer lukt thuis of op school.”

“Het programma bestaat uit groepstherapie en individuele therapie,” vult
Anneke Baert aan. “De activiteiten zijn
doelgericht en op maat. Omdat niet
iedereen hetzelfde ritme volgt, zijn
er in de groep altijd ‘anciens’ die de
‘nieuwkomers’ op sleeptouw nemen.
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Zorgprogramma
Jeugd
Zorgpad Observatie
en kortdurende
behandeling

dr. Jolien Braet

Doelgroep
Dit zorgpad richt zich op jongeren van van 14 tot 18
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.
Richtaantal: 12 patiënten

Behandelvisie & -focus
•
•
•
•
•

maximum 6 weken opname
multidisciplinaire observatie en diagnostiek
(pre)therapeutische behandeling
kortdurend en oplossingsgericht
oriëntatie en advies
Natacha Descan

Beleid
Psychiater: dr. Jolien Braet
Hoofd: Natacha Descan
Psycholoog: Isabel D’Hont
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Zorgpad Observatie en kortdurende behandeling

“Een kort maar intensief traject
dat duidelijkheid brengt”

“In het zorgpad Observatie en kortdurende behandeling begeleiden we
een tiental jongeren met een traject
van maximum zes weken,” zegt dr.
Jolien Braet. “Daarnaast zijn er twee
crisisplaatsen vanuit het netwerk
WINGG. In februari 2022 verhuist
de crisiswerking naar de PAAZ
in AZ Delta, waardoor in Kliniek
Sint-Jozef voortaan twaalf jongeren
het traject kunnen doorlopen en er
regionaal dus meer aanbod voor
adolescenten is.
We hebben meestal een erg gevarieerde groep. Vaak zijn de jongere en
zijn context nog zoekend naar wat er
precies moeilijk loopt en wat hulpverlening kan betekenen. We proberen
tijdens de opname een goed zicht te
krijgen op de belevingswereld van
de jongere, het functioneren op de
diverse ontwikkelingsdomeinen en
op het netwerk rond de jongere (familie, steunfiguren, hulpverlener,
school…). Zo nodig nemen we diagnostische testen af, bijvoorbeeld om
uit te klaren of er sprake is van een
ontwikkelingsproblematiek zoals ASS
of ADHD. Jongeren krijgen een gevarieerd therapieaanbod, zodat ze kunnen
ontdekken welke therapie voor hen het
meest helpend is: psychotherapie en
gezinsgesprekken, creatieve therapie,
bewegingstherapie…
Soms is de hulpvraag of de problematiek wel al vrij duidelijk bij de start
van de opname, maar is er tijdelijk een
intensifiëring nodig van de hulp om
nadien weer verder ambulant aan de
slag te kunnen.
De relatief korte duur van zes weken
volstaat doorgaans om een zicht te

krijgen op het functioneren van de
jongere en zijn sterktes en moeilijkheden. Het zeswekenprogramma is
goed gestructureerd. Vanaf week één
werken we aan concrete doelen binnen
een afgelijnde termijn. Daarmee zijn
niet alle problemen opgelost, maar
de jongere kan doorgaans wel weer
verder.
Halfweg het traject denken we, in
overleg met de jongere en de context,
al na over het vervolgtraject. Zo proberen we de overgang naar hulp na de
opname geleidelijk te laten verlopen.
Nazorg kan erg gevarieerd zijn: externe ambulante therapie, goede zorgafspraken op school, deelname aan onze
ambulante nazorggroep… Af en toe is
er nog verdere intensieve hulp nodig
onder de vorm van dagtherapie of een
residentiële opname.
De wachtlijst voor het zorgpad Observatie en kortdurende behandeling is
wisselend. We proberen de wachttijd
te beperken, met ondersteuning in het
voortraject door het Outreachteam.
De groeiende aandacht voor het voortraject én voor de nazorg is bijzonder
waardevol.”

Alle kansen gaaf houden
Afdelingshoofd Natacha Descan bevestigt het belang van de samenwerking
met het Outreachteam. “Door in te
zetten op bejegening voor de opname
betrekken we de context actiever en
zorgen we voor een goede voorbereiding. Ook tijdens de opname blijft de
afstemming met de realiteit waarin de
jongere functioneert erg belangrijk.
Naast de dialoog met de context hechten we veel belang aan het onderwijs.

