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zorg aan te bieden. Tegelijk blijven we
onze dienstverlening voor verwijzers
versterken.
Een mooi voorbeeld hiervan is het
Aanmeldcentrum. Dat is – onder de
medische coördinatie van dr. Hannes
Dechamps – ondertussen anderhalf
jaar actief. Het Aanmeldcentrum zorgt
voor een vlotte intake van patiënten
en een open communicatie met de verwijzers. U leest er meer over op pagina
4-5 van dit magazine.

Editoriaal

Elkaar versterken
De voorbije maanden en jaren hebben
we hard gewerkt aan een grondige
zorgvernieuwing met nieuwe zorgpaden en de oprichting van expertisecentra. Ook vandaag blijven we
onze knowhow verdiepen en zoeken
we manieren om onze expertise te verbreden met als doel een nog betere

Met de start van het nieuwe academiejaar mogen we een nieuwe lichting artsen-specialisten in opleiding (ASO’s)
verwelkomen in Kliniek Sint-Jozef. Met
vijf zijn ze dit jaar, uit verschillende
universitaire centra. De supervisie
van deze jonge artsen vergt een investering van het ziekenhuis, maar
we krijgen er ook heel wat voor terug.
Naast de meerwaarde van de artsen-specialisten in opleiding in de
directe zorg- en dienstverlening,
brengen zij een kritische kijk en frisse ideeën met zich mee. Wij bieden ze
de mogelijkheden om ervaring op te

doen, zij dagen ons met hun kritische
kijk uit om scherp te blijven en onszelf en onze zorg en ondersteuning
voortdurend te toetsen aan de jongste
wetenschappelijke inzichten. Ook de
band met de universitaire centra, die
zo belangrijk is om de psychiatrische
praktijk evidence based te funderen,
wordt versterkt door de ASO’s.
Dat streven naar wetenschappelijke
evidentie realiseren we ook door actief
samen te werken met onderzoekers
van universiteiten en hogescholen. Zo
nemen de zorgpaden verslavingszorg
deel aan een doctoraatsonderzoek
(UGent) van Julie Schamp, lector en onderzoeker aan de Hogeschool Gent. Het
onderzoek focust op genderspecifieke
noden bij de integrale behandeling van
trauma en een verslavingsproblematiek. Dat soort onderzoeken heeft een
directe impact op de praktijk, zoals u
kan lezen in het interview op pagina
8-9. Het is een mooi voorbeeld van hoe
onderwijs, wetenschap en de praktijk
elkaar kunnen versterken.
Filip Deboutte
Algemeen directeur
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Genderspecifieke benadering bij trauma en verslaving.8
2021 in cijfers10

dr. Geert Everaert

De impact van ASS bij volwassen patiënten

“Met empathie en gezond verstand
kom je al een eind ver”
In het zorgprogramma Jeugd is de
aandacht voor een autismespectrumstoornis (ASS) bij patiënten al
sterk ingebed. Maar ook bij volwassen patiënten komt ASS geregeld
voor. ASS heeft een impact op hun
gedrag, hun voelen en hun welbevinden. Daarom is het belangrijk
dat hulpverleners er alert op zijn.
Het expertisecentrum Ontwikkelingsstoornissen organiseert het
diagnostisch onderzoek.
Het onderzoek naar ontwikkelingsstoornissen bij volwassenen gebeurt
in de polikliniek door dr. Geert Everaert, hoofdarts bij Kliniek Sint-Jozef,
en Veerle Verdonck, bachelor in de
toegepaste psychologie met een specialisatie in ASS.
“Sommige patiënten hebben naast
hun aanmeldklachten ook de diagnose ASS,” zegt Veerle Verdonck. “Het
is binnen de diverse zorgpaden vaak
wat zoeken hoe we optimaal kunnen
omgaan met de combinatie van ASS
met bijvoorbeeld een angst- of stemmingsprobleem, een verslaving of een

traumatische voorgeschiedenis. ASS is
dikwijls een minder bekende factor in
de hulpverlening voor volwassenen.”

kunnen zorgen voor een vlottere communicatie en coaching van mensen
met ASS.”

“ASS hoeft niet per se tot bijkomende problematieken te leiden, het gaat
veeleer over de gepaste aandacht hebben ervoor en rekening houden ermee
in je aanpak. Hoe leg je iets uit? Hoe
duid je iets? Hoe ga je om met bepaalde
situaties? Hoe breng je duidelijkheid?”

