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Editoriaal

Ook ik stond dit jaar heel bewust stil 
bij wat voorbij is. Wanneer u dit num-
mer leest, is voor mij immers een nieu-
we levensfase ingegaan. De afgelopen 
maanden en weken probeerde ik me 
zo goed als mogelijk voor te bereiden 
op mijn nakende pensioen, wat vele 
herinneringen met zich meebracht. 
Gemengde gevoelens zijn uiteraard 
eigen aan een afscheid, maar bovenal 
ben ik dankbaar om wat geweest is.

Ik kijk dan ook met een heel goed 
gevoel terug op mijn jaren als alge-
meen directeur van Kliniek Sint-Jo-
zef. Jaren vol diverse, uitdagende en 
interessante momenten. Ik zag zowel 
onze organisatie als de GGZ-sector 
een ware transformatie doormaken. 
Steeds weer mocht ik getuige zijn van 
nieuwe initiatieven en samenwer-
kingsverbanden. Ook vandaag blijf 
ik me verbazen over de creativiteit en 
veerkracht binnen de zorg.

De vele waardevolle ontmoetingen en 
samenwerkingen tijdens al die jaren 
zullen mij het meeste bij blijven. Het 
zijn dan ook de persoonlijke contacten 
waar ik de beste herinneringen aan 

bewaar. Dat werd opnieuw bevestigd 
in de aanloop naar dit ‘Open Venster’ 
waarvoor ik in gesprek mocht gaan 
met een aantal mensen die mij de af-
gelopen jaren omringden. 

In dit nummer maakt u verder ook 
kennis met Ilse Hoet, kersvers alge-
meen directeur van Kliniek Sint-Jo-
zef. Ik heb er alle vertrouwen in dat 
de Kliniek en haar medewerkers bij 
Ilse in goede handen zullen zijn. Ilse 
zelf wens ik veel succes en voldoening 
toe in haar nieuwe functie.

Dan rest mij niets anders dan ook 
afscheid te nemen van u, beste lezer. 
Al spreek ik liever over ‘tot ziens’. De 
GGZ-microbe heeft mij immers in die 
mate te pakken, dat ik ook na mijn 
pensioen engagementen in de sector 
zal blijven opnemen. Laat dat alvast 
mijn goed voornemen zijn voor het 
nieuwe jaar. 

Een voorspoedig en gezond 2023  
gewenst!

Filip Deboutte
Afscheidnemend algemeen directeur

Elk einde is het 
begin van iets 

nieuws
De eindejaarsperiode is traditiege-
trouw een tijd van samenzijn en ge-
zelligheid. Voor velen ook een moment 
van reflectie. Van plannen maken voor 
het komende jaar, en terugkijken op 
wat geweest is. 
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“Ik vind me volledig in het  
DNA van Kliniek Sint-Jozef”

Dubbelgesprek Ilse Hoet en Filip Deboutte

Ilse Hoet is met ingang van 1 januari 
2023 de nieuwe algemeen directeur 
van Kliniek Sint-Jozef. “Ik besef dat 
het niet evident is om iemand van 
buiten de gezondheidszorgsector 
te kiezen,” zegt ze. Maar voormalig 
directeur Filip Deboutte is ervan 
overtuigd dat ze uit het goede hout 
gesneden is. Wij gingen vooraf al-
vast even kennismaken.

Tot eind december was Ilse Hoet af-
delingshoofd op het departement Mo-
biliteit en Openbare Werken van de 
Vlaamse Overheid. “Ik hield van mijn 
job, maar ik was aan iets nieuws toe,” 
zegt ze. “Een logische stap vanuit mijn 
functie in het Vlaams departement 
Mobiliteit en Openbare Werken had 
een job dichter bij de politieke context 
kunnen zijn. Dat wou ik echter niet. Ik 
voel aan dat het dat niet is wat ik zoek. 
Een overstap naar een ander beleids-
domein had ook gekund, maar dat was 
vooral meer van hetzelfde geweest. Ik 
wou een drastischer verandering. Toch 

ben ik een zeer loyaal persoon. Ik heb 
tenslotte 26 jaar op dezelfde dienst 
gewerkt. Ja, ze schrokken er wel van 
toen ik mijn afscheid aankondigde. 
Maar ik ben overtuigd van mijn keuze. 
Ik ben trots op wat ik samen met vele 
medewerkers heb gerealiseerd bij de 
Vlaamse Overheid. Nu wil ik mijn erva-
ring ten dienste stellen in een nieuwe 
context.”

Maatschappelijke relevantie

Het is geen toeval dat Ilse Hoet voor 
de zorgsector kiest als nieuwe bio-
toop. “Mijn belangrijkste wens: een 
baan met een grote maatschappelijke 
relevantie. Ik heb erg goed nagedacht 
over wat ik wil en kan. Geestelijke 
gezondheidszorg is het toppunt van 
maatschappelijke relevantie. Ik ben 
zeer blij dat ik deze kans krijg.”