Dankzij het uitgebreide aanbod van
de ziekenhuisschool voorkomen we
leerachterstand. We willen voor elke
jongere alle kansen gaaf houden.
De interne zorgvernieuwing biedt
ons nieuwe kansen om nog meer in
te zetten op zorg op maat. Naast ons
kernprogramma is de samenwerking
met de Expertisecentra essentieel in
de behandeling. Samen met de jongere
kijken we met het multidisciplinaire
team welke sessies het best aansluiten
op de individuele noden: sport, spel
en beweging, laagdrempelige sessies
waarin ze creatief aan de slag gaan,
psycho-educatie gericht op thema’s
die aansluiten bij hun leefwereld, sessies rond context, familie en relaties,
en het opmaken van een individueel
signaleringsplan.
Het signaleringsplan is een tool die
door het hele team wordt gedragen.
Samen met de jongere maken we
een inschatting van stressfactoren,
dreigende decompensatie en helpende alternatieven. Via gesprekken
verhogen we de bewustwording en
weerbaarheid van de jongere. Het is
een instrument dat voortdurend bijgestuurd kan worden en waarin we ook
de context betrekken. Wat het veiligheidsmanagement betreft zijn we er
de jongste jaren trouwens in geslaagd
om geen gebruik meer te maken van
afzonderingen. Dat is vrij uniek in de
psychiatrie en het is een beleid dat we
koesteren.”
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Zorgprogramma
Jeugd
Zorgpad
Psychotherapie jeugd

dr. Evelyne D’hoore

Doelgroep
Dit zorgpad is er voor jongeren van 14 tot 18 jaar
(middelbare school) met diverse psychische en
psychiatrische problemen. Zij functioneren onvoldoende in de huidige context en de reeds bestaande
hulpverlening is ontoereikend. Deze jongeren lopen
vast in hun ontwikkeling en hebben een minimale
eigen therapeutische hulpvraag. De betrokkenheid
van de context is een absolute voorwaarde voor een
opname van de jongere.
Richtaantal: 3 groepen van 10 à 12 patiënten – residentieel en (partiële) dagbehandeling.

Behandelvisie & -focus
We starten een psychotherapeutisch en herstelgericht traject op met aandacht voor de realiteit van
school, werk en context. De psychotherapeutische
benadering is psychodynamisch en systemisch
georiënteerd. De therapie richt zich op onderliggende factoren en is afgestemd op de adolescentaire
ontwikkeling. Permanente observatie maakt deel
uit van de behandeling.

Anneke Baert

De residentiële behandelduur is maximum 6 maanden.

Beleid
Psychiater: dr. Evelyne D’hoore
Hoofd: Anneke Baert
Psycholoog: Martijn Devos
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Zorgpad Psychotherapie jeugd

“Tijd nemen om verder te kijken
dan de oppervlakte”

“Onze doelgroep zijn jongeren uit de
middelbare school van 14 tot 18 jaar
met een therapeutische hulpvraag,”
zegt dr. Evelyne D’hoore. “Dat klinkt
meteen wat zwaar, maar het hoeft niet
altijd zo te zijn. ‘Ik wil beter met mijn
papa kunnen praten’ of ‘Ik vind mijn
draai niet in mijn vrije tijd en op school’
kunnen concrete vraagstellingen zijn.
Deze jongeren lopen vast op verschillende domeinen in hun leven. Vaak gaat
het over moeilijkheden gelinkt aan
de adolescentie. Ze krijgen trouwens
meestal al ambulante ondersteuning,
maar op een bepaald moment volstaat
die niet. Het is vaak belangrijk dat ze
een ander leren vertrouwen, of geleidelijk hulp leren aanvaarden.”
“Sommige problematieken behandelen we hier niet: een primair eetprobleem waarbij veel somatische zorg
nodig is of een verslavingsproblematiek die sterk op de voorgrond staat,”
verduidelijkt psycholoog Martijn Devos. “Voor deze vragen verwijzen we
door naar andere, meer gespecialiseerde diensten. In het zorgpad Psychotherapie Jeugd kunnen jongeren
maximaal zes maanden residentieel
behandeling krijgen. Niet elke jongere
blijft evenwel de volle zes maanden.
Zodra het kan, schakelen we over naar
dagtherapie of naar een terugkeer
naar de thuiscontext. Soms begint
een traject ook met dagtherapie. De
diverse zorgpaden werken nauw samen en staan garant voor een goede
continuïteit, afhankelijk van de noden
van elke jongere.”