“Sommige patiënten weten bij opname
van zichzelf niet dat ze ASS hebben,”
zegt Veerle Verdonck. “Pas in de behandeling wordt dan duidelijk dat ASS
ook meespeelt in de problematiek. ASS
komt overigens vrij vaak voor in de
hele samenleving; dus ook bij patiënten in een psychiatrisch centrum.
In elke leefgroep zit wel iemand met
ASS. Vaak zijn ze kwetsbaarder voor
comorbiditeit.”

Knowhow delen
“We hebben in het zorgprogramma
Jeugd ondertussen een pak ervaring
in het omgaan met patiënten met
ASS,” zegt dr. Geert Everaert. “Onze
knowhow op het gebied van ontwikkelingsproblematieken als ASS en
ADHD is groot. We willen die kennis
en ervaring nog meer delen. ASS is
in elk geval geen contra-indicatie om
bijvoorbeeld een depressie of een verslaving te behandelen.”
“Meer aandacht voor structuur en
voorspelbaarheid helpt patiënten met
ASS. Ook meer één-op-één contacten

“We organiseren geen standaard
screening op ASS, maar met de aandacht verhoogt de alertheid voor ASS
bij de volwassen populatie en zelfs
bij de doelgroep ouderen. Onbekend
is vaak onbemind, maar ASS is niets
om schrik voor te hebben. Met wat empathie en een dosis gezond verstand
kom je al een eind ver,” zegt Veerle
Verdonck. “Maar je moet er wel alert
op zijn.”
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Snel en efficiënt aanmelden via het Aanmeldcentrum

Goede bejegening en correcte
verwijzing staan centraal
De zorgvernieuwing die Kliniek
Sint-Jozef in 2021 introduceerde,
legde een sterke focus op de zorgpaden en de expertisecentra. Ook
de rol van het Aanmeldcentrum
verdient de nodige aandacht. Het
is ondertussen anderhalf jaar actief
en verwijzers en patiënten vinden
steeds meer de weg ernaartoe.
“Met het Aanmeldcentrum garanderen we een goede bereikbaarheid en
laten we elke aanmelding efficiënt verlopen,” zegt Thomas Dhondt, hoofd
van het Aanmeldcentrum. “Verwijzers en patiënten kunnen terecht op
één centraal telefoonnummer. Elke
aanmelding verloopt eenvormig en
gestroomlijnd.”
“Door verwijzers en patiënten rechtstreeks naar het Aanmeldcentrum te

Stefanie Vanpachtenbeke, Thomas Dhondt
en Hannes Dechamps
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leiden en niet via het centrale onthaal,
vermijden we dat ze meerdere keren
hun verhaal moeten doen,” licht coördinator medisch secretariaat Stefanie
Vanpachtenbeke toe. Zij bemant mee
het telefonische Aanmeldcentrum.
“Ik beluister niet het hele verhaal
van de patiënt, maar maak op basis
van summiere informatie een eerste
inschatting.”

Altijd advies
“De bejegening start bij het eerste
contact,” vult dr. Hannes Dechamps
aan. Hij is beleidspsychiater van het
multidisciplinaire team achter het
Aanmeldcentrum. “De medewerker
van het Aanmeldcentrum beluistert
de patiënt of verwijzer en stelt bijkomende vragen. Bij een duidelijke
indicatiestelling legt de medewer-

ker van het aanmeldcentrum dan
ook onmiddellijk de liaison naar het
desbetreffende zorgpad; waarbij de
patiënt uiteraard altijd eerst ook zelf
beluisterd wordt indien de doorverwijzing gebeurt via een derde partij.
Die aanmeldingen waar verdere exploratie nodig blijkt of waar de zorgvraag dusdanig breed is dat er twijfel
is rond het correcte zorgpad, worden
op dagelijkse basis overlegd binnen
ons multidisciplinair team. Indien nodig nemen we terug contact op met
de patiënt of de verwijzer. Daarnaast
kunnen we ook een intakegesprek
of zelfs een opname van enkele dagen aanbieden om de hulpvraag en
zorgnood verder te exploreren. In
afwachting van de opname voorzien
we meteen al de eerste contacten met
de patiënt om de warme zorg op te
starten.”

