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Medisch Centrum St.-Jozef
Jaarverslag 2016

Beste lezer,
2016 was een dynamisch en intens jaar. Ook het Medisch Centrum
Sint-Jozef stond allesbehalve stil. Graag stellen we u daarom het
jaarverslag 2016 voor. Kort en krachtig willen we hiermee laten
zien waar het Medisch Centrum Sint-Jozef voor staat én waar onze
belangrijkste accenten het afgelopen jaar lagen.

Ook de tevredenheid van onze patiënten bevroegen we in de loop
van het jaar. Liefst 211 patiënten vulden deze tevredenheidsenquête
in en we behaalden een mooi resultaat van 8 op 10. Onze deskundigheid werd het hoogst gewaardeerd. Bovendien zou 89% van
de patiënten ons aanbevelen aan vrienden of familie. We leerden er
echter ook iets uit: patiënten willen meer inspraak en informatie. We
vatten de koe meteen bij de horens en lanceerden hiervoor concrete
initiatieven op alle afdelingen. De aanwezigheid van de patiënt op zijn
teambespreking bijvoorbeeld. Of het team van ervaringsdeskundigen
dat recent opstartte om de ‘juiste’ zorg te verschaffen en zo de eerste
stappen zette richting een ‘zelfhulpvriendelijk ziekenhuis’.

Met veel inzet en gedrevenheid zetten we het afgelopen jaar in op
participatie in netwerken, empowerment van patiënten, kwaliteit &
veiligheid. En dit voor kinderen en jongeren, volwassenen en
ouderen. Hierover leest u verderop in dit jaarverslag meer.

Patiënten en hun familie de best mogelijke zorg op maat bieden én
vanuit eigen kracht terug de regie over hun leven helpen opnemen …
dat is en blijft ons dagdagelijks streven, nu en in de toekomst.
Gelukkig kunnen we terugvallen op gemotiveerde en bekwame
teams om dit te verwezenlijken.
In 2017 werken we met dezelfde bevlogenheid verder aan kwaliteitsvolle, patiëntveilige zorg voor de patiënt en zijn familie.
Wij wensen u een boeiende lectuur!
Louis Roppe
Voorzitter raad van bestuur

Cindy Monard en Louis Roppe
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Deel 1
Opdrachtverklaring

De opdrachtverklaring van het Medisch Centrum Sint-Jozef bestaat
uit onze missie, visie en waarden. Het is een houvast voor onze
medewerkers in hun dagelijks handelen. Ook wanneer we onze zorg
voor de patiënt en zijn familie evalueren, hanteren wij deze principes
als toetsingselement.
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Waarden
Wij vinden het noodzakelijk om:
• professioneel en gedreven mee te werken aan ons gezamenlijk doel
• ons empathisch op te stellen naar de patiënt en zijn leefomgeving
• betrokkenheid te betonen bij de dagelijkse werking
van onze organisatie
• in vertrouwen samen te werken

Missie
Het Medisch Centrum St.-Jozef wil een voortreffelijk psychiatrisch
ziekenhuis zijn dat aan haar patiënten én hun leefomgeving een
verantwoorde totaalzorg verstrekt. Dit gebeurt met een uitgesproken
aandacht voor een individuele aanpak. Deze totaalzorg bevordert
de levenskwaliteit door het behouden, herstellen of creëren van
een psychisch evenwicht of het draaglijk maken van psychische
stoornissen.