Vasthouden wat goed loopt
“We stellen de beleving van de jongere centraal: we nemen de tijd om stil
te staan bij wat goed gaat en bij wat
moeilijk loopt, we luisteren naar het
individuele verhaal van de jongere.
Soms gaat dat voorbij de woorden.
We kijken verder dan de oppervlakte.
Daarom proberen we eerst en vooral
een veilige basis te vormen. Vertrouwen installeren is noodzakelijk om
dingen te kunnen doorwerken,” zegt
Martijn Devos.
“Een ander uitgangspunt is het betrekken van de context. Vanuit het
systemisch denkkader bekijken we
elke jongere in zijn context. We gaan
aan de slag met het netwerk rond de
jongere: zijn gezin, andere betrokken diensten als pleegzorg, de jeugdzorg, de school... We ondersteunen
de context ook actief en betrekken
die volop tijdens de behandeling.
Doorheen het traject zijn er meerdere gezinsgesprekken. Uiteindelijk
zal de jongere na zijn behandeling
terugkeren naar zijn context. Daar
moet het gebeuren. Als de jongere de
woensdagmiddag of het weekend in
zijn thuiscontext heeft doorgebracht,
bellen we even op om te horen hoe het
gelopen is. Want ook de ouders, het
gezin, de pleegzorg of de voorziening
waar de jongere verblijft, ze hebben
allemaal hun verhaal. Hoe actiever
we de context kunnen betrekken, hoe
beter,” zegt dr. D’hoore.

“De sterkte van het zorgpad Psychotherapie Jeugd is ook de samenwerking
met de andere zorgpaden in huis én
met de realiteit buiten het ziekenhuis:
de context, de school…,” vat Martijn
Devos samen. “Wat goed loopt, proberen we vast te houden. De band met
de school herstellen we zo snel mogelijk. We werken nog meer dan vroeger
op maat, dankzij de samenwerking
met de diverse expertisecentra. Ook
met de ziekenhuisschool werken we
nauw samen, zodat de jongere door
zijn opname zo weinig mogelijk leerachterstand oploopt en contact met
de schoolse realiteit houdt.”
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Zorgprogramma
Jeugd
Zorgpad
Psychotherapie
jongvolwassenen

dr. Geert Everaert

Doelgroep
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).
Richtaantal: 30 jongvolwassenen, van wie maximum
14 in volledige opname.

Behandelvisie & -focus
Het mentalisatiebevorderend psychotherapeutisch
traject heeft veel aandacht voor de externe realiteit
van opleiding, werk, wonen, vrije tijd. De psychotherapeutische benadering is zowel psychodynamisch
als systemisch. Therapie richt zich op individuatie- en
separatieprocessen, identiteitsopbouw en autonomie.

Natacha Descan

De behandeling verloopt gefaseerd in blokken van 15
weken, die telkens worden gevolgd door een proefontslag. Een patiënt kan maximum 30 weken volledig
worden opgenomen.

Beleid
Psychiater: dr. Geert Everaert
Hoofd: Natacha Descan
Psycholoog: Isabel D’Hont
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Zorgpad Psychotherapie jongvolwassenen

“De jongvolwassenheid is
een erg kwetsbare periode”

Jongvolwassenen krijgen de jongste
jaren stilletjesaan de aandacht die
ze verdienen. Dr. Geert Everaert ijvert er al jaren voor om een aanbod
op maat te ontwikkelen voor deze
kwetsbare laatadolescenten. Kliniek Sint-Jozef werkt hier al sinds
2006 aan. Het zorgpad Psychotherapie Jongvolwassenen heeft dan
ook al een stevige basis.
“De transitieleeftijd van jongere naar
volwassene krijgt sinds enkele jaren
meer aandacht,” stelt dr. Everaert vast.
“Volkomen terecht, want dit is een leeftijdsgroep die te lang tussen de mazen
van het net viel. Kijken we naar het
brein, dan zien we dat de cesuur van
18 jaar voor volwassenheid niet overeenstemt met de biologische ontwikkeling. Vooral de zone vooraan in de
hersenen, de zone die de impulsiviteit
controleert en waarmee we plannen en
organiseren, is nog in volle ontwikkeling tot de leeftijd van 21 tot 23 jaar.
Het brein is tot die periode meer beïnvloedbaar door trauma’s en door de
omgeving. Het is absoluut noodzakelijk
om hiermee rekening te houden in het
aanbod psychische hulpverlening. We
blijven daar met Kliniek Sint-Jozef voor
ijveren. In het netwerk WINGG, maar
ook provinciaal en nationaal nemen
we onze verantwoordelijkheid op in
diverse werkgroepen rond dat thema.”

