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VEERKRACHTIG VERBINDEN

Het evenwicht tussen draaglast en draagkracht staat bij 
velen onder druk. Corona zorgde voor extra zorgen en ontnam 
tegelijkertijd ook mogelijkheden voor ontspanning en plezier. 
Bijzonder belangrijk dus om extra in te zetten op het versterken 
van veerkracht bij patiënten, families en onze medewerkers. 
Wat we hierbij ook intens ervaren, is hoe essentieel verbinding 
in ons leven is. Verbinding met de ander geeft ons leven zin en 
kleur. Echt contact creëert verbondenheid, warmte en groei.

Het centraal thema in ons Medisch Centrum St.-Jozef voor 
2021 was dan ook ‘Veerkrachtig Verbinden’ en dit voor onze 
patiënten, families én onze medewerkers.

Sàmen bouwden we actief en in verbinding met elkaar aan 
onze veerkracht en aan kwaliteitsvolle goede zorg. In dit jaar-
verslag kan u lezen hoe we hieraan in 2021 concreet gestalte 
gaven: doorheen patiënten- en familieparticipatie, innovatieve 
EMDR, kwaliteitsaudits tot de Babbelbankenroute in Zuidoost 
- Limburg en een 6-urenloop.

Ik wens u als lezer ook graag veel veerkracht en verbinding. 
Misschien dat u wel geïnspireerd wordt door het lezen van ons 
jaarverslag ?

Hartelijke groet,

Cindy Monard, algemeen directeur

NIEUWE NAMEN: GEZOCHT EN GEVONDEN

2021 was het jaar waarin de teams, in goede afstemming met in- en 
externe stakeholders, kozen voor nieuwe namen van de zorgeenheden.

Sinds 1 december 2021 kan je in het Medisch Centrum St.-Jozef bij 
volgende zorgeenheden terecht:

CuraCura: crisis en urgentie
EmergoEmergo: psychotische & bipolaire gevoeligheid
TerraTerra: angst- & stemmingsproblematiek
OrbisOrbis: emotie- & gedragsregulatie
AliamenteAliamente: autismespectrumstoornis en/of bijkomende psychiatrische     
problemen
NexusNexus: overmatig middelengebruik & verslaving
NobisNobis: re-integratie & herstel (daghospitalisatie) 
UnicaUnica: persoonsgerichte begeleiding dementie
ArgoArgo: angst- & stemmingsproblematiek
SolutioSolutio: diagnostiek & behandeling ouderenpsychiatrie
GaudiumGaudium: diagnostiek & behandeling ouderenpsychiatrie (ZOL, campus 
Maas en Kempen)

De naam K-Delta, onze doelgroep Kinderen en Jongeren, bleef 
behouden, zo ook PVT Tongeren, het Psychiatrisch Verzorgingstehuis.

Voor meer informatie over de bijhorende zorgprogramma’s verwijzen wij 
je graag naar onze website: https://www.mc-st-jozef.be/

Hoor je mij?
Ik leef in mijn wereld, donker en kil.
Ik ben alleen en voel me eenzaam.
Ik loop er verloren. Geraak ik er ooit nog uit?
Ik zit voor me uit te staren, starend naar deze donkere diepte.
Ik roep om hulp, maar horen ze mij?
Zien zij die wereld ook?
Kunnen ze mij wel begrijpen als zij die wereld niet kunnen zien?

Tijdens mijn opname leer ik die kille wereld begrijpen, stilaan zie ik wat 
zonnestralen door de donkere wolken heen.

Stilletjes aan word ik begrepen, luisteren ze naar mij.
En op het einde van de rit, ziet mijn wereld er weer zonnig uit. Soms is er 
een donker wolkje, maar dat mag er zijn. Want ik mag ik weer zijn. 
Sandra D’ Anna: Terra



25 AUGUSTUS ‘21: OFFICIËLE INHULDIGING 
‘BABBELBANKROUTE’

De Babbelbankenroute is het resultaat van de samenwerking 
tussen het Medisch Centrum St.-Jozef (Munsterbilzen) en 
de gemeenten Bilzen, Herstappe, Hoeselt, Riemst, Tongeren, 
Voeren en Visit Limburg

Een verhaal van verbondenheid en maatschappelijke 
participatie om mensen met een psychische kwetsbaarheid te 
ondersteunen en de algemene sociale cohesie te bevorderen.
Maak tijd voor een babbel met een toevallige passant, 
misschien een kwetsbaar iemand, en help mee het sociaal 
isolement te doorbreken!
 