“Ik heb de zorgsector al eerder op een 
andere manier leren kennen. Zowel 

mijn zus als mijn broer zijn slechtziend. 
Het is een genetische aandoening, reti-
nitis pigmentosa, waardoor ze op vol-
wassen leeftijd geleidelijk aan steeds 
slechter zien. Ik ben eraan ontsnapt 
en ja, soms voelt dat zeer oneerlijk. 
Leven met een beperking brengt zeer 
moeilijke momenten met zich mee, 
maar kan ook momenten van immen-
se euforie brengen. Eerder toevallig, 
en dankzij haar beperking, is mijn zus 
Griet in het wielrennen verzeild. Sa-
men met Anneleen Monsieur vormt ze 
een damestandem. Recent werden ze 
wereldkampioen op de kilometer én in 
de sprint op het WK baanwielrennen 
in Parijs. De hele familie is enorm be-
trokken en onwaarschijnlijk trots. We 
helpen bijvoorbeeld om sponsoring te 
zoeken om het materiaal te betalen. De 
G-sport heeft mij geleerd dat je moet 
focussen op je mogelijkheden, niet op je 
beperkingen. De veerkracht van kwets-
bare mensen is echt indrukwekkend.  
De ervaringen daar hebben me soms 
hard geraakt, maar ook mee gevormd.”
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DNA matcht

“De voorbije maanden heb ik me al wat 
ingelezen. Wat me vooral opviel, is de 
enorme complexiteit van de geestelij-
ke gezondheidszorg. Zoveel niveaus, 
organisaties en netwerken. Probeer 
dan maar eens als patiënt door het bos 
de bomen te zien en je weg te vinden 
naar de gepaste hulpverlening. Tege-
lijk ben ik positief verrast door al die 
samenwerking in netwerken. Het is 
heel boeiend om die ontwikkelingen 
te zien gebeuren en ik wil ze graag 
mee vormgeven.”

“Ik sprak vooraf ook met twee vrien-
dinnen die actief zijn in de zorgsector. 
Ze zijn zelf zeer gedreven en ze kennen 
me door en door. ‘Doén, Ilse!’ zeiden 
ze. Datzelfde engagement, diezelfde 
passie, heb ik overigens meteen er-
varen bij mijn eerste contacten met 
collega’s in Kliniek Sint-Jozef. Ik voel 
al die warmte van dicht bij de mensen 
te werken. Bij de Vlaamse Overheid 
werkte ik natuurlijk ook ten dienste 
van de burgers, maar de afstand was 
toch een stuk groter. Anderzijds ben ik 

ervan overtuigd dat mijn ervaring met 
en mijn kennis van de overheid en de 
politieke wereld goed van pas zullen 
komen in mijn functie als algemeen 
directeur van Kliniek Sint-Jozef.”

“Het ziekenhuis zelf is nieuw voor mij. 
Ik was hier nooit eerder geweest. Als 
buitenstaander kijk je met een ander 
oog naar een organisatie. Een grote 
troef van Kliniek Sint-Jozef lijkt me 
alvast het streven naar kwaliteit in 
alle aspecten van de zorgverlening, 
de openheid voor innovatie en het 
wetenschappelijk onderbouwd wer-
ken. Dat streven om alsmaar beter te 
worden, spreekt me enorm aan. Ook 
de cultuur – voor zover ik die al kan 
kennen – van respect voor de patiën-
ten en de medewerkers, van openheid 
en vertrouwen, ligt me nauw aan het 
hart. Het DNA van Kliniek Sint-Jozef 
matcht met het mijne.”

“Dat was van bij de eerste kennisma-
king duidelijk,” bevestigt Filip Debout-

te. “En het is geobjectiveerd tijdens 
een uitgebreid assessment. Ik heb 
het volste vertrouwen dat het goed 
zal klikken tussen Kliniek Sint-Jozef 
en Ilse.”

“Ik besef dat het niet 
evident is om iemand 
van buiten de gezond-
heidszorgsector te kie-
zen,” zegt Ilse Hoet. 
“Het motiveert mij nog 
meer om te tonen dat 
het ziekenhuis de juiste 
keuze gemaakt heeft.”

“Het belangrijkste in deze baan is 
mensen graag zien en mensen ver-
trouwen,” zegt Filip Deboutte. “Ge-
lijkwaardigheid is zo belangrijk. Kli-
niek Sint-Jozef is doordrongen van die 
cultuur. Elke medewerker werkt ten 
dienste van de patiënten. Excellente 
zorg bereik je alleen als je patiënten 
en collega’s graag ziet. Daarom is een 
directeur hier geen manager, maar 
een waarderend en coachend leider. 
Onze waarden vormen ons kompas. 
Daarnaast geloof ik in transparantie. 
Een uitspraak van professor Blanpain 
tijdens mijn eerste college arbeids-
recht is me altijd bijgebleven. ‘België 
is het land met de grootste ongelijk-
heid op het vlak van arbeidsstatuten’, 
zei hij. Hij doelde onder meer op het 
verschil tussen arbeiders en bedien-
den. Daarom hebben we in Kliniek 
Sint-Jozef een cao die arbeiders en be-
dienden een gelijk statuut geeft. Waar-
om? Omdat iedereen gelijkwaardig is. 
Iedereen verdient evenveel respect.”