De drempel naar
volwassenheid
“Ondanks hun volwassen leeftijd
sluit de problematiek van de 18- tot
23-jarigen doorgaans beter aan bij de

late adolescentie,” zegt ook psychologe Isabel D'Hont. “Ze staan op de
drempel van de volwassenheid, een
stap die voor velen moeilijk is. Vaak
spelen onderliggende problematieken. Elementen die terugkeren zijn de
identiteitscrisis, het op eigen benen
leren staan, loskomen van zijn jeugd
en het gezin, een stabiele volwassene
worden. Wie ben ik, wie was ik en wie
wil ik worden?
De oorzaak van de worsteling ligt dikwijls in het verleden of een ontwikkelingsproblematiek als ASS of ADHD. De
complexiteit van het volwassen leven –
met verliefdheden, relaties uitbouwen,
hogere studies aanvatten, werk zoeken,
een toekomst uitbouwen – werpt nieuwe vragen op. Op dat moment komen
kwetsuren uit het verleden opnieuw
aan de oppervlakte, omdat we alles
vanuit het nieuwe perspectief van de
volwassenheid zien: de pesterijen van
vroeger, de scheiding van onze ouders,
een onverwerkt verlies, een ernstig
trauma …”

tegenaan? Hierbij betrekken we de
context. Meestal volgt dan een tweede
blok van vijftien weken. Ook daarna
laten we de jongvolwassene niet aan
zijn lot over. Op maat overleggen we
wat aangewezen is: dagtherapie, ambulante opvolging of een nazorggroep
die continuïteit geeft.
Omdat het aanbod voor deze specifieke doelgroep nog altijd beperkt is,
blijven we kampen met een wachtlijst.
Gelukkig kunnen we nu een beroep
doen op het outreachend team, dat
actief het voortraject op zich neemt
en in afwachting van een opname al op
huisbezoek gaat of telefonische ondersteuning biedt. Door onze specifieke
aanpak hopen we een betere mentale
basis te leggen en indien nodig leiden
we de jongvolwassenen toe naar gepaste hulpverlening binnen het aanbod
voor volwassenen.”

Voor- en natraject
“We organiseren het residentiële aanbod in blokken van vijftien weken. Na
een eerste periode volgt een proefontslag van twee tot vijf weken. Dat proefontslag is nodig om regressie tegen te
gaan, om de band met de realiteit niet
te verliezen en om toe te passen in de
omgeving wat we binnen het therapeutisch milieu van jongvolwassenen
hebben opgenomen. De patiënt kan
tegelijk de balans opmaken: waar sta
ik al, wat lukt goed, waar bots ik nog
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Outreachteam

Betere opvolging jongeren vóór,
tijdens en na traject in zorgpad
Om de grote nood aan kinder- en
jeugdpsychiatrie enigszins te lenigen, maakte de overheid extra
middelen vrij voor ‘intensifiëring’.
Met deze middelen is in Kliniek
Sint-Jozef sinds september 2021
het Outreachteam actief.
GGZ-verpleegkundige Sophie Ledoux:
“Het doel van het Outreachteam is om
de in- en uitstroom beter te organiseren. We richten ons op het voor-,
tussen- en natraject van zowel residentiële patiënten als patiënten van
Twoape (dagbehandeling). We werken
hiervoor samen met het outreachteam
van Twoape.
Het voortraject is helemaal nieuw.
Jongeren of hun context stellen een
hulpvraag en worden eerst gezien
op intake bij een arts en teamlid van
het Outreachteam. Daar bekijken we
welk zorgpad het best aansluit op de
hulpvraag. Tijdens de wachttijd voor
een opname maken we verbinding
met de jongere en zijn context. Wat
kunnen we in die wachttijd al doen?
Hoe kunnen we al ondersteuning bieden, bijvoorbeeld met een ambulante
psycholoog, een huisbezoek van het
Outreachteam, een overleg met de
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school… ? We spelen in op de noden en
de vragen. Dit voortraject is bijzonder
waardevol. De wachttijden verschillen
per zorgpad en kunnen variëren van
een paar weken tot enkele maanden.
Met het Outreachteam kunnen we die
periode overbruggen zonder de jongere en zijn context aan hun lot over
te laten.

De kracht van het
Outreachteam is de
grote flexibiliteit. We
hebben de ruimte om
op maat te werken.

Het traject tijdens de opname is een
tussentijdse evaluatie vanuit het Outreachteam. Hoe loopt het? Blijft de jongere niet te lang in de hulpverlening?
Kan de jongere terecht in een woning,
heeft hij werk of gaat hij naar school?
Ook als er iets fout loopt, springen we
bij om een zo goed mogelijke continuïteit te garanderen. We zijn geen controlerende instantie, integendeel, we
ondersteunen de verschillende zorgpaden. Zij kunnen op elk moment op
ons een beroep doen.

organiseren, maar kan ook door de
individuele begeleider van de jongere
opgenomen worden.

