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Voorwoord
De geestelijke gezondheidszorg is volop in ontwikkeling.
De positie van de patiënt is over de jaren heen grondig veranderd. In plaats van
zorgontvanger wordt de patiënt de eigenaar van zijn unieke herstelproces. Het benutten
van zijn eigen ervaringsdeskundigheid is dan ook cruciaal in het uitbouwen van een
herstelgeoriënteerde zorg, waarbij niet alleen de vraag naar de best mogelijke zorg
geboden met de hoogst mogelijke kwaliteitsstandaarden centraal staat, maar ook de vraag
welke keuzes door die patiënt zelf zouden gemaakt worden.
Ook de positie van de hulpverlener is grondig veranderd in de afgelopen jaren. Daarbij
wordt deze professional niet enkel een uitvoerder van een wetenschappelijk verantwoorde
en op evidentie gebaseerde hulpverlening, maar op de eerste plaats een coach die probeert
de patiënt terug in het centrum van zijn eigen gekozen traject te plaatsen. Deze
veranderende posities in de relatie tussen hulpverlener en patiënt schept nieuwe
uitdagingen en mogelijkheden waarvoor we ten volle kiezen in de uitwerking van de
maatschappelijke opdracht van ons psychiatrisch centrum.
3

Uiteraard is ook de positie van het psychiatrisch centrum grondig geëvolueerd de afgelopen
jaren. In plaats van het ‘centrum’ van de zorg te zijn, willen we evolueren naar een
‘partner’ in de zorg. Een partner van de patiënt, de familie, maar ook een partner van de
andere hulpverleners actief in onze regio binnen de geestelijke gezondheidszorg. De
geslaagde eerste stap in de doelgroepafstemming met APZ Sint-Lucia is daarbij geen
onbelangrijke historische stap in de uitbouw van een regionaal goed uitgebouwde zorg.
Deze investering in een versterkte samenwerking is noodzakelijk voor de toekomst.
In 2015 werd ook het regionale plan gefinaliseerd voor de uitbouw van ‘artikel 107’ in de
regio Sint-Niklaas, Dendermonde en Aalst. Alle partners werken constructief samen voor de
uitbouw van een goed netwerk, en het binnenhalen van het ‘proeftuinenproject’ is dan ook
een mooie illustratie van de inhoudelijke kwaliteit van dit vernieuwde samenwerkingselan
en de appreciatie van de overheid hiervoor.
In dit jaarverslag kan u een overzicht terugvinden van enkele opvallende activiteiten of
nieuwigheden die we in 2015 mochten beleven, en die zo alweer het fundament voor een
boeiend en uitdagend 2016 legden.
Ik dank u voor het vertrouwen en de samenwerking.

Stefaan Baeten
algemeen directeur

De cliënt
Proeftuinenproject
In juni 2015 werd door het Vlaamse agentschap
Zorg en Gezondheid een oproep verspreid om
proeftuinen rond ‘woon en zorg in de geestelijke
gezondheidszorg’ in te dienen die tijdelijk
gesubsidieerd zouden worden.
Het Netwerk GG Aalst-Dendermonde-SintNiklaas besliste om op basis van de
netwerkgedachte een dossier in te dienen dat
enerzijds aansluit bij de beleidsdoelstellingen
van artikel 107 en anderzijds een concrete
uitwerking geeft aan de verdere
operationalisering van functie 5 (specifieke
woonvormen waarin zorg kan worden
aangeboden indien het thuis(vervangend)milieu
hiertoe niet in staat is).
Specifiek betekende dit voor ons centrum de
concrete medewerking aan de uitwerking van
twee proeftuinen, met name Kortverblijf, en het
Korsakovhuis (De Studio’s).