“Dat Ilse geen ervaring heeft met de 
geestelijke gezondheidszorg, hoeft niet 
per se een nadeel te zijn. Belangrijk is 
dat ze affiniteit met de sector heeft. 
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Ilse Hoet studeerde af als burgerlijk 
ingenieur bouwkunde en werkte 26 
jaar voor de Vlaamse Overheid op het 
departement Mobiliteit en Openbare 
Werken. De jongste jaren stond ze er 
aan het hoofd van de afdeling Beleid. 
Samen met 125 medewerkers was ze 
verantwoordelijk voor het beleids-
voorbereidend werk voor de Vlaamse 
Overheid en de betrokken ministers.

Ilse is 48 jaar. Ze is getrouwd en heeft 
drie kinderen. Ze woont in Wetteren.
Veel vrije tijd gaat naar haar gezin. 
Verder houdt Ilse van lopen en ten-
nissen. Ze trekt er regelmatig eens 
op uit met familie of vrienden. Ze en-
gageert zich ook in het bestuur van  
diverse verenigingen.

Wie is Ilse Hoet?

Die affiniteit is er en zal groeien tot 
een passie. Wie in Kliniek Sint-Jozef 
werkt, voelt zich één met de patiënten 
en de collega’s, met de ervaringswer-
kers en de vrijwilligers. Ook in het 
directiecomité werken we horizon-
taal. We streven naar unanieme be-
slissingen. Er is ruimte voor debat en 
meningsverschillen. Natuurlijk moet 
je als algemeen directeur weleens 
knopen durven doorhakken. Ook in 
moeilijke situaties. Dat wordt van jou 
verwacht. Maar in elke situatie, hoe 
moeilijk ook, heb je altijd de keuze om 
menselijke beslissingen te nemen en 
die ook goed te communiceren.”

Goede samenwerking

Ilse Hoet is officieel als algemeen di-
recteur aangesteld op 1 januari 2023. 
Filip Deboutte ging 31 december 2022 
officieel op pensioen. “Al kom ik met 
plezier nog eens langs om Ilse wegwijs 
te maken, mocht ze dat nodig achten. 
Het is belangrijk dat Ilse alle ruimte 
krijgt om haar opdracht op te nemen. 
Ze mag daarbij rekenen op de volle 
steun van het directiecomité,” zegt 
Filip Deboutte.

"Ik zal voldoende tijd 
nemen om de werkvloer 
van nabij te leren ken-
nen. Ik wil zo snel mo-
gelijk alle collega’s leren 
kennen die de zorg elke 
dag in de praktijk waar-
maken.”

alle collega’s leren kennen die de zorg 
elke dag in de praktijk waarmaken.”

“Dat is de goede aanpak. Laat je on-
derdompelen. Eenmaal je in de orga-
nisatie werkt, valt het wel mee met 
die complexiteit van de sector. Er is 
trouwens een goede samenwerking 
in de geestelijke gezondheidszorg in 
West-Vlaanderen. De directies van de 
psychiatrische ziekenhuizen komen 
regelmatig samen en we delen infor-
matie en kennis. De verstandhouding 
zit goed. Ook met de algemene zieken-
huizen en de andere partners in zorg 
en welzijn. Dat is de toekomst: samen-
werken aan een continuüm van zorg. 
We hebben nog een weg te gaan, maar 
het gaat de jongste jaren de goede kant 
op. De middelen zijn zo beperkt, dat 
we creatief moeten samenwerken als 
we alle patiënten de zorg willen bie-
den die ze nodig hebben,” zegt Filip 
Deboutte.

“Vanuit mijn omgeving krijg ik ook 
alle steun,” zegt Ilse Hoet. “’Een goede 
keuze,’ zeggen vrienden en kennissen 
me. Dat is erg opvallend: enerzijds rust 
er nog altijd een taboe op geestelijke 
gezondheidszorg, anderzijds ervaar ik 
veel bewondering en sympathie voor 
de mensen die er werken. Ik heb er in 
elk geval heel veel zin in.”

“Het voelt goed dat ik nog op Filip kan 
rekenen als dat nodig is,” zegt Ilse 
Hoet. “Hij kent het netwerk door en 
door en kan me allicht hier en daar in-
troduceren. Maar ik zal ook voldoende 
tijd nemen om de werkvloer van nabij 
te leren kennen. Ik wil zo snel mogelijk 
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“Er is enorm veel goede wil in  
kinder- en jeugdpsychiatrie”

WINGG en TEJO voor kinderen en jongeren

Filip Deboutte is met pensioen, 
maar hij zit niet stil. Hij blijft zich in-
zetten voor een aantal organisaties 
die hem nauw aan het hart liggen. 
Zo blijft hij voorzitter van Beschut 
Wonen Samenspel. Maar vooral zijn 
engagement in WINGG en TEJO voor 
de doelgroep kinderen en jonge-
ren laat hem niet los. We praatten 
erover met Cedric Kemseke, Marie 
Deboutte en Filip Deboutte.

“Ik heb nog heel veel zin en energie, 
dus waarom zou ik mijn ervaring niet 
blijven inzetten? Ik heb me de jongste 
jaren gefocust op het netwerk WINGG, 
waarvan ik in 2015 voorzitter ben ge-
worden van het bestuursorgaan. Ik 
blijf die functie nog een jaar opnemen. 
De sfeer in WINGG zit goed. Er is veel 
openheid en een grote wil om samen 
te werken.”