De extra middelen voor intensifiëring
gaan ook naar een beter uitgewerkt
natraject. Er is meer tijd en ruimte
om de jongere thuis te bezoeken. Lukt
het? Neemt de jongere het advies ter
harte? Hoe loopt het contact tussen de
jongere en zijn netwerk? Dit natraject
kunnen we vanuit het Outreachteam

De kracht van het Outreachteam
is de grote flexibiliteit. We hebben
de ruimte om op maat te werken.
Het Outreachteam bestaat uit GGZverpleegkundigen, een psychologe
en een maatschappelijk werkende,
ondersteund door de artsen.”

Op de foto v.l.n.r.
Axelle Pintelon, GGZ-verpleegkundige
Sophie Ledoux, GGZ-verpleegkundige
Vanessa De Cuyper, maatschappelijk
werkende
Laura Van Damme, psycholoog

Maak kennis met onze

7 artsen-specialisten
in opleiding
Kliniek Sint-Jozef superviseert dit academiejaar zeven
artsen-specialisten in opleiding (ASO): vier volwassenenpsychiaters en drie kinder- en jeugdpsychiaters. Het ziekenhuis draagt op die manier bij aan een goede opleiding
en biedt jonge mensen kansen om te groeien in de praktijk. Tegelijk opent dit engagement nieuwe perspectieven
voor het ziekenhuis en versterkt het de kruisbestuiving
tussen onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en de
praktijk. We stellen de ASO’s kort even voor.

Bram Vermeir

3de jaar ASO
Volwassenenpsychiatrie VUB
Kortdurende behandeling;
Klinische Psychodynamische Psychotherapie;
Hechting en Trauma;
Aanmeldcentrum

Anne Peelman

Klaus Boone

Yorick Meuffels

Integratieve verslavingszorg;
Psyche en Middel;
(Verslavingszorg) Ouderen

ACT dagbehandeling;
Contactherstel en Verbinding;
Intensief behandeltraject

Mobiele teams Kwadraat

Heleen Putteman

Elisabeth D’hoore

Lena Van Vyve

Psychotherapie jeugd

Psychotherapie jongvolwassenen;
Mobiele teams WINGG

Twoape

4de jaar ASO
Volwassenenpsychiatrie UGent

1ste jaar ASO Kinder- en
Jeugdpsychiatrie UGent

3de jaar ASO
Volwassenenpsychiatrie UGent

3de jaar ASO Kinder- en
Jeugdpsychiatrie KU Leuven

5de jaar ASO
Volwassenenpsychiatrie KU Leuven

2de jaar ASO Kinder- en
Jeugdpyschiatrie KU Leuven
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NETWERK WINGG

ZORGPROGRAMMA

OUDEREN

ZORGPROGRAMMA

Zorgpaden

Zorgpaden

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

JEUGD

Observatie & kortdurende behandeling
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

VOLWASSENEN
Aanmeldcentrum
Zorgpaden

EXPERTISECENTRUM ECT

ACT dagbehandeling
Dr. Hanne Vermeersch
Contactherstel en Verbinding
Dr. Hanne Vermeersch

Twoape dagbehandeling*
Dr. Evelyne D’hoore

*Associatie met AZ Delta, AZ Jan Yperman en
in samenwerking met OC Sint-Idesbald

ZORGPROGRAMMA

Dr. Eva Debusscher

Psychotherapie jeugd
Dr. Evelyne D’hoore
Psychotherapie jongvolwassenen
Dr. Geert Everaert

NETWERK KWADRAAT

POLIKLINIEK

Klinische Psychodynamische
Psychotherapie
Dr. Mark Kinet

Psychiaters

Hechting en Trauma
Dr. Mark Kinet

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

Kortdurende behandeling
Dr. Hannes Dechamps

Jeugd en jongvolwassenen
Dr. Geert Everaert

Intensief behandeltraject
Dr. Hanne Vermeersch

Volwassenen
Dr. Hanne Vermeersch
Dr. An Verbrugghe
Dr. Mark Kinet
Dr. Hannes Dechamps
Ontwikkelingsstoornissen
volwassenen
Dr. Geert Everaert

Zorgpaden 
Verslavingszorg

Psyche en Middel
Integratieve verslavingszorg
Dr. Eva Debusscher

Verslavingszorg volwassenen
Dr. Eva Debusscher
Ouderen
Dr. An Verbrugghe
Dr. Hannes Dechamps

EXPERTISE.NET

MOBIELE TEAMS