Kortverblijf
In deze proeftuin wordt een residentieel
kortverblijf van maximaal drie maanden per jaar
geboden aan volwassen cliënten (langdurige
zorg). Dit kortverblijf kan een antwoord bieden
op noden van mantelzorgers die tijdelijk de zorg
voor hun familielid niet kunnen opnemen. Ook
de cliënt zelf kan aangeven dat hij of zij
tijdelijk nood heeft aan een veilige
woonomgeving met zorg op maat, zonder
dat er een intensieve medisch-psychiatrische
behandeling noodzakelijk is.

Korsakovhuis (De Studio’s)
De Studio’s zijn er voor mensen met het
syndroom van Korsakov of gerelateerde
geheugenproblematiek als gevolg van
alcoholmisbruik. Het doel van deze Studio’s is de
brug te maken tussen een residentiële opname
en de terugkeer naar de wooncontext en dit
door het aanbieden van een re-integratieproject
of een woonassessment.
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Verbouwingen afdeling Portato
De afdeling Portato (zorgprogramma ernstige en langdurige zorg) krijgt in de toekomst de extra
functie ‘respite care’. Respite care staat voor crisisopvang in de ernstige en langdurige zorg. In de
praktijk komt dit onder meer neer op de uitbouw van een gesloten circuit op de afdeling en het
principe van bed-op-recept.
De laatste vierpersoonskamers worden daarom ook omgebouwd tot eenpersoonskamers. Om deze
verbouwingswerken vlot te laten verlopen, werden in tussentijd containers met eenpersoonskamers
geplaatst in de tuin van de afdeling.
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Familie en
naastbetrokkenen
titel

Herstelweek
In 2013 startte ons centrum met de organisatie
van een Herstelweek.
Tijdens een Herstelweek willen we cliënten en
hulpverleners samen, gedurende een week
onderdompelen in het thema ‘herstel’ en dit
via allerlei boeiende activiteiten zoals lezingen,
workshops, filmvoorstellingen, tentoonstellingen
en dit alles door en voor cliënten,
ervaringswerkers en hulpverleners. Deze weken
zijn telkens zeer bijzondere belevenissen.
Voor de editie van 2015 stelden we voor het
eerst de Herstelweek ook open voor
familieleden. Het thema van deze Herstelweek
luidde immers BinnensteBuiten. Een
herstelproces komt weliswaar vaak op gang
tijdens een opname of begeleiding in de GGZ
‘binnen’, maar een groot stuk van dit proces
speelt zich verder af thuis, met familie en
naastbetrokkenen, in de maatschappij
‘buiten’.
Wij wilden tijdens deze editie dan ook graag stil
staan bij hoe wij beter kunnen samenwerken
met familie en andere partners buiten de GGZ.

We nodigden hiervoor een aantal externe
deskundigen uit, enerzijds mensen die ons meer
konden leren over werken met familie,
anderzijds deskundigen die ons konden
inspireren over hoe meer samen te werken met
de ruimere omgeving. Tijdens de Herstelweek
hadden we daarom o.a. een getuigenis via
Similes, een workshop van het Familieplatform
geestelijke gezondheid, KOPP-getuigenissen, een
lezing ‘kwartiermaken’ met Peter Dierinck, een
workshop buddywerking en nog zoveel meer.
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KOPP-werking

Onze werkgroep KOPP (Kinderen van Ouders
met Psychische Problemen) nam haar
doelstelling om ons ziekenhuis kindvriendelijker
te maken letterlijk en investeerde in goed
uitgedachte speelgoedboxen. Op alle
afdelingen, in de cafetaria, aan het onthaal,…
staan nu speelgoedboxen voor kinderen.
Ouders hebben zo de mogelijkheid om met hun
kind te spelen, en kinderen hebben iets leuks te
doen en voelen zich zo meer welkom.
Daarnaast werden ook psycho-educatieve
boekjes voor kinderen ter beschikking gesteld
die ontleend kunnen worden. Sommige boekjes
zijn kinderboekjes, andere kunnen samen met
de kinderen gelezen en bekeken worden.
Daarnaast is het de bedoeling dat elke ouder
met schoolgaande kinderen tijdens de opname
een KOPP-preventiegesprek aangeboden krijgt.
Via dit gesprek willen we cliënten met kinderen
waar nodig versterken in hun ouderrol.
Elke afdeling heeft een KOPP-referentiepersoon
die dit mee helpt bewaken en steeds
aanspreekbaar is.
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Ervaringsdeskundigen
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WRAP-training