051 63 81 76
“Indien het zorgaanbod vanuit het
zorgprogramma Volwassenen niet of
onvoldoende tegemoetkomt aan de
noden van de patiënt, zullen we, in
overleg met de patiënt, de verwijzer
en zijn context, gericht doorverwijzen.
Vanuit onze expertise en kennis van
het zorglandschap bieden we advies
rond zowel residentiële zorg als ambulante begeleiding,” zegt dr. Dechamps.

Efficiënte flow
“Het Aanmeldcentrum houdt de lijnen
open,” zegt Thomas Dhondt. “Verwijzers kunnen er 24/7 met vragen terecht en we houden hen zelf ook actief
op de hoogte. Het Aanmeldcentrum
staat voor snelle antwoorden, korte
lijnen en een efficiënte flow zonder
nutteloze tussenstappen. Van elke
aanmelding maken we meteen werk.
We laten de patiënt, zijn context en de
verwijzer niet in het ongewisse. De
duurtijd van aanmelding tot de beslissing over het al dan niet opnemen,
beperken we tot het strikte minimum.
Voor de aanmeldingen ’s avonds en ’s
nachts is de flow zo uitgetekend, dat ’s
morgens vroeg meteen iemand contact
opneemt met de verwijzer.”
“Verwijzers kunnen overigens het
Aanmeldcentrum ook contacteren
voor informatie over hun patiënt of
voor bijkomende vragen over de opname, de behandeling of de nazorg. Ook
hier zal het Aanmeldcentrum dispatchen naar de juiste arts of dienst voor
een snelle en correcte opvolging,” zegt
Stefanie Vanpachtenbeke.

Hoe werkt het
Aanmeldcentrum?
 U belt als verwijzer
Na een kort gesprek met het medisch secretariaat (Aanmeldcentrum) wordt u doorverbonden met een arts. De arts bespreekt samen
met u de problematiek van de patiënt.
In het teamoverleg, dat elke werkdag plaatsvindt, worden de nieuwe aanmeldingen interdisciplinair besproken. Voor elke patiënt
wordt een traject op maat aanbevolen. Dat kan
een opname zijn, maar evengoed dagtherapie,
een verwijzing naar een eerstelijnspsycholoog
of een bezoek van het mobiel team. Waar nodig vindt een extra intakegesprek plaats om
bijkomende informatie in te winnen.
Na het teamoverleg brengen we u als verwijzer
op de hoogte van onze aanbeveling. Daarna
blijven we u informeren over elke stap van
het traject dat uw patiënt doorloopt.

 Een patiënt of naaste belt
Patiënten of naasten kunnen ook zelf het Aanmeldcentrum contacteren.
Bij die rechtstreekse aanmeldingen volgen
we een gelijkaardige procedure. In een eerste
geruststellend gesprek spreekt de patiënt
met een teamlid en overlopen we kort enkele
vragen. Waar mogelijk spreken we ook enkele
mensen uit de naaste omgeving: familieleden,
vrienden…
Op het dagelijkse teamoverleg bespreken we
de aanmelding. Als de patiënt akkoord gaat
met het voorstel van het team over het te volgen traject (opname, behandeling…), spreken
we verder af. Indien de situatie niet helemaal
duidelijk is, kan een opname van twee tot tien
dagen voor observatie en diagnosestelling
aangewezen zijn. In overleg met de patiënt
stippelen we dan een traject op maat uit.
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Vijf artsen-specialisten in opleiding