Ontelbare leuke plekken en toeristische bezienswaardigheden 
op je route smeken om ontdekt te worden. Onderweg passeer 
je verschillende Babbelbanken en interessante blikvangers 
(zie Babbelbankenroute op RouteYou.com).

“De overeenkomst van ‘Zelfhulpvriendelijk Ziekenhuis’ tussen 
het Medisch Centrum Munsterbilzen en de lotgenotengroep 
van Ups & Downs Hasselt, heeft een groot potentieel 
om wederzijdse verbinding te realiseren. Op basis van 
gelijkwaardigheid en respect kunnen informatie, inzichten en 
ervaringen gedeeld worden. Zowel de collectieve draagkracht 
als individuele weerbaarheid winnen hierbij aan vermogen. Dit 
is voor mij de essentie van samen veerkrachtig zijn.”

“Wij zijn heel tevreden over de werking van K-Delta. Ook omdat 
ze heel verbindend werken en dat naast de stem van het kind, 
de stem van de context ook belangrijk is.”

Patrick Colemont: coördinator Ups & Downs Hasselt

K-Delta: ouders

PARTICIPATIEVE ZORG IN HET MEDISCH 
CENTRUM ST.-JOZEF = OP WEG GAAN NAAR  EEN 
‘VANZELFSPREKENDE’ SAMENWERKING TUSSEN PATIËNT 
- FAMILIE EN HULPVERLENER MET EXPLICIETE AANDACHT 
VOOR KINDEREN EN EEN FAMILIEVRIENDELIJK KLIMAAT

Hierbij vertrekken we steeds vanuit de patiënt als actieve 
participant in zijn/haar zorgproces waarbij de zorg maximaal wordt 
afgestemd op de zorgvraag van de patiënt binnen zijn context. Via 
het adviestraject ‘familieparticipatie’ werd, onder begeleiding van 
Similes, een zelfscan van onze zorgeenheden uitgevoerd. Gelijktijdig 
werden rondetafelgesprekken met familieleden georganiseerd. Via 
deze weg kregen we als organisatie zicht op de mate waarin en de 
manier waarop familie en naasten worden betrokken in de behan-
deling. Sterktes en zwaktes kwamen op de voorgrond. De zelfscan 
vormt samen met de multidisciplinaire richtlijnen, de basis voor de 
uitwerking van ons familiebeleid voor de volgende jaren.

Daarnaast zet het Medisch Centrum St.-Jozef sterk in op het 
ondersteunen en versterken van de veerkracht bij kinderen van 
ouders met psychische- of afhankelijkheidsproblematiek (=KOPP/ 
KOAP).

Sinds 2012 is de KOPP-KOAP werking structureel ingebed in het 
aanbod van het Medisch Centrum St.-Jozef. In de schoot hiervan 
implementeerden we in 2021 ook de Kindreflex.

Via het geven van expliciete aandacht aan de kinderen van 
opgenomen ouders, werken we preventief  om alzo verdere 
problemen te voorkomen of tijdig te signaleren en aan te pakken. 
Dit gebeurt via informele contacten tijdens bezoekjes van kinderen 
aan hun opgenomen ouder en tijdens familiedagen. Er zijn 
daarnaast verschillende methodieken waarmee we therapeutisch 
aan de slag gaan. Enerzijds trachten we de opgenomen patiënt in 
zijn ouderschap te versterken (o.a. door een oudertraining met een 
ervaringsdeskundige), anderzijds streven we er naar verontrustende 
gezinssituaties tijdig te detecteren en veiligheid te installeren voor 
de betrokken kinderen.

Minderjarigen en jongvolwassenen zijn een bijzondere doelgroep 
waarbij familie een buitengewone rol speelt.

Verder blijven we ons in hoge mate engageren voor een publieke 
GGZ die uitgaat van het normale dagelijkse leven. 
Publieke GG-(zorg): ‘Omdat we weten dat GGZ uitdagingen en 
stigma niet opgelost worden door de GGZ-sector alleen’.