WRAP staat voor Welness Recovery Action Plan en is een veelbelovend hulpmiddel dat cliënten op
heel concrete wijze helpt in hun herstelproces. Het instrument waaide vanuit de Verenigde Staten
over naar Nederland en belandde via de Universiteit van Gent bij ons in Vlaanderen.
Twee leden van onze WEP, Werkgroep Ervaringsinzet en Participatie, bekwaamden zich in het
begeleiden van WRAP-trainingen voor cliënten.
In 2015 werd via infomomenten en workshops, onder grote belangstelling, het startschot
gegeven voor deze training.
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Aan de slag met je herstelverhaal
In de werkgroep ‘INzicht herstelverhalen’ helpen cliënten en ervaringsdeskundigen elkaar bij het
schrijven van het eigen herstelverhaal. Vanuit deze groep ontstond de nood aan een leidraad die kon
helpen om het herstelverhaal op papier te krijgen.
Deze leidraad kreeg in 2015 vorm in een aantrekkelijke brochure. Deze brochure kan cliënten helpen
bij het werken aan het eigen herstelverhaal. Volgende thema’s komen hierbij aan bod: ‘Hoe begin je
eraan? Welke elementen kunnen aan bod komen? Wat zijn nog tips bij het schrijven van je
herstelverhaal?’.
Via de website van ons centrum kan de brochure steeds gedownload worden.
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Kortsluiting in mijn hoofd
Op 27 en 28 november 2015 vond de
voorstelling Kortsluiting in mijn hoofd: oude en
nieuwe verhalen uit de psychiatrie plaats in het
Museum Dr. Guislain. Voorafgaand kon de
tentoonstelling ‘Schaamte’ bezocht worden.
De voorstelling werd gebracht door Brenda
Froyen en Stefaan Baeten. Het was een
monoloog van Brenda over haar behandeling in
de psychiatrie van nu, en een monoloog van Stefaan over de behandelingen in de psychiatrie van
vroeger. Of was het een dialoog, tussen
patiënt en hulpverlener? Twee verhalen,
één voorstelling, verbonden door muziek.

Brenda Froyen is actief in de patiëntenvereniging
UilenSpiegel, geeft lezingen over haar
ervaringen, en is auteur van het boek
‘Kortsluiting in mijn hoofd’.
De opbrengst van deze voorstellingen ging
naar de Rodeneuzenactie t.v.v. geestelijke
gezondheidsproblemen bij jongeren.

10

Medewerkers
en
vrijwilligers
Nieuwe medisch en verpleegkundig directeur
In 2015 nam ons centrum afscheid van twee
coryfeeën.
Dr. Marie-Jeanne Van Biesen ging na een carrière
van 35 jaar bij ons in welverdiend pensioen.
Dr. Van Biesen was psychiater van de afdelingen
Portato en Largo (ernstige en langdurige zorg), en
medisch directeur.
Op de afdelingen Portato en Largo werd zij
opgevolgd door dr. Catherine Vanderhenst.
Als medisch directeur werd ze opgevolgd door
dr. Stephan De Bruyne.
Dr. De Bruyne is als psychiater ook verbonden aan
de afdeling Legato (psychotische kwetsbaarheid).
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Dr. Van Biesen

Dr. De Bruyne

Dhr. Roelant

Dhr. De Lille

De tweede coryfee die in pensioen gegaan is, is
José Roelant. Na een carrière van 41 jaar bij
‘de Broeders’ liet hij het verpleegkundig
directeurschap achter zich.
José werd opgevolgd door Dirk De Lille, toenmalig
adjunct-verpleegkundig directeur.
Bedankt, Marie-Jeanne en José!
Succes, Stephan en Dirk!