“Hier heb ik het belang van
teamwerk geleerd”
toch vooral de interessante setting.
De manier waarop hier wordt nagedacht over psychiatrie is mooi en
verruimend. Het geloof in mensen en
het geven van kansen aan mensen,
maakt deel uit van de cultuur van dit
ziekenhuis. Zelf vind ik het ook erg belangrijk om me te blijven verwonderen
over wat mensen kunnen. We nemen
zo weinig mogelijk over van patiënten, maar versterken integendeel hun
autonomie. De open setting van het
ziekenhuis en de al even open houding
van alle mensen die er werken, is een
krachtig statement.”
Kliniek Sint-Jozef superviseert dit
academiejaar vijf artsen-specialisten in opleiding (ASO’s). Eén van hen
is dr. Elisabeth D’hoore, die voor het
tweede jaar als ASO in het ziekenhuis werkt. We gingen even polsen
naar haar ervaringen.
De supervisie van artsen-specialisten in opleiding vergt een investering
van het ziekenhuis, maar er staat ook
heel wat tegenover. De inbreng van de
ASO’s laat toe om de dienstverlening
uit te breiden en te versterken. Bovendien houdt het de contacten met de
diverse universitaire en wetenschappelijke centra warm. Daarnaast vervult Kliniek Sint-Jozef hiermee haar
maatschappelijk plicht om bij te dragen in de opleiding van nieuwe artsen.
Dr. Elisabeth D’hoore begon op 1
oktober 2021 als arts-specialist in
opleiding in Kliniek Sint-Jozef. “De
prachtige locatie sprak me aan, maar
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Belang van teamwerk
“Ik heb in het eerste jaar al op uiteenlopende plaatsen in het ziekenhuis ervaring kunnen opdoen, met een focus
op de doelgroep kinderen en jongeren.
Ik werkte mee op de polikliniek Jeugd,
in het zorgpad Psychotherapie Jongvolwassenen, het zorgpad Observatie
en Kortdurende behandeling, het mobiel team WINGG en als consultant bij
De Berkjes. Die brede insteek geeft
me een goed zicht op de werking van
een jeugdafdeling. Dankzij WINGG heb
ik nu ook een veel beter zicht op de
sociale kaart.”
“Het belangrijkste wat ik geleerd heb
in mijn eerste jaar hier, is het belang
van teamwerk. Elke medewerker in
een team heeft zijn rol en deskundigheid. Het is pas als je al die perspectieven samenlegt, dat je een goed beeld
krijgt van een patiënt en zijn noden en
krachten. Elke medewerker, van welke

functie ook, biedt een meerwaarde in
dat geheel.”
“In mijn tweede jaar als ASO wil ik
nader kennismaken met het zorgprogramma Volwassenen. Ik wil in
de toekomst dan wel als kinder- en
jeugdpsychiater aan de slag, maar
zeker voor de cruciale doelgroep van
de jongvolwassenen zijn er natuurlijk
dwarsverbindingen. Ik werk voltijds
in het ziekenhuis, wat mij nog meer
kansen geeft om patiënten tijdens
een langdurig traject mee op te volgen. Persoonlijk vind ik het een groot
voordeel dat ik twee jaar als ASO in
hetzelfde ziekenhuis kan werken. Het
vergt toch altijd enkele weken introductie voor je ergens voluit aan de slag
kan. Die inloopperiode heb ik hier niet
meer nodig.”
“Later wil ik deeltijds in een psychiatrisch centrum en deeltijds in een
privé- of een groepspraktijk werken.
Die afwisseling lijkt me wel fijn. Maar
eerst wil ik graag nog zoveel mogelijk
oppikken van de artsen en de medewerkers in Kliniek Sint-Jozef. Ik stel
me er helemaal voor open en ik leer
nog elke dag bij.”

Maak kennis met onze

5 artsen-specialisten
in opleiding
Kliniek Sint-Jozef superviseert dit
academiejaar vijf artsen-specialisten in opleiding (ASO). 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.

Elisabeth D’hoore

Johannes Lambert

Psychotherapie jeugd;
Liaison

Integratieve verslavingszorg;
Psyche & Middel; Ouderen

Jolien Verschaeve

Cédric Dumolin

Annelies Kraus

Kortdurende behandeling;
Mobiele teams Kwadraat;
ACT-dagbehandeling

Kortdurende behandeling jeugd;
Psychotherapie jongvolwassenen;
Mobiel team WINGG

Intensief behandeltraject; Hechting &
Trauma; Aanmeldcentrum; Klinische
Psychodynamische Psychotherapie

3de jaar ASO KU Leuven

2de jaar ASO UGent

2de jaar ASO KU Leuven

3de jaar ASO UGent

5de jaar ASO KU Leuven
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Tine Casteleyn
en Julie Schamp

Genderspecifieke benadering bij trauma en verslaving.