“Hetzelfde geldt voor TEJO,  de vrijwil-
ligersorganisatie die therapeutische 
ondersteuning biedt aan jongeren 
tussen 10 en 20 jaar. Verspreid over 
Vlaanderen zijn er ondertussen al 19 
TEJO-huizen. Ik ben bestuurder van 

vooral tot jongeren die aan het begin 
van hun proces staan. Al dragen ook 
zij vaak al een rugzak met zich mee.”

“Ook na bijna 13 jaar blijft TEJO een 
aparte positie innemen,” zegt Cedric 
Kemseke, netwerkcoördinator van 
WINGG. “De organisatie wordt niet 
gesubsidieerd door de Vlaamse over-
heid en dat creëert ruimte. Jongeren 
kunnen bij TEJO anoniem terecht. Er 
worden geen cijfers doorgegeven aan de 
overheid. Er hoeven geen namen gere-
gistreerd te worden voor terugbetaling, 
want de dienstverlening is gratis.”

“Jongeren kunnen zonder afspraak bij 
TEJO terecht op goed bereikbare loca-
ties,” vult Marie aan. “Dat is voor velen 
cruciaal. Dikwijls weten de ouders 
niet eens dat de jongere hulp zoekt, 
zeker als het thuis fout zit. Soms komt 
iemand van het CLB mee, soms een 
ouder, soms komt de jongere alleen 
of met een vriend.”

“TEJO heeft niet de ambitie om de 
plaats van de reguliere zorg over te 
nemen,” merkt Filip op. “Haar positie 
zal altijd enigszins rebels blijven, een 
luis in de pels. Die signaalfunctie is 
wezenlijk.”

“Tegelijk werken we goed met de 
reguliere zorg samen. We verwijzen 
dikwijls door. We helpen elke jongere 
om de beste oplossing voor zijn of haar 
situatie te zoeken,” zegt Marie.

WINGG kiest voor transparant 
huis

TEJO maakt ook deel uit van het net-
werk WINGG. “WINGG verbindt de ver-
schillende actoren die werken rond 
geestelijke gezondheid van kinderen 
en jongeren in West-Vlaanderen,” zegt 
Cedric.

“In 2023 vindt een reorganisatie 
plaats. De voorbije jaren hebben we 

TEJO Roeselare. De therapie is laag-
drempelig, kortdurend, onmiddellijk, 
anoniem en gratis. De dienstverlening 
gebeurt door professionele therapeu-
ten op vrijwillige basis. Daarnaast 
vervult TEJO een laboratoriumfunc-
tie: samen met de reguliere hulpver-
lening zoeken we andere manieren 
van ondersteuning. Een recente evo-
lutie is peer-to-peersupport, waarbij 
jongeren leeftijdsgenoten helpen. Ten 
slotte heeft TEJO een signaalfunctie: 
we willen de samenleving tonen dat 
zorg voor de jongeren belangrijk is. 
Dat we ons geduld niet te snel mogen 
verliezen. Veerkracht is noodzakelijk, 
vandaag meer dan ooit.”

Ook psychotherapeute Marie Debout-
te – dochter van Filip – maakt deel uit 
van het bestuur van TEJO Roeselare. 
“Ik geef geen therapie in TEJO, maar 
samen met een collega begeleid ik 
nieuwe kandidaat-therapeuten. Aan 
alles voel je dat TEJO een vrijwilligers- 
initiatief is: het is puur, er is minder 
druk en een pak minder administratie. 
TEJO is ontstaan als een reactie op 
de lange wachttijden. We richten ons 

Marie Deboutte
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veel verantwoordelijkheden op ons 
genomen, voornamelijk op aanstu-
ren van de overheid. Door die veel-
heid aan opdrachten is het zorgaanbod 
versnipperd uitgebouwd. Een nieuwe 
structuur moet weer transparantie 
brengen. We werken in de toekomst 
met vier clusters. Een cluster bij de 
eerste lijn, een tweede voor crisishulp, 
een derde voor deskundigheidsbevor-
dering en een vierde voor verbinding 
en versterking.”

“Momenteel zijn er ook twee evoluties 
waar we als netwerk op inzetten. De 
eerste is de inclusie van de doelgroep 
jongvolwassenen. Dat is nieuw voor 
WINGG en het betekent dat we nauwer 
gaan samenwerken met de netwerken 
GGZ voor volwassenen. De tweede evo-
lutie is dat we het accent verleggen van 
hulpverlening in de thuiscontext via 
de mobiele teams naar meer aandacht 
voor de ondersteuning van de eerste-
lijnspartners. Het behandelen zelf ver-
schuift als focus van het netwerk wat 
naar de achtergrond, terwijl de eerste-
lijnspartners nog meer een beroep op 
ons kunnen doen. De kernopdracht van 
WINGG blijft onveranderd: de krachten 
bundelen om de beperkte middelen zo 
efficiënt mogelijk in te zetten.”

Een van de nieuw te vormen clusters 
zal gecoördineerd worden door Marie 
Deboutte. Sinds mei 2022 werkt ze als 
coördinator van het mobiel team care 
van WINGG. Voorheen werkte ze op de 
afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie 
KAS van het AZ Sint-Lucas Brugge. “De 
mobiele teams van WINGG hebben een 
wachtlijst. Hoe kunnen we dat oplos-
sen zonder zelf alles op te nemen? Dat 
is de uitdaging waarvoor we staan. De 
ervaring leert dat partners soms een 
stapje achteruitzetten als het mobiel 
team in beeld komt. Voortaan zullen 
we meer focussen op het versterken 
en ondersteunen van die partners.”