Zorgnetwerk
Dossier artikel 107 ingediend
Het Netwerk Geestelijke Gezondheid
Aalst – Dendermonde – Sint-Niklaas (Netwerk
GG ADS) is een samenwerkingsinitiatief tussen
actoren in de nulde-, eerste-, tweede- en derdelijns gezondheidszorg uit de regio
Aalst – Dendermonde – Sint-Niklaas.
Het Netwerk GG ADS streeft, door afstemming
en samenwerking met alle maatschappelijke
sectoren en voorzieningen, naar een betere
regionale geestelijke gezondheidszorg. Het wil
voor elke cliënt met een psychische
kwetsbaarheid een kwaliteitsvolle, toegankelijke
en geïntegreerde geestelijke gezondheidszorg
voorzien, zo dicht mogelijk bij de leefwereld van
de cliënt, zodat personen met psychiatrische
problemen volwaardig kunnen participeren aan
en deel uitmaken van de samenleving.
Deze ontwikkeling naar een meer
gemeenschapsgerichte geestelijke
gezondheidszorg, zoals bedoeld in artikel 11
en artikel 107 van de wet op de ziekenhuizen
en verzorgingsinrichtingen en de ‘Gids naar een
betere geestelijke gezondheidszorg door de

realisatie van zorgcircuits en netwerken’ is een
gedeelde verantwoordelijkheid van alle
deelnemende partners in de regio
Aalst – Dendermonde – Sint-Niklaas.
Dit samenwerkingsverband en engagement
werd neergeschreven in het projectvoorstel art.
107 Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas en
ingediend ter goedkeuring bij de Vlaamse

overheid op 1 december 2015. Het
projectvoorstel bevat ook een planning van de
toekomstige uitrol van het Netwerk GG binnen
de regio.
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Zorgafstemming met APZ Sint-Lucia
Recente evoluties in de zorg, zoals vermaatschappelijking en samenwerking met nieuwe zorgpartners,
motiveerden APZ Sint-Lucia en PC Sint-Hiëronymus om samen rond de tafel te zitten en te kijken op
welke manier het zorgaanbod in de toekomst beter op elkaar afgestemd kan worden.
Beide ziekenhuizen ontwikkelden zich de voorbije jaren als onafhankelijke centra met eigen
methodieken en klemtonen, maar met een overlap op een aantal zorgdomeinen (bv. verslavingszorg,
angst- en stemmingsstoornissen, psychotische stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, langdurige
zorg, enz.).
We waren en zijn ervan overtuigd dat een goede zorgafstemming de ziekenhuizen de kans geeft zich
meer te specialiseren en efficiënter te werken.
In een eerste aanzet tot afstemming werd een draagvlak gevonden voor volgende opdeling in
zorggroepen:
•
•

Angst- en stemmingsstoornissen zullen voortaan behandeld worden in APZ Sint-Lucia;
Psychotische stoornissen worden voortaan behandeld in PC Sint-Hiëronymus.

Deze inhoudelijke zorgafstemming is geen aanzet tot fusie. Het is een praktijkgerichte
zorgoriëntatie tussen twee evenwaardige zorgpartners binnen een duidelijk afgelijnd zorggebied
(Waas en Dender) waarbij het belang van de individuele patiënt en zijn omgeving het uitgangspunt
moet blijven. Elk ziekenhuis ontwikkelt op de eigen manier, binnen de eigen context en met een eigen
methodiek, een behandeling voor het respectievelijke zorgdomein.
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Kennismakingsavond psychologen en psychiaters
Een goede doorstroom van patiënten van en naar de ambulante sector is een essentieel onderdeel
van het herstelproces van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Om dit partnerschap te
ondersteunen, organiseerde onze psychologische dienst daarom in het voorjaar een (informeel)
kennismakingsmoment voor en met psychologen en psychiaters uit de regio.
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Samenleving
Openbedrijvendag De Witte Hoeve
Op zondag 4 oktober nam arbeidscentrum
De Witte Hoeve voor het eerst deel aan Open
Bedrijvendag. De arbeidstrajectbegeleidingsdienst Echo en de elf werkateliers zetten hun
deuren open voor het grote publiek.