2021 IN CIJFERS
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EN MET JOU? ALLES GOED?

‘Ja hoor!’
Ook in 2021 gaf corona weer een flinke deuk aan ons leven, 
en toch probeerden we, ook op het werk, 
het beste van onszelf te geven.
Voor de één ging dat nogal vlotjes, 
voor de ander ietwat lastiger ‘naar eigen gevoel’,
daarom was zorgen voor voldoende welzijn op het werkwelzijn op het werk, 
een belangrijk streefdoel!

Drie pijlers bleven steeds door onze gedachten malen:
neem voldoende bewegingbeweging, zorg voor verbindingverbinding 
en blijf goed ademhalenademhalen.
Voor de kracht van onze ademhaling deden we beroep 
op experts in m(d)editatiem(d)editatie.
De changespiratorschangespirators vielen bij sommigen wel echt in de gratie.

Een wandel- en zoektochtwandel- en zoektocht bracht voor velen een aparte beleving.
Het geven en krijgen van complimentjescomplimentjes zorgde voor de juiste 
ingeving.
‘Ik hou van u’‘Ik hou van u’ werd vaak gezegd, 
soms bespeeld en af en toe zelfs gezongen.
Ja, het doet wat met een mens als je muzikale lucht verplaatst 
met je longen.
Om moeilijke periodes aan te pakken kon je beroep doen op de 
website ‘vaardig leven’. ‘vaardig leven’. 
Bij wisselwerkenwisselwerken was het belangrijk om vaak recht te staan, ook al 
was het maar heel even.

Om voldoende in beweging te komen, werden er fietsmaanden 
georganiseerd. 
De 6-urenloop6-urenloop was voor velen het hoogtepunt van het jaar, zo 
werd beweerd.
Bewust ademhalen, verbinding maken en gezond bewegenBewust ademhalen, verbinding maken en gezond bewegen, 
brachten we zo onder de aandacht, met als uiteindelijke doel: het het 
verhogen van eenieders mentale, sociale en fysieke veerkracht.verhogen van eenieders mentale, sociale en fysieke veerkracht.

We hopen in de toekomst deze acties te verbeteren of toch zeker 
te evenaren
zodat al onze medewerkers in Medisch Centrum Sint Jozef er ‘welwel’ 
bij varen!
Benny Willems: medewerker projectgroep welzijn



Aanvaarden maakt vrij! 

Barack Obama zei het een tijd geleden wel heel mooi, maar in 
MC St.-Jozef wisten ze het al langer: "Yes, you can!" Vertrekken 
vanuit de krachten van iemand, is een kunst op zich. Ik heb 
tijdens mijn vrijwilligerswerk mogen ervaren wat dat concreet 
betekent. We bekeken onder andere aan de zijlijn wat er 
mogelijk is, zonder de regie van de patiënt over te nemen. Ik 
vind dat een hele mooie ingesteldheid.

Op 21 april 2021 werd in onze organisatie de kick-off gelanceerd 
van het EMDR- VR project, een behandelvorm waarbij je de 
impact van een traumatische ervaring kunt verkleinen.
Onze medewerkers kregen in dit kader bijkomende opleidingen 
die nodig zijn om patiënten effectief te begeleiden tijdens het 
EMDR- VR traject. 
EMDR maakt het mogelijk om toegang te krijgen tot 
‘dysfunctionele’ netwerken in ons geheugen. De behandeling 
zorgt voor een aangepaste informatieverwerking zodat 
dysfunctioneel opgeslagen herinneringen alsnog worden 
verwerkt en op bewust niveau toegankelijk worden zonder dat 
ze nog een emotionele lading oproepen.
EMDR-VR zet je in als aanvulling op de face-to-face EMDR 
sessies. De EMDR-module wordt vertaald in een virtuele 
wereld waarbij de patiënt, in een veilige setting, begeleid wordt 
door een virtuele stem.
Het afgelopen jaar werden door deze therapeutische 
interventie diverse patiënten behandeld met een positief 
effect op hun gemoedstoestand, slaappatroon en dagdagelijks 
functioneren. De projectgroep VR wil graag de VR modules 
relaxatie en exposure het komende jaar nog meer vorm geven.
Meer info bij dokter Inge Brans

TRAUMAVERWERKING DOOR MIDDEL VAN EMDR - VR 
(EYE MOVEMENT DESENSITIZATION AND 
REPROCESSING - VIRTUAL REALITY)

Hilde Steegmans: ervaringsdeskundige

Dorien Vernimmen: student ervaringsdeskundige

Voldoende zelfzorg en persoonlijke verantwoordelijkheid vormen de 
basis voor veerkrachtige medewerkers.