“Het is een noodzakelijke evolutie, 
maar het netwerk is er klaar voor,” 
zegt Filip. “Er is enorm veel goede wil 
in de kinder- en jeugdpsychiatrie. De 
intentie om verbinding te maken is 
met de jaren gegroeid. We moeten nog 
meer complementair werken.”

Vroeg interveniëren

De jongste tijd staat de kinder- en 
jeugdpsychiatrie weer volop in de 
actualiteit. De coronacrisis blijkt wel 
degelijk een grote impact te hebben. 
“Ja, die is voelbaar,” zegt Marie De-
boutte. “Er was de voorbije jaren een 

exponentiële toename van het aantal 
jongeren met eetstoornissen. Vooral 
het verlies aan structuur heeft er bij 
veel jongeren ingehakt.”

“Dit jaar komt er ook een conventie 
van het RIZIV voor de behandeling 
van eetstoornissen,” zegt Cedric. “Met 
niet alleen residentiële hulp, maar ook 
vroegdetectie en vroeginterventie. Co-
rona heeft trouwens wel meer schade 
aangericht. De hele jeugdhulp staat 
onder druk, en dat heeft een weerslag 
op de geestelijke gezondheidszorg. 
Het aantal gedwongen opnames van 
minderjarigen stijgt. De oorzaak is dat 
andere uitwegen dichtslibben: als het 
slecht gaat, zien de betrokkenen vaak 
geen andere uitweg dan een gedwon-
gen opname. Dat is een signaal dat het 
echt niet goed zit. Positief is wel dat er 
sinds begin 2022 een breder aanbod 

eerstelijnspsychologische hulp tegen 
terugbetalingstarief is voor lichte tot 
milde klachten. Ik verwijs graag naar 
de website www.elpen.be als toelei-
dingsportaal.”

“Ook TEJO is actief op dat domein,” 
zegt Filip Deboutte. “Tot 1 april 2023 
loopt trouwens de belevingsexpo 
‘We(l) zijn jong’ in Roeselare. Een expo 
voor jongeren van 12 tot 18 jaar over 
het belang van je goed voelen en een 
positief zelfbeeld, de nood aan een 
vertrouwenspersoon of ankerpunt en 
de weg naar goede hulpverlening. De 
moeite waard om even langs te gaan!”

www.tejo.be
www.wingg.be
www.elpen.be 
www.welzijnjong.be

Filip Deboutte

Cedric Kemseke
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“Stel je de patiënt centraal,  
dan is samenwerking de enige weg”

Bestuursorgaan en directiecomité

Een goede samenwerking tussen 
bestuursorgaan en directie is nood-
zakelijk voor een organisatie met 
een gezonde, innovatieve dynamiek. 
De jongste vijftien jaar is een hele 
weg afgelegd. Een gesprek met voor-
zitter Paul Callebert, bestuurder 
Marijke Lootens en afscheidnemend 
algemeen directeur Filip Deboutte.

Filip Deboutte maakte zelf sinds 1987 
deel uit van het bestuursorgaan van 
Kliniek Sint-Jozef voor hij er algemeen 
directeur werd. “Ik was toen advocaat 
en ben het gebleven tot ik in 2008 de 
overstap naar de kliniek heb gemaakt. 
Ik heb veel psychisch leed gezien. Tot 
eind 2022 was ik ook plaatsvervan-
gend vrederechter in Roeselare. De 
vrederechter is bij uitstek de magis-
traat die bemiddelt en verzoening 
nastreeft.”

“De komst van Filip als algemeen di-
recteur ging gepaard met een cultuur-
omslag in de organisatie,” zegt Paul 
Callebert. “Er is vandaag een grote 
betrokkenheid tussen het bestuur 
en het directiecomité. We zijn geë-
volueerd naar een meer horizontale 
structuur, met veel overleg. Ook in het 

ziekenhuis is de cultuur van leiding-
geven geëvolueerd: van hiërarchisch 
naar gedeeld leiderschap, waarin elke 
medewerker vanuit zijn of haar exper-
tise bijdraagt.”

“Basishoudingen zijn dienstbaarheid 
en vertrouwen,” beaamt Marijke 
Lootens. “Creativiteit en participatie 
zijn sleutelwoorden geworden. Kli-
niek Sint-Jozef durft te vernieuwen. 
Kijk maar naar de vele innovatieve 
initiatieven van de jongste jaren. Een 
zeer waardevolle realisatie vind ik de 
vernieuwende manier van omgaan met 
agressie. Het ziekenhuis is er op enkele 
jaren in geslaagd zo goed als volledig 
isolatie- en fixatievrij te worden. Alle 
medewerkers zijn mee in dat verhaal. 
Er ligt tegelijk meer eigenaarschap bij 
de patiënt, die meer dan ooit actief 
betrokken wordt bij zijn herstel,” zegt 
Marijke Lootens.

“Dat klopt,” zegt Filip Deboutte. “Er kan 
veel veranderen als je de patiënt niet 
louter vanuit zijn problematiek bena-
dert, maar hem ook in zijn krachten zet. 
We mogen mensen niet te snel labelen. 
En al zeker niet de jongeren of jongvol-
wassenen. Die cruciale overgangsjaren 
tussen jeugd en volwassenheid krijgen 
terecht meer en meer aandacht.”