Jaaractieplan (JAP)
Het jaaractieplan van het Medisch Centrum St.-Jozef is een vertaling
van onze missie, visie en waarden in specifieke actiepunten. In 2016
schoven we enkele nieuwe accenten naar voor:
• participatie in netwerken
• herstel en empowerment
• kwaliteit én patiëntveiligheid

Visie
Wij doen dit:
• vanuit een christelijke inspiratie in navolging van onze stichters:
de zusters van St.-Jozef van Clermont-Ferrand
• door voortdurend de ontplooiing en de tevredenheid van
de medewerkers te bevorderen
• door een oordeelkundige en kwalitatief hoogstaande
behandeling aan te bieden
• door snel en gepast in te spelen op de ontwikkelingen
in de gezondheidszorg in het algemeen en de geestelijke
gezondheidszorg in het bijzonder
• in voortdurende samenspraak en samenwerking met
de betrokken partners uit de regio en met de overheid
• door het financieel evenwicht van de organisatie te garanderen

In het volgende deel illustreren we hoe deze accenten uit het JAP
voor elke doelgroep werden toegepast.
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Deel 2
Zorgaanbod

Het Medisch Centrum St.-Jozef baat een psychiatrisch ziekenhuis en
een psychiatrisch verzorgingstehuis uit. Het psychiatrisch ziekenhuis
is gestructureerd volgens drie leeftijdsgebonden doelgroepen. In dit
onderdeel beschrijven we het beleid voor iedere doelgroep en de
accenten van ons beleidsplan 2016.
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Kinderen en jongeren

Beleid
Coördinerend arts
Zorgmanager

dr. Tine Jaspers
mevr. Sabine Brocatus

De kinder- en jeugdpsychiatrische dienst K-Delta biedt kinderen
en jongeren (4 tot 18 jaar) én hun leefomgeving een toegankelijke
en kwaliteitsvolle totaalzorg aan. Er is bovendien een uitgesproken
aandacht voor de noden en kwetsbaarheden, maar ook de krachten
en de mogelijkheden van elk individu.

KIT

Kortdurende interventiegroep voor tieners

KG

Kindergroep

PG

Pubergroep

AG

Adolescentengroep

Opening nieuwbouw K-Delta

Onze kernwaarden zijn

Op 29 januari 2016 openden we, samen met minister Maggie De
Block, de nieuwe kinder- en jeugdpsychiatrische dienst ‘K-Delta’ met
een feestelijk symposium. Dit moderne gebouw wil een aangepaste
leef- en leeromgeving zijn voor de jongeren én een aangename
werkplek voor de medewerkers. De symboliek van ‘K-Delta’
(verandering, veiligheid, ontplooiing, groei) werd via kunst verwerkt
in de muren en de vloeren van de leefgroepen. Bij het uittekenen
en inkleden van het gebouw besteedden we veel aandacht aan de
veiligheid van onze patiënten.

• Respectvolle omgang
• Actieve betrokkenheid en participatie
• Empowerment van alle betrokkenen
Als kinder- en jeugdpsychiatrische dienst creëren we een veilige
omgeving waarbinnen veranderingsprocessen kunnen plaatsvinden.
Met een totaalaanpak streven we naar een realistisch haalbaar
herstel.

Deze nieuwbouw stelt ons in staat om de opnamecapaciteit volledig
te benutten. Kinderen en jongeren kunnen terecht in één van de drie
reguliere groepen voor observatie en/of behandeling (kindergroep
6-12 jaar, pubergroep 12-15 jaar, adolescentengroep 15-18 jaar) of
in de kortdurende interventiegroep voor tieners (12-18 jaar).
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Netwerking & empowerment

Opstart netwerk Ligant
Op 30 maart 2015 ondertekende het Medisch Centrum Sint-Jozef
de ‘Gids naar een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen
en jongeren’. Dit betekende meteen de start van een provinciaal
netwerk waarin alle Limburgse geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
partners participeren. Dit netwerk kreeg de toepasselijke naam
‘Ligant’ (ligare is Latijn voor verbinden) mee.
Als partner van Ligant werkten we mee aan de programma’s die de
Gids voorstelt. De bijhorende functies en modaliteiten werden vanaf
begin 2016 stapsgewijs geïmplementeerd. In mei 2016 maakten we
binnen dit kader ook de teams voor mobiele crisiszorg en assertieve
mobiele zorg operationeel. Een vijftal van onze medewerkers ging
de uitdaging aan en maakte de overstap naar deze mobiele werking.
Binnen de crisiswerking ontstond tenslotte de mogelijkheid om eigen
medewerkers in te zetten in specifieke voor- en natrajecten en zo het
aantal opnames te verminderen en verkorten.