Seeking Safety

Verslaving en trauma gaan vaak
hand in hand, maar een geïntegreerde behandeling is niet altijd evident. Met het programma
Seeking Safety stapt Kliniek Sint-Jozef mee in een onderzoek dat aan de
genderspecifieke noden tegemoet
wil komen. Tine Casteleyn en Julie
Schamp geven tekst en uitleg.
Tine Casteleyn is beleidspsychologe
van de zorgpaden Integratieve verslavingszorg, Psyche en Middel en
Volwassenen Kortverblijf in Kliniek
Sint-Jozef. Julie Schamp is lector en
onderzoeker aan de opleiding Orthopedagogie aan de Hogeschool Gent.
Ze doctoreert aan de UGent over
gendersensitiviteit in de alcohol- en
drughulpverlening.
“Mijn onderzoek volgt op een federale studie waaraan ik meewerkte
naar de noden en barrières die vrouwen ervaren in de alcohol- en drughulpverlening,” zegt Julie Schamp.
“Historisch is die hulpverlening vanuit een mannelijk perspectief vormgegeven. Uit het onderzoek bleek dat
vrouwen deels andere noden hebben
dan mannen en op andere drempels
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botsen. Ik wou verder met die resultaten aan de slag, zodat ze tot de praktijk
doordringen. We zijn vier proeftuinen
gestart: Kliniek Sint-Jozef in Pittem,
CGG Adentro in Gent, Therapeutische
Gemeenschap De Kiem in Gavere en
Free Clinic in Antwerpen.”
Welke noden ontdekte je specifiek
voor vrouwen in de alcohol- en
drughulpverlening?
Julie Schamp: Vrouwen hebben een
grotere nood aan veiligheid. Veiligheid
ten opzichte van mannen. Veiligheid
door geen middelen in hun nabijheid
te hebben en hen weg te trekken uit
het milieu dat verbonden is aan hun
middelengebruik. De veiligheid van
een dagstructuur. Daarnaast hebben
vrouwen een grotere behoefte om te
praten in een veilige omgeving over
gevoelige onderwerpen: relaties, misbruik en geweld, kinderen… Sommige vrouwen voelen zich bedreigd als
mannen hierbij aanwezig zijn. Ten
slotte zijn kinderen vaak een drempel
om hulp te zoeken, en zijn vrouwen
vragende partij voor een holistische
benadering van herstel. Dat wil zeggen
dat er in hun behandeltraject gewerkt

wordt rond trauma enerzijds en met
het lichaam anderzijds.
Met de proeftuinen gaan we aan de
slag in diverse contexten. Een ambulante voorziening kent andere uitdagingen dan een residentiële. Wat
zijn de specifieke noden? We hebben ‘learning communities’ georganiseerd, waaraan ook patiënten en
ervaringsdeskundigen deelnamen.
Per context onderzochten we welke
methodieken aangewezen waren. Voor
Kliniek Sint-Jozef en voor CGG Adentro
kwamen we uit bij de methodiek van
Seeking Safety, in De Kiem gaan we
aan de slag met traumasensitieve yoga
en in Free Clinic werken we met ACT,
Acceptance and Commitment Therapy.
Waarom is het voor de zorgpaden
verslavingszorg van Kliniek Sint-Jozef interessant om deel te nemen,
Tine?
Tine Casteleyn: Het zit in ons DNA om
evidence based te werken en met een
open blik te kijken naar de noden van
patiënten. Het is niet gemakkelijk om
trauma en verslavingsproblematiek
samen te behandelen. Het is een com-

"Mijn onderzoek volgt op een
federale studie waaraan ik
meewerkte naar de noden en
barrières die vrouwen ervaren in
de alcohol- en drughulpverlening"
plexe problematiek waarin veiligheid
om veel redenen uiterst belangrijk is.
Het onderzoek kan ons handvatten
aanreiken voor nog meer zorg op maat.
Seeking Safety sluit verder perfect aan
bij de psychotherapeutische behandelingen en de herstelvisie.
Wat houdt Seeking Safety concreet
in?
Julie Schamp: Seeking Safety is ontwikkeld in de jaren negentig door prof.
Lisa Najavits in de Verenigde Staten.
Zij stelde vast dat patiënten in een verslavingsprogramma zelden of nooit
worden gescreend op trauma. Terwijl
trauma bij die doelgroep wel sterk
aanwezig is en bij vrouwen zelfs nog
drie keer vaker dan bij mannen. Waarom ging men niet in op het trauma?
Omdat de traumabehandeling toen
vaak te overweldigend en te belastend
was voor deze patiënten. Daaruit is de
nood ontstaan om trauma en verslaving geïntegreerd te behandelen. Het
Seeking Safety-programma heeft oog
voor het trauma, maar op een veilige
en minder ingrijpende manier.
Tine Casteleyn: Het aanbod is in
Kliniek Sint-Jozef onderdeel van het
expertisecentrum Mentaal Welzijn &
Brein. Via vragenlijsten stemmen we
de noden en het aanbod op elkaar af bij
mensen met verslavingsproblematiek
en trauma. We zorgen voor gesloten
groepen en zetten maximaal in op veiligheid. Per sessie is er een afgebakend
thema dat besproken wordt. Door dit
aanbod zijn we de genderspecifieke
noden veel meer indachtig. Op zich is
dat al een waardevol resultaat. Naast