Samenwerken

“Wat er voor mij uitspringt, is de 
enorme groei aan netwerkvorming,” 
zegt Paul Callebert. “Zowel in het net-
werk Kwadraat voor volwassenen als 
in het netwerk WINGG voor kinderen 
en jongeren hebben we het afgelopen 
decennium actief geparticipeerd. 
Samenwerking met behoud van de 
autonomie van elke organisatie. Het 
is goed dat de concurrentiegedach-
te van vroeger, plaats heeft gemaakt 

“Er kan veel veranderen als je 
de patiënt niet louter vanuit zijn 
problematiek benadert, maar 
hem ook in zijn krachten zet."
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voor een bundeling van de krachten. 
Natuurlijk is er nog altijd frictie hier 
en daar, maar de basisattitude is fun-
damenteel veranderd. Niet alleen in de 
geestelijke gezondheidszorg, maar in 
de hele zorg- en welzijnssector.”

“Ik heb altijd gestreefd naar samen-
werking binnen de directie, maar ook 
tussen de directie en het bestuursor-
gaan,” zegt Filip Deboutte. “Ik geloof in 
een horizontale, verbindende aanpak. 
In het bestuur is een sterke mix aan 
expertise aanwezig: op het vlak van fi-
nancieel beleid, HR, psychosociaal wel-
zijn en geestelijke gezondheidszorg. 
Zo hebben we verschillende comités 
opgericht voor een optimaal overleg: 
een financieel comité, een bouwcomi-
té, en een comité personeelsaangele-
genheden. Daarnaast is er het bureau, 
waarin voorzitter, ondervoorzitter, 
een bestuurder en de algemeen direc-
teur samenzitten. Ten slotte is er een 
heel directe lijn tussen de algemeen 
directeur en de voorzitter, met veel 
informeel overleg.”

“We hebben inderdaad een cultuur ge-
installeerd waarin bestuur en directie 
inhoudelijk erg nauw samenwerken,” 
bevestigt Paul Callebert. “Cruciaal 
hiervoor is goede communicatie, zo-
dat het bestuur tijdig, correct en zo 
volledig mogelijk op de hoogte blijft. 
Dat versterkt het vertrouwen en dan 
is open overleg mogelijk. De digitalise-
ring helpt hierbij: de tijd van de dikke 
dossiermappen is gelukkig voorbij. 
Dankzij het continue en transparan-
te overleg zitten bestuur en directie 
doorgaans op één lijn. Een goede dis-
cussie is altijd gezond, maar van echte 
meningsverschillen is zelden sprake.”

“Dat komt mede door een goede voor-
bereiding van de dossiers door de 
directie en het overleg in het bureau 
en de comités,” zegt Filip Deboutte. 
“Vóór iets op de bestuurstafel komt, 
is er al veel overleg voorafgegaan. Elk 
voorstel is goed doordacht, vanuit ver-
schillende perspectieven. Het is niet 
op los zand gebouwd. Het bestuur stelt 
dat op prijs en honoreert dat door vlot 
samen te werken.”

Vertrouwen in de toekomst

“Een belangrijk dossier is het master-
plan,” zegt Paul Callebert. “We willen 
het de komende jaren versneld uit-
voeren. De bestaande infrastructuur 
voldoet niet meer. Ze is een rem op 
de zorgvernieuwing. Een healing en-
vironment is belangrijk voor het her-
stel van patiënten. Ook de bereikbaar-
heid willen we verbeteren. Tegelijk 
willen we het groene karakter van dit 
prachtige domein bewaren.”

“De komende jaren blijft er veel 
werk aan de winkel,” mijmert Filip 
Deboutte. “Er moeten sowieso meer 
middelen naar de geestelijke gezond-
heidszorg gaan dan vandaag het ge-
val is. 94 % van het federale budget 
voor de gezondheidszorg gaat naar 
de somatische zorg, slechts 6 % naar 
de psychische zorg. Dat is niet langer 
vol te houden. Vooral de nulde en de 
eerste lijn moeten dringend versterkt 
worden. We moeten veel meer inves-
teren in preventie. Tegelijk moeten 
de overheden beter samenwerken. De 
regelgeving is complex en de federale 
en Vlaamse wetgeving zijn niet altijd 
goed op elkaar afgestemd.”

“De psychiatrische ziekenhuizen zelf 
zullen ook nog meer moeten samen-
werken. We hoeven niet allemaal alles 
aan te bieden. De eerste stappen in die 
richting zijn al gezet, maar er is nog 
een weg te gaan.”

“Ik heb het volste vertrouwen in de 
toekomst van Kliniek Sint-Jozef. Mijn 
opvolging is verzekerd, maar wat meer 
is: hier heerst een sterk en authentiek 
Pittem-gevoel. Artsen en medewer-
kers wisten zich steeds met elkaar 
te verbinden. Die gedrevenheid en 
verbondenheid ervaar ik ook in de 
samenwerking tussen het bestuur 
en het directiecomité. Dat is de beste 
garantie voor een mooie toekomst.”