Empowerment in de residentiële werking
Binnen de residentiële werking besteedden we in 2016 meer
aandacht aan empowerment van onze jongeren en hun context.
Dit realiseerden we door, naast klassieke therapie voor gezinnen,
ook sessies te introduceren voor kinderen samen met hun ouders
binnen de leefgroepwerking én in combinatie met andere therapieën
(bijvoorbeeld ergotherapie of psychomotore therapie).

Partnership bij ‘Intersectoraal Zorgnetwerk’
Sinds begin 2016 zijn we partner van één van de drie Intersectorale
Zorgnetwerk voor jongeren. Twee Limburgse jongeren kregen
hierdoor begeleiding om opnieuw te verbinden met hun leefomgeving
en de regie van hun leven op te nemen.

Aan de slag met vroegsignaleringsplannen
In 2016 startten we tenslotte met het opstellen van vroegsignaleringsplannen. Samen met elke jongere maakten we bij het begin van
de behandeling zo’n plan op. Het doel was om de jongeren meer
inzicht te geven in hun eigen functioneren en de bijhorende emoties.
Vervolgens zochten we samen met hen naar passende tools om
hun emoties beter onder controle te houden en zo escalaties te
voorkomen.
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Volwassenen

Beleid
A1

Zorgeenheid voor Urgentiepsychiatrie

A2

Zorgeenheid voor Psychose en Bipolaire stoornis

A3

Zorgeenheid voor Angst, Depressie,

Coördinerend arts
Zorgmanager

De doelgroep volwassenen omvat alle zorgeenheden voor personen
met een psychiatrische problematiek tussen 18 tot 65 jaar. De
werking met volwassenen is gebaseerd op volgende uitgangspunten:
• zorgvuldige observatie en diagnose
• informatie aan patiënten, familie en andere relevante betrokkenen
• opstellen van een individueel zorgplan gebaseerd op
een doorgedreven diagnose, medisch-psychiatrische aspecten
en een multidisciplinaire observatie
• veiligheid, respect en vertrouwen
• nauwe samenwerking met familie, verwijzers
en andere betrokkenen
• streven naar optimale en snelle terugkeer naar de thuisof werksituatie
• uitgebreide voorbereiding van ontslag en nazorg
(volgens de principes van naadloze zorg)
• ondersteuning met medicijnen
• individuele therapie (verbaal/non-verbaal)
• een individueel zorgplan afgestemd op de individuele noden,
mogelijkheden en draagkracht van de patiënt

Aanpassingsstoornis & Persoonlijkheidsproblematiek
A6

Zorgeenheid voor Autisme

A7

Zorgeenheid voor Middelengebonden Problematiek

T2

Zorgeenheid voor Structurerende Behandeling

T4

Zorgeenheid voor Resocialisatie en Herstel

A0

Daghospitalisatie voor Angst, Depressie,
Aanpassingsstoornis & Persoonlijkheidsproblematiek

T0

dr. Kris Noppe
mevr. Inge Vanheyst

Daghospitalisatie voor Herstel

Naast de bovenstaande zorgeenheden biedt het Medisch Centrum
Sint-Jozef ook nog zorg aan via:
• het zorgprogramma therapieresistente depressie & ECT
(Elektroconvulsietherapie)
• het mobiel Crisisteam Noolim
• de mobiele Teams voor langdurige zorg (Noord/Zuid)
• de polikliniek
• de prikpolikliniek

Samen met de volwassene(n) trachten we volop in te zetten op de
zogeheten ‘herstelvisie’ en het ‘principe van vermaatschappelijking
van zorg’. Dit leidde in 2016 tot heel wat nieuwe initiatieven, een
beperkte selectie hieronder.
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Netwerking