het aanbod specifiek voor vrouwen,
plannen we komend voorjaar ook een
aanbod voor mannen.
Julie Schamp: Daar draait het concept
van Trauma Informed Care rond. Die
awareness of alertheid voor een mogelijk trauma bij een patiënt maakt
een enorm verschil.
Tine Casteleyn: Het enthousiasme bij
de medewerkers is gewekt. De noden
zijn voor iedereen herkenbaar. Neem
bijvoorbeeld een patiënte die onder
invloed van middelen in een onveilige situatie is verzeild met grensoverschrijdend gedrag. Daar komt vaak
veel schaamte en schuld bij kijken.
Omgekeerd zijn er mensen die eerst
een trauma oplopen en naar middelen
grijpen om ermee om te gaan, om het
trauma enigszins te verdoven, en die
op die manier een verslavingsproblematiek ontwikkelen.
Julie, jij werkt ondertussen al enkele jaren rond dit thema. Wat is het
belangrijkste dat je uit dat onderzoek geleerd hebt?
Julie Schamp: Dat er nood is aan gendersensitieve behandeling, maar dat
vrouwen een zeer heterogene groep
zijn en dat one-size-fits-all niet werkt.
We komen van een heel male-oriented verslavingszorg, wereldwijd.
Nu onderzoeken we wat vrouwen
nodig hebben in zo’n situatie, maar
we ontdekken zoveel diversiteit. Zo
willen sommige vrouwen vooral gesprekstherapie, terwijl anderen juist
verkiezen om niet te praten. Opvallend
is dat veel vrouwen met hun lichaam

aan de slag willen gaan. Velen zien hun
lichaam namelijk niet graag meer na
het trauma en/of de verslaving. Het
is afgetakeld en ze moeten het opnieuw leren verzorgen en graag zien.
Sommige vrouwen willen niet in een
behandelprogramma met mannen zitten, terwijl anderen net de voorkeur
geven aan een gemengde groep. We
moeten echt gaan voor een benadering op maat en oog hebben voor de
verschillen.
Tine Casteleyn: Het voordeel van
Seeking Safety is dat het complementair is aan andere therapieën, zoals
individuele EMDR (Eye Movement
Desensitization and Reprocessing)
of groepstherapie rond hechting en
trauma. Het is een mooie aanvulling
op en versterking van het aanbod verslavingszorg en traumabehandeling.
Naast Kliniek Sint-Jozef zijn er nog
drie proeftuinen. Worden de ervaringen uitgewisseld?
Julie Schamp: Absoluut. We hebben
het proces tot nu samen gelopen en we
blijven ervaringen delen. Eind volgend
jaar willen een studiedag hierover organiseren, want het zijn stuk voor stuk
waardevolle projecten die anderen
kunnen inspireren.

Magazine kliniek Sint-Jozef Pittem
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2021 in cijfers
Aantal opgenomen patiënten blijft stijgen
In 2021 werden in Kliniek Sint-Jozef in totaal 991 patiënten
opgenomen. Dat cijfer stijgt jaar na jaar. In 2020 telden we
883 patiënten, in 2019 waren er 853 en in 2018 785 opnames.
Er werden meer vrouwen (60,1%) opgenomen dan mannen
(39,9%). Deze verhouding blijft jaar na jaar vrij stabiel, met
kleine schommelingen.
Geslacht

Aantal

%

Mannen

395

39,9%

Vrouwen

596

60,1%

Totaal

991

100%

60,1%

39,9%

Meeste patiënten uit West-Vlaanderen
Het aandeel patiënten uit West-Vlaanderen neemt met 83,7%
lichtjes toe tegenover 2020 (81,3%).
De meeste West-Vlaamse patiënten waren afkomstig uit
regio Roeselare (23,5%), Kortrijk (15,8%), Tielt (12,8%),
Brugge (12,7%) en Oostende (10,2%). 14,7% van de patiënten
was afkomstig uit Oost-Vlaanderen. Dat is een lichte daling
tegenover 2020 (16,4%).