Paul Callebert

Marijke Lootens

Filip Deboutte
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Goed kader voor vlotte  
samenwerking op het terrein

West-Vlaams protocol politie, parket en ziekenhuizen in voege

Als jurist en voormalig plaatsver-
vangend vrederechter heeft Filip 
Deboutte altijd veel aandacht gehad 
voor een goede samenwerking met 
parket en politie. Ook eerste com-
missaris Filip Feraux van politie-
zone regio Tielt zet zich al jaren in 
voor een goed wederzijds begrip. 
Beiden zijn dan ook erg blij met 
het protocol dat de West-Vlaamse 
ziekenhuizen in 2022 sloten met 
parket en politie voor een nog be-
tere samenwerking.

Het West-Vlaamse protocol is een 
uniek samenwerkingsakkoord tus-
sen de algemene en psychiatrische 
ziekenhuizen, het parket en de politie. 
Het ging op 27 juni 2022 in voege.

“Ziekenhuizen, parket en politie ko-
men elkaar geregeld tegen op het ter-
rein,” zegt commissaris Filip Feraux. 
“Toch stond hierover tot voor kort 
weinig op papier. Het protocol vult 
die leemte in. We weten nu beter wat 
we van elkaar kunnen en mogen ver-
wachten. We kennen de krijtlijnen. Dat 
is nodig. Want elke sector heeft zijn 
eigenheden. Denk aan de aandacht 
voor privacy in de psychiatrie.”

“De afspraken van het protocol staan 
zowel ten dienste van parket en politie 
als van de ziekenhuizen. Er verandert 
an sich weinig aan onze interne proce-
dures, maar het was nodig dat dit ge-
formaliseerd werd in een samenwer-
kingsakkoord,” zegt Filip Deboutte. 
“Er zijn afspraken gemaakt op negen 
domeinen. De belangrijkste voor de 
geestelijke gezondheidszorg zijn: ge-
dwongen opnames, onrustwekkende 
verdwijningen, politioneel optreden 
in het ziekenhuis en beroepsgeheim.”

“Voor de samenwerking in alge-
mene ziekenhuizen zijn er nog een 
aantal extra afspraken, zoals rond 
bloedafname na een ongeval,” zegt 
commissaris Feraux. “Zowel politie 

als zorgverleners staan vaak onder 
grote druk. Het is in ons aller belang 
dat de patiënt of de burger centraal 
blijft staan. Bij politie is er groeiende 
aandacht hiervoor. Maar het vergt een 
basiskennis en goede afspraken. Neem 
nu een onrustwekkende verdwijning 
van een patiënt uit een psychiatrisch 
ziekenhuis. Het doel is om de patiënt 
zo snel mogelijk terug te vinden. Om 
dat te kunnen doen, heeft de politie 
een aantal gegevens nodig. Maar dat 
komt soms in conflict met het recht op 
privacy. Wat is het adres van de pati-
ent? Is er sprake van een gevaarlijke 
situatie en zo ja, waarom? We hoeven 
uiteraard niet de medische details te 
kennen, maar een aantal basisgege-
vens zijn toch noodzakelijk.”

“Het ligt soms gevoelig: mag de politie 
de kamer van een patiënt onderzoe-
ken of niet? Dat is niet evident. Veel 
medewerkers voelen zich op hun on-
gemak als ze hiermee geconfronteerd 
worden. Ze weten niet hoe ze moeten 
reageren. Daarom is dat kader nodig,” 
zegt Filip Deboutte. “De samenwerking 
tussen Kliniek Sint-Jozef en de plaat-
selijke politie is trouwens al jaren erg 
goed. We zien elkaar geregeld. Com-
missaris Feraux is ons aanspreekpunt 
en Ann Dierickx is onze wijkagente.”

Ander perspectief

“Korte lijnen zijn goed voor een hechte 
samenwerking,” bevestigt commissa-
ris Feraux. “We kunnen altijd dingen 
verbeteren, leren uit incidenten en 
preventief werken. Het zit soms in klei-
ne dingen. We zijn er ons als politie-
mensen bijvoorbeeld goed bewust van 
dat ons uniform en wapen een impact 
hebben op hoe mensen ons zien en hoe 
ze zich gedragen.”

“Het ergste wat ik heb meegemaakt 
op dat vlak, was een gijzeling in het 
ziekenhuis,” zegt Filip Deboutte. “Ge-
lukkig met een goede afloop. Achteraf 

Filip Deboutte

Filip Feraux
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hebben we samen met de politie een 
grondige evaluatie gemaakt. Want we 
botsten toch op een aantal dingen. We 
werken vanuit een ander perspectief. 
Voor ons was de gijzelnemer een pa-
tiënt, die wij benaderden als hulpver-
leners. Voor de politie was die man 
op dat moment een misdrijf aan het 
plegen. Dat verschil in perspectief leidt 
onvermijdelijk tot spanningen. In het 
ziekenhuis hebben we een eigen beleid 
om met agressie om te gaan. Geldt dat 
beleid ook als de politie erbij komt? 
Of neemt de politie het dan helemaal 
over? Of bestaat er een middenweg? 
Het is belangrijk om hierover afspra-
ken te maken.”