Zeer belangrijk voor familiebrochure: Uitgebreid wegwijs maken in de 
mogelijkheid voor begeleiding, en daarbij zeer specifiek verwijzen naar 
mogelijkheden voor begeleiding en opvolging van kinderen!

Medewerkers: de ‘hartenklop’ van onze organisatie!!

“De begeleiders zagen altijd direct als het je niet ging en gingen dan met 
je praten en je helpen en dat was leuk want zo moest je zelf niet de stap 
zetten als je dat moeilijk zou vinden. Dank je wel voor alles.”

Op 1 en 2 juni organiseerde het MCSJ samen met Qualicor Europe 
praktijkaudits in het kader van de opleiding ‘nieuwe auditoren’. Meerdere 
zorgeenheden werden geaudit op hun patiëntenproces waarbij men 
extra goed keek naar verschillende veiligheidsaspecten.
Wij zijn dan ook terecht fier om vast te stellen dat kwaliteit duurzaam 
is verankerd in de dagelijkse praktijk. Onze medewerkers hebben veel 
veerkracht getoond en het kwaliteitsniveau weten vast te houden, dit 
ondanks de coronacrisis.

De feedback van Qualicor deed ons goed. 0nderstaand hun 
terugkoppeling:
   De kwaliteitsgedachte is nog duidelijk aanwezig bij de gesproken 
zorgprofessionals (+/- 20). PDCA (stappenplan voor verbetering) kennen 
ze nog en benoemen ze spontaan als kader om hun werking toe te 
lichten, ook al gaat het niet specifiek over kwaliteit van zorg. We hebben 
veel trotse medewerkers gezien, meerdere gesprekken moesten we zelf 
subtiel afronden omdat onze audittijd er op zat.
   Bevraagde VIR’s (belangrijke patiëntveiligheidsaspecten) zijn nog 
aanwezig in de werking en de verhoogde risico’s zijn nog steeds gekend 
(o.a. identificatie – medicatieverificatie – valpreventie – zorgoverdracht).

De volgende jaren blijven wij onze zorgprocessen verder verbeteren met 
een nog meer uitgesproken aandacht voor persoonsgerichte zorg, met 
een duidelijke visie op het actief betrekken van familie en naasten van 
de patiënt en voor de medewerkers in de zorgorganisatie.

QUALICOR AUDIT TOONT VEERKRACHT VAN ZORGEENHEDEN 
AAN

Salvatore Calatabiano: vrijwilliger familie- ervaringsdeskundige Similes

K-Delta:  Kinderen en jongeren
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brachten we zo onder de aandacht, met als uiteindelijke doel: het het 
verhogen van eenieders mentale, sociale en fysieke veerkracht.verhogen van eenieders mentale, sociale en fysieke veerkracht.

We hopen in de toekomst deze acties te verbeteren of toch zeker 
te evenaren
zodat al onze medewerkers in Medisch Centrum Sint Jozef er ‘welwel’ 
bij varen!

Erkende bedden & plaatsen
K&J
volwassenen
ouderen
PVT

Medische opnamen
K&J
volwassenen
ouderen

Verpleegdagen
K&J
volwassenen
ouderen
PVT

Eerste / heropname
eerste opname
heropname

Medewerkers
personeelsleden
fulltime equivalent
zorg
facilitair
algemene diensten
artsen
ervaringsdeskundigen
vrijwilligers

ECT

Polikliniek

37
146
94
45

169
653
322

9 448
38 505
23 264
18 050

41%
59%

589
426
318
90
16
19
7

22

879

4 348

Benny Willems: medewerker projectgroep welzijn

Aanvaarden maakt vrij! 

Barack Obama zei het een tijd geleden wel heel mooi, maar in 
MC St.-Jozef wisten ze het al langer: "Yes, you can!" Vertrekken 
vanuit de krachten van iemand, is een kunst op zich. Ik heb 
tijdens mijn vrijwilligerswerk mogen ervaren wat dat concreet 
betekent. We bekeken onder andere aan de zijlijn wat er 
mogelijk is, zonder de regie van de patiënt over te nemen. Ik 
vind dat een hele mooie ingesteldheid.