Noolim en de mobiele teams
Recente wetgeving zorgde voor een grondige hervorming van de
geestelijke gezondheidszorg. Het doel van deze hervorming is de
‘vermaatschappelijking van de zorg’ te bevorderen. Dit o.a. door
het aantal ziekenhuisbedden te verminderen en in de plaats zoveel
mogelijk in de thuissituatie van de persoon te werken met mobiele
teams.
Ons ziekenhuis verminderde in 2013 het aantal bedden met 30 stuks
en kon zo meer dan 12 medewerkers heroriënteren naar de mobiele
teams. De medewerkers zijn actief in het mobiel crisisteam en in de
teams voor langdurige zorg Zuid en Noord.

In 2016 tekenden we de toekomst van het netwerk verder uit. Op
een aantal strategiedagen dachten we na, samen met artsen en
beleidsmedewerkers, over een meer continue basis om binnen het
Noolim-netwerk een actieve en geëngageerde partner te zijn.

Steun aan Liaisonwerking
Het artsenteam van de doelgroep volwassenen hielp het
voorbije jaar mee met de verdere ontwikkeling van zogenaamde
‘liaisonpsychiatrische’ teams in de algemene ziekenhuizen van
Maaseik (ZMK) en Tongeren (AZ Vesalius). Onder meer door het
inzetten van psychiaters ter plaatse.
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Empowerment

KOPP-werking voor kinderen van ouders
met psychische problemen
KOPP is een initiatief voor kinderen van ouders met psychische
problemen (KOPP) of met afhankelijkheidsproblemen (KOAP).
Kinderen, van élke leeftijd, zijn hier welkom om samen met hun
ouders rond te kijken en de sfeer aan te voelen. Binnen meerdere
zorgeenheden werd de KOPP-werking verder geïntegreerd. In het
bijzonder op de Zorgeenheid voor Urgentiepsychiatrie A1 en de
Zorgeenheid voor Psychose & Bipolaire Stoornis A2.

Initiatieven voor een beter herstel
In 2016 ontwikkelden we heel wat initiatieven in het kader van een
versneld én verbeterd herstel. Zo werden patiënten veel meer actief
betrokken (bij het teamoverleg of de ontwikkeling van het zorgplan),
hielden we patiëntenvergaderingen, zetten we in op samenwerking
met ervaringsdeskundigen en focusten we nog op familie en
naasten. We vermelden tenslotte graag nog de start van de hippoen tuintherapie binnen het Zorgprogramma Autisme.

Opening tweedehandswinkeltje: MC-SHOP
Op 4 januari 2016 vond de opening plaats van ons tweedehandswinkeltje. Het idee voor de uitbating van deze winkel onstond
omdat we een alternatieve en zinvolle dagbesteding zochten voor de
patiënten van het daghospitaal T0.
In de tweedehandswinkel ontdekken patiënten hun talenten en proberen ze naast allerlei vaardigheden ook zelfstandigheid te trainen.
We spelen bovendien in op de vraag naar ‘goede en draagbare
kleding’ voor een bestaande groep van hulpvragers.
De winkel wordt bevoorraad door medewerkers, familie, vrienden en
mensen uit de omgeving van het Medisch Centrum St.-Jozef en is op
deze relatief korte periode al een ankerpunt gebleken voor ‘mensen
in nood’.
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Kwaliteit & patiëntveiligheid

Door de stijgende vraag breidden we het zorgprogramma rond angst, depressie & aanpassingsstoornis in 2016 uit naar een zorgeenheid van 25 patiënten. Dankzij de optie van ECT
(Elektroconvulsietherapie) biedt het Medisch Centrum Sint-Jozef nu ook het volledige scala
van mogelijke behandelingen voor depressie aan.
Verder werden in 2016 extra dagplaatsen voorzien voor specifieke zorgprogramma’s, vooral
in de natrajecten die een overgang naar nazorg stimuleren.
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Ouderen

Beleid
Coördinerend arts
Zorgmanager

dr. Maarten Van Den Bossche
mevr. Leen Dreezen

A4

Zorgeenheid voor Angst, Depressie, Psychose
Aanpassingsstoornis & Persoonlijkheidsproblematiek

T3

De doelgroep ouderen omvat alle zorgeenheden voor personen met
een psychiatrische problematiek vanaf 65 jaar.