“Tegelijk zien we het belang van een 
goede samenwerking toenemen,” 
zegt Filip Deboutte. “Ik denk aan het 
stijgend aantal gedwongen opnames. 
Kliniek Sint-Jozef heeft zelf geen ge-
sloten afdeling, maar andere psychia-
trische ziekenhuizen voelen die druk. 
Er is veel agressie in de samenleving. 
Ook bij jongeren en jongvolwassenen. 
Hoewel we geen gedwongen opnames 
hebben hier, worden ook wij met die 
agressie geconfronteerd. Sinds enkele 
jaren hebben we een vooruitstrevend 
beleid op dat vlak: wij isoleren en fixe-
ren niemand meer. We werken vooral 
preventief en in voortdurende dialoog 
met de patiënten.”“Een gedwongen 
opname is per definitie een acute si-
tuatie,” zegt commissaris Feraux. “Het 
is de opdracht van de politie om de 
persoon in kwestie naar een psychi-
atrisch ziekenhuis te brengen en erbij 
te blijven tot de opname geregeld is. 
Dat kan wel even duren. Dat weegt 
op de werklast van de politiemensen. 
En op het gemoed: je houdt tenslotte 
iemand tegen zijn wil vast, je berooft 
iemand van zijn vrijheid.”

Beroepsgeheim versus hoger 
belang

“De meeste discussies gaan over het 
beroepsgeheim. ‘Ze zeggen weer niks 
in het ziekenhuis’, klagen politiemen-
sen wel eens. Terwijl het natuurlijk in 
ons aller belang is dat het recht op pri-
vacy verzekerd is,” zegt Filip Feraux.

“Voor je het beseft, kom je in een 
patstelling. Stel, de politie belt op: ‘Is 
meneer X in het ziekenhuis aanwezig?’ 
‘Waarom vraagt u dat?’ ‘Dat mag ik 
niet zeggen,’ antwoordt de politie. ‘Dan 
mag ik u ook niet zeggen of die man 
aanwezig is.’ Tja, zo komen we ner-
gens. Het ziekenhuis mag wel degelijk 
bevestigen of ontkennen dat iemand 
aanwezig is, maar de politie moet 
context geven. Het beroepsgeheim 
kan altijd doorbroken worden als er 

sprake is van een hoger belang. Als een 
patiënt tijdens een consultatie aan een 
arts een moord van jaren geleden be-
kent, dan heeft de arts beroepsgeheim. 
Oordeelt de arts echter dat het gevaar 
bestaat dat de man opnieuw geweld 
pleegt, dan moet hij de procureur op 
de hoogte brengen. De casuïstiek is 
belangrijk: je moet het hoger belang 
geval per geval inschatten,” zegt Filip 
Deboutte.

“Er blijft enige mate van subjectiviteit, 
maar het protocol geeft nu tenmin-
ste een kader. En bij twijfel kan een 
hulpverlener de referentiemagistraat 
contacteren. Hij is het aanspreekpunt 
bij vragen over het beroepsgeheim,” 
zegt Filip Feraux. “Van onze kant moe-
ten wij erover waken dat politiewerk 
nooit routine wordt. We moeten elke 
zaak ernstig nemen en in alle omstan-
digheden professioneel blijven, nooit 
ons geduld verliezen. Mensen met een 
psychische kwetsbaarheid zijn ook 
burgers. De context is alles. We mogen 
niet te snel oordelen over iemand, ook 
niet als hij of zij overlast veroorzaakt 
of zichzelf in gevaar brengt.”

“Ook daar helpt het protocol bij,” zegt 
Filip Deboutte. “Het geeft een veilig 
gevoel te weten dat wij en de patiënten 
op de politie kunnen rekenen.”

“Ik vind de titel van 
jullie magazine heel 
toepasselijk: een 
open venster. Dat 
is mijn indruk van 
het ziekenhuis: een 
open huis, een open 
houding, een open 
samenwerking." 

“Ik vind de titel van jullie magazine 
heel toepasselijk: een open venster. 
Dat is mijn indruk van het ziekenhuis: 
een open huis, een open houding, een 
open samenwerking. Maar ook de poli-
tie evolueert. Meer dan vroeger zijn we 
ingesteld op praten en onderhandelen, 
terwijl de klemtoon vroeger meer op 
actie lag. Dat is een maatschappelij-
ke evolutie. De politie is al lang geen 
bastion van macho’s meer. Bij de nieu-
we instromers bij de politie zitten 
mannen en vrouwen met een diverse 
achtergrond: van ergotherapeuten 
tot schrijnwerkers. Dat is een goede 
evolutie,” zegt commissaris Feraux.
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POLIKLINIEK

ZORGPROGRAMMA
OUDEREN*

Psychiaters
Kinderen en jeugd 
Dr. Evelyne D’hoore 

Dr. Jolien Braet

Jeugd en jongvolwassenen
Dr. Geert Everaert

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

Zorgpaden
Angst en Stemming A
Angst en Stemming B

Fase en Middel 
Dr. An Verbrugghe 

Dr. Hannes Dechamps

*in samenwerking met de afdeling  
psychogeriatrie AZ Delta

EXPERTISE.NET

EXPERTISECENTRUMECT

ZORGPROGRAMMA
VOLWASSENEN

NETWERKKWADRAAT

Aanmeldcentrum
Dr. Hannes Dechamps

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

MOBIELETEAMS

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
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NETWERKWINGG