Herkomst
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N

%

Brugge

126

12,7%

Diksmuide

22

2,2%

Ieper

36

3,6%

Kortrijk

157

15,8%

Oostende

101

10,2%

Roeselare

233

23,5%

Tielt

127

12,8%

Veurne

27

2,7%

West-Vlaanderen

829

83,7%

Oost-Vlaanderen

146

14,7%

Andere

16

1,6%

Totaal

991

100%

Open venster

Middelengebruik en stemmingsstoornissen belangrijkste hoofddiagnoses
Patiënten met stoornissen door middelengebruik blijven ook in 2021 met 28% de
grootste groep. Het aandeel patiënten met
als hoofddiagnose stemmingsstoornissen
blijft nagenoeg stabiel op 27%.

263,4 VTE
Medewerkers maken de zorg
Kliniek Sint-Jozef telde in 2021 263,4
voltijdse equivalenten.

Hoofddiagnose

%

Stoornissen door middelengebruik

28%

Stemmingsstoornissen

27%

Stoornissen ontwikkeld in kindertijd/adolescentie

12%

Andere aandoening

10%

Aanpassingsstoornissen

6%

Angststoornissen

11%

Schizofrene en andere psychotische stoornissen

1%

Persoonlijkheidsstoornissen Cl.A

0%

Persoonlijkheidsstoornissen Cl.B

1%

Persoonlijkheidsstoornissen Cl.C

1%

Eetstoornissen

1%

Dementiële en andere cognitieve stoornissen

0%

Seksuele stoornissen

1%

Somatoforme stoornissen

0%

Niet aangevuld

1%

kliniekDr
Sint-Jozef
Pittem
Feestelijke boekvoorstelling zondag 4/12/2022 in het GentseMagazine
Museum
Guislain

De geest van de drift. Over neuropsychoanalyse
Over dit 8ste boek van Mark Kinet (www.markkinet.be)
En het 33ste in de reeks Psychoanalytisch Actueel
(www.psychoanalytischactueel.eu)
Zegt Prof Em Dr Antoine Mooij (NL):
'De geest van de drift’ is pakkend geschreven en neemt de lezer
mee op een ingewikkelde tocht. De materie die zo schijnbaar
moeiteloos wordt gepresenteerd is immers complex en ze
bevat veel stof op het vlak van de hersenen-biologie en de
psychoanalytische theorieën. Dat is knap gedaan want het
vraagt veel kennis, denkwerk en ervaring. De adstructie in
de noten is grondig en zeer uitvoerig. Ik vind dit boek boeiend
en stimulerend. Het zet aan tot nadenken en is zowel leerrijk
als informatief.

PROGRAMMA
11u30-11u45 Onthaal
11u45-12u45 Woord vooraf door Stephan Svacina
(uitgever) en inleiding door Mark Kinet en Prof Em
Dr Rudi Vermote alsook tweegesprek tussen beide
laatsten
12u45-13u30 Signeersessie en receptie.
Vanaf 13u30 wordt mogelijkheid gratis
museumbezoek geboden aan de aanwezigen.
Inlichtingen www.markkinet.be en inschrijvingen:
directiesecretariaat@sjp.be
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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
*Associatie met AZ Delta, AZ Jan Yperman en
in samenwerking met OC Sint-Idesbald

ZORGPROGRAMMA

OUDEREN*
Zorgpaden

Angst en Stemming A
Angst en Stemming B
Verslavingszorg
Dr. An Verbrugghe
Dr. Hannes Dechamps
*in samenwerking met de afdeling
psychogeriatrie AZ Delta

EXPERTISECENTRUM ECT

POLIKLINIEK
Kinderen en jeugd
Dr. Evelyne D'hoore
Dr. Jolien Braet
Jeugd en jongvolwassenen
Dr. Geert Everaert

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

ZORGPROGRAMMA

VOLWASSENEN
Aanmeldcentrum

Dr. Hannes Dechamps
Zorgpaden

ACT dagbehandeling
Dr. Hanne Vermeersch

Psychiaters

Kliniek Sint-Jozef vzw

NETWERK KWADRAAT

Volwassenen
Dr. Hanne Vermeersch
Dr. An Verbrugghe
Dr. Mark Kinet
Dr. Hannes Dechamps
Ontwikkelingsstoornissen
volwassenen
Dr. Geert Everaert
Verslavingszorg volwassenen
Dr. Eva Debusscher
Ouderen
Dr. An Verbrugghe
Dr. Hannes Dechamps

EXPERTISE.NET

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

MOBIELE TEAMS