Bezoekers konden die dag letterlijk en figuurlijk
proeven van alle arbeidsactiviteiten. De
organisatie was een samenwerking van
medewerkers, vrijwilligers en cliënten. De
zonovergoten dag bracht meer dan 1500
bezoekers op de been.
15

16

NIET GEK ver van mijn bed!?
Op zaterdag 10 oktober, Werelddag van de
Geestelijke Gezondheid, ging de voorstelling
‘NIET GEK ver van mijn bed?’ door in
concertzaal De Casino te Sint-Niklaas. De
voorstelling was een initiatief van Out of My
Box, de eigen-zinnige band van ons centrum,
die destigmatisering van psychische
problemen hoog in het vaandel draagt.

Het muzikale karakter van de voorstelling
kwam tot stand door een samenwerking met
Harmonie Kastel. Het scenario was van de
hand van auteur Hilde Van Cauteren i.s.m.
de Werkgroep Ervaringsinzet en Participatie.
Beide voorstellingen waren uitverkocht.
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Cijfergegevens
Opnames, ontslagen, ligdagen
Het aantal opnames is ten opzichte van 2014 verder gestegen van 746 naar 801. Deze stijgende
tendens sinds 2013 gaat samen met een daling van de gemiddelde verblijfsduur van 64 dagen in 2012
naar 57 dagen in 2015. Het totaal aantal ligdagen bedraagt 60.220 wat erg vergelijkbaar is met de
60.472 ligdagen in 2014. Van de opnames zijn er 45% mannen en 55% vrouwen. 30% van de
opgenomen personen woont alleen voor de opname. 60% van alle opnames zit net als in 2014 in de
leeftijdsgroep tussen 26 en 45 jaar.
Van de 801 opnames waren er 226 eerste opnames in 2015. Ook dit cijfer is erg vergelijkbaar met de
225 eerste opnames in 2014. In totaal waren er 209 dagopnames in 2015. Het aantal gedwongen
opnames bedroeg 98 in 2015. Dit is een stijging van 20% ten opzichte van 2014.
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Opnames per afdeling/dienst
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Da Capo

Legato

A Tempo

Portato

Moderato

Largo

Het grootste aantal opnames werd gerealiseerd op afdeling Legato met 256 en op afdeling Da Capo
met 247. Daarbij valt vooral de stijging op van het aantal opnames op Legato van 207 in 2014 naar
256 in 2015.

Hoofddiagnose bij opname

19

De drie grootste groepen hoofddiagnose bij opname zijn stemmingsstoornissen (30%), psychotische
stoornissen (28%) en middelenmisbruik (24%). Het aantal persoonlijkheidsstoornissen stijgt van 5% in
2014 naar 10% in 2015.

Verblijfsduur bij ontslag

Op moment van het ontslag is voor 60% van de patiënten de verblijfsduur lager dan drie maanden.
Voor 90% van de patiënten is deze lager dan twaalf maanden. Deze cijfers zijn erg vergelijkbaar met
2014. 85% van de ontslagen gebeurt met wederzijds akkoord tussen de behandelaar en de patiënt.

Contact
Psychiatrisch Centrum Sint-Hiëronymus vzw
Dalstraat 84
9100 Sint-Niklaas
T: 03/776 00 41
E: post@hieronymus.be
W: www.hieronymus.be