Zorgeenheid voor Angst, Depressie, Psychose
Aanpassingsstoornis & Persoonlijkheidsproblematiek

SP

Zorgeenheid voor Neurocognitieve stoornissen
& Dementie

Het Medisch Centrum St.-Jozef ontwikkelde een visie voor het
toekomstige aanbod voor ouderenzorg onder de naam ‘Verbinding in
Verandering’. Belangrijkste kenmerk is dat de zorg niet alleen meer in
handen van het eigen ziekenhuis ligt, maar gerealiseerd wordt door
verbindingen te maken met andere zorgverleners:
• De mantelzorger en de leefomgeving van de patiënt
• Het algemene ziekenhuis voor een lokaal uitgebouwd zorgaanbod
en tegelijk als een complementaire partner met eigen expertises
• Mobiele teams als outreach-, behandelings- en
ondersteuningsdeskundigen

SP+

Zorgeenheid voor Neurocognitieve stoornissen
& Dementie

A+

Daghospitalisatie voor Neurocognitieve stoornissen
& Dementie

Om dit in de praktijk te brengen, voerde het Medisch Centrum
Sint-Jozef in 2016 twee veranderingen door: extra plaaten voor de
daghospitalisatie en de uitbouw van een nieuwe Sp-zorgeenheid.
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Kwaliteit & patiëntveiligheid

Opstart dagbehandeling voor personen met dementie
Eind 2016 startte een nieuwe afdeling voor de dagbehandeling van
personen met dementie. Hierbij richtten we ons specifiek op mensen
met een beginnende dementie die nog thuis wonen. We willen de
levenskwaliteit en zelfstandigheid van de zorgvrager verbeteren of
zo lang mogelijk behouden. Ook bijkomende psychische problemen,
zoals angst, depressie, apathie, … worden aangepakt. De begeleiding
is multidisciplinair en past binnen een breed scala aan therapieën
(gespreks-, ergo-, bewegings-, muziek- en creatieve therapie). Tenslotte
krijgen de mantelzorgers en omgeving een centrale plek.

Kruisbestuiving tussen medewerkers
Volgens de leerpiramide van Bales (1996) leren we 80% van wat
we zelf ervaren en 95% van wat we uitleggen aan anderen. Dit
uitgangspunt leidde in 2016 tot de uitwerking van het project
ervaringsleren. Van elke zorgeenheid kreeg één medewerker de kans
om op een andere zorgeenheid gedurend 1 maand mee te draaien.
Op deze manier kon deze medewerker veel ervaring opdoen én dit
bovendien delen met de collega’s van de eigen zorgeenheid. Eén
medewerker van elke zorgeenheid, binnen de doelgroep ouderen,
heeft gedurende één maand ervaring kunnen opdoen door op een
andere afdeling binnen de doelgroep ouderen te werken.
De medewerkers konden op deze manier veel ervaring opdoen,
kennis uitwisselen en dit alles bovendien delen met de collega’s van
de eigen zorgeenheid.
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Netwerking

Vanuit de doelgroep ouderen is er een intensieve samenwerking
met het Ziekenhuis Maas en Kempen door de aanwezigheid van
een gerontopsychiater in een liaisonfunctie met de geriaters.
Dit leidt tot een ver doorgedreven integratie van medische,
psychiatrische en psychosociale zorgen, net wat de oudere
zorgvrager nodig heeft.
Voor advies aan en overleg met bijvoorbeeld woonzorgcentra
wordt eveneens vaak beroep gedaan op onze gerontopsychiaters.
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Empowerment

Demiclowns in het Medisch Centrum St.-Jozef
De zorgeenheden Sp en SP+ mochten in 2016 het clownsduo Stoetel en Fizzie Lizzie
verwelkomen. Stoetel en Fizzie Lizzie zijn twee dramatherapeuten die zich inzetten voor
personen met dementie. Samen creëren ze een fantasiewereld waarin de persoon met
dementie rollen kan aannemen die verloren zijn gegaan.
In de voormiddag gaven ze een boeiende theoretische uiteenzetting over hun manier van
werken gecombineerd met handige tips en tricks. In de namiddag ervaarden 9 patiënten,
samen met een aantal medewerkers, het clownsduo. O.a. de rollen van helper, regisseur,
beslisser, zorgdrager, toeschouwer en vriend werden aangenomen. Stoetel en Fizzie
Lizzie hadden meteen een goede connectie met de groep en zorgden zo voor een erg
positieve ervaring.

Patiëntenparticipatie op de zorgeenheid T3
Uit onze tevredenheidsenquête in 2016 bleek dat patiënten van de zorgeenheid T3 meer
inspraak in hun eigen zorg wensten én meer info over hun ziekte en behandeling. Dit
vormde dan ook meteen de aanzet voor het project ‘patiëntenparticipatie’.
Eerst definieerden we wat inspraak nu juist betekende voor de patiënten en welke
informatie zij wensten. Dit leidde tot 3 concrete acties:
• Individueel behandelplan: patiënt neemt deel aan zijn zorgplanbespreking
• Therapieprogrammam: van aanbod- naar vraaggestuurd
• Afdelingsafspraken: het therapeutisch klimaat wordt afgestemd op de noden/
behoeften van de individuele zorgvrager
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Psychiatrisch verzorgingstehuis
PVT Bilzen

Empowerment
Viervoeters Bas en Raya op bezoek
Bas en Raya, een border collie en een labrador, kwamen in 2016 regelmatig onze bewoners
bezoeken. Bij mooi weer ging de hondensessie zelfs in de tuin door. Samen spelen, aaien,
verzorgen of eten en drinken geven … de bewoners keken altijd heel erg uit naar een bezoekje
van deze viervoeters. In hun aanwezigheid waren de bewoners actiever en kwamen ze zelfs
spontaan uit hun zetel om de honden te begroeten. Zeker voor herhaling vatbaar!
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Psychiatrisch verzorgingstehuis
PVT Tongeren

Kwaliteit en patiëntveiligheid
Verbeterborden met positieve impact
In het najaar van 2016 startten PVT Tongeren en zorgeenheid A4 met verbeterborden. Na
een bezoek aan het Jessa Ziekenhuis (waar al ervaring is met verbeterborden), de nodige
theoretische ondersteuning en enkele praktische regelingen konden de medewerkers meteen
aan de slag met twee borden. Eén in de centrale gang, waarbij het accent ligt op problemen
die zowel bewoners als medewerkers aanbelangen, en één in het teamlokaal, vooral gericht
op medewerkers.
Door duidelijke doelstellingen te formuleren, deadlines te voorzien en verantwoordelijken en
taken af te spreken, hadden de verbeterborden al een positieve impact. Wekelijks staat het
team stil bij het verbeterbord en bespreken ze de stand van zaken.
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Deel 3
Ziekenhuisbrede activiteiten

Naast de verschillende initiatieven binnen de doelgroepen en
het psychiatrisch verzorgingstehuis werden ook op het globale
ziekenhuisniveau actiepunten vooropgezet om het jaaractieplan van
2016 te verwezenlijken. Daarnaast vonden er diverse activiteiten
plaats waarbij het Medisch Centrum St.-Jozef haar activiteiten in
een breder maatschappelijk perspectief plaatste. Zo mochten we
bijvoorbeeld als gastheer fungeren voor de kick-off van de Dag
van de Zorg, stelden we de campus open voor een grootscheepse
rampoefening en participeerden wij actief in diverse netwerken en
namen deel aan externe evenementen.
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Netwerking
Dag van de Zorg – kick-off
Op zondag 20 maart vond de officiële kick-off plaats in ons
ziekenhuis van de vijfde editie van de ‘Dag van de Zorg’. Vlaams
minister van Welzijn & Gezondheid Jo Vandeurzen samen met
Zorgambassadeur Lon Holtzer, Deputés van de provincie Limburg
en andere genodigden, gaven hiervoor het startschot. Het centrale
thema ‘Zorg in beweging’ stond voor innovatie, transparantie,
preventie, actie en samenwerking.

Samenwerking met Samenwerkingsinitiatief
Eerstelijnsgezondheidszorg
Het Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg (SEL) van
Hasselt wil de kwaliteit van de zorg binnen haar regio optimaliseren.
Het doet dit door de samenwerking tussen de zorgaanbieders
in de eerste lijn (en met de andere lijnen) te stimuleren, door te
coördineren en af te stemmen. Om de zorg voor onze patiënten nog
verder te verbeteren, sloot het Medisch Centrum Sint-Jozef in 2016
een samenwerking af met SEL Hasselt.

We mochten bijna 1000 bezoekers ontvangen die zeer veel lof uitten
over de organisatie.
Maar wat de bezoekers voornamelijk opviel tijdens deze dag was de
betrokkenheid van de medewerkers met onze organisatie. Talrijke
bezoekers getuigden dat zij getroffen waren hoe onze medewerkers
ervaren werden als “mensen net zoals wij”, die midden in het leven
staan en trachten veiligheid en vertrouwen te bieden.

Hospilim(+)
Het Medisch Centrum St.-Jozef participeert actief in Hospilim(+). Dit
netwerk waarin alle Limburgse ziekenhuizen vertegenwoordigd zijn,
heeft zich tot doel gesteld om:
• het overleg en de samenwerking tussen de Limburgse
ziekenhuizen en psychiatrische centra te bevorderen
door een gemeenschappelijk overlegplatform
• synergieën en schaalvoordelen in het aankoopbeleid
te realiseren ten behoeve van de leden.

Dit zijn wellicht de mooiste complimenten die we naar aanleiding van
de Dag van de Zorg konden krijgen. Fijn, maar uiteindelijk trachten
onze medewerkers van elke dag een ‘Dag van de Zorg’ te maken.

Door schaalvoordelen te realiseren, kennis te delen en samen beleid
te voeren, kunnen wij als ziekenhuizen ons nog meer toeleggen op
onze kernopdracht: goede zorg bieden.
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Empowerment
Op weg naar een zelfhulpvriendelijk ziekenhuis

Betrekken van ervaringsdeskundigen

Een ‘zelfhulpvriendelijk ziekenhuis’ is een ziekenhuis waar patiëntenbetrokkenheid centraal staat én de zorgvrager en zijn familie actief
participeren.

2016 was ook het jaar dat we ervaringsdeskundigen in onze
organisatie lanceerden. Ervaringsdeskundigen zijn mensen met een
psychische kwetsbaarheid die ervaringen hebben opgedaan in de
geestelijke gezondheidszorg. Deze persoonlijke ervaringen willen zij
graag gebruiken om anderen te helpen in hun herstel.

In een intentieverklaring drukte het Medisch Centrum St.-Jozef
zijn voornemen uit om het project ‘Zelfhulpvriendelijk Ziekenhuis’
in samenwerking met ZOPP-Limburg (ZelfhulpOndersteuning en
PatiëntenParticipatie) en Hospilim uit te rollen. ZOPP is een samenwerkingsinitiatief tussen het Vlaams Patiëntenplatform vzw en
Trefpunt Zelfhulp vzw. Zij hebben als doelstelling het ondersteunen
van patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen in hun dagelijkse
werking.

Een ervaringsdeskundige wordt in ons ziekenhuis ingeschakeld op
verschillende niveaus:
• Bij patiënten: ondersteuning bieden bij het individueel
herstelproces en de oprichting van een aanloophuis ‘De Brug’
waar vertrouwelijke gesprekken