Op 21 april 2021 werd in onze organisatie de kick-off gelanceerd 
van het EMDR- VR project, een behandelvorm waarbij je de 
impact van een traumatische ervaring kunt verkleinen.
Onze medewerkers kregen in dit kader bijkomende opleidingen 
die nodig zijn om patiënten effectief te begeleiden tijdens het 
EMDR- VR traject. 
EMDR maakt het mogelijk om toegang te krijgen tot 
‘dysfunctionele’ netwerken in ons geheugen. De behandeling 
zorgt voor een aangepaste informatieverwerking zodat 
dysfunctioneel opgeslagen herinneringen alsnog worden 
verwerkt en op bewust niveau toegankelijk worden zonder dat 
ze nog een emotionele lading oproepen.
EMDR-VR zet je in als aanvulling op de face-to-face EMDR 
sessies. De EMDR-module wordt vertaald in een virtuele 
wereld waarbij de patiënt, in een veilige setting, begeleid wordt 
door een virtuele stem.
Het afgelopen jaar werden door deze therapeutische 
interventie diverse patiënten behandeld met een positief 
effect op hun gemoedstoestand, slaappatroon en dagdagelijks 
functioneren. De projectgroep VR wil graag de VR modules 
relaxatie en exposure het komende jaar nog meer vorm geven.
Meer info bij dokter Inge Brans

TRAUMAVERWERKING DOOR MIDDEL VAN EMDR - VR 
(EYE MOVEMENT DESENSITIZATION AND 
REPROCESSING - VIRTUAL REALITY)

Hilde Steegmans: ervaringsdeskundige

Dorien Vernimmen: student ervaringsdeskundige

Voldoende zelfzorg en persoonlijke verantwoordelijkheid vormen de 
basis voor veerkrachtige medewerkers.

Zeer belangrijk voor familiebrochure: Uitgebreid wegwijs maken in de 
mogelijkheid voor begeleiding, en daarbij zeer specifiek verwijzen naar 
mogelijkheden voor begeleiding en opvolging van kinderen!

Medewerkers: de ‘hartenklop’ van onze organisatie!!

“De begeleiders zagen altijd direct als het je niet ging en gingen dan met 
je praten en je helpen en dat was leuk want zo moest je zelf niet de stap 
zetten als je dat moeilijk zou vinden. Dank je wel voor alles.”

Op 1 en 2 juni organiseerde het MCSJ samen met Qualicor Europe 
praktijkaudits in het kader van de opleiding ‘nieuwe auditoren’. Meerdere 
zorgeenheden werden geaudit op hun patiëntenproces waarbij men 
extra goed keek naar verschillende veiligheidsaspecten.
Wij zijn dan ook terecht fier om vast te stellen dat kwaliteit duurzaam 
is verankerd in de dagelijkse praktijk. Onze medewerkers hebben veel 
veerkracht getoond en het kwaliteitsniveau weten vast te houden, dit 
ondanks de coronacrisis.

De feedback van Qualicor deed ons goed. 0nderstaand hun 
terugkoppeling:
   De kwaliteitsgedachte is nog duidelijk aanwezig bij de gesproken 
zorgprofessionals (+/- 20). PDCA (stappenplan voor verbetering) kennen 
ze nog en benoemen ze spontaan als kader om hun werking toe te 
lichten, ook al gaat het niet specifiek over kwaliteit van zorg. We hebben 
veel trotse medewerkers gezien, meerdere gesprekken moesten we zelf 
subtiel afronden omdat onze audittijd er op zat.
   Bevraagde VIR’s (belangrijke patiëntveiligheidsaspecten) zijn nog 
aanwezig in de werking en de verhoogde risico’s zijn nog steeds gekend 
(o.a. identificatie – medicatieverificatie – valpreventie – zorgoverdracht).

De volgende jaren blijven wij onze zorgprocessen verder verbeteren met 
een nog meer uitgesproken aandacht voor persoonsgerichte zorg, met 
een duidelijke visie op het actief betrekken van familie en naasten van 
de patiënt en voor de medewerkers in de zorgorganisatie.

QUALICOR AUDIT TOONT VEERKRACHT VAN ZORGEENHEDEN 
AAN

Salvatore Calatabiano: vrijwilliger familie- ervaringsdeskundige Similes

K-Delta:  Kinderen en jongeren

V e e r k r a c h t i g
V e r b i n d e n

V e e r k r a c h t i g
V e r b i n d e n
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Medisch Centrum Sint - Jozef  
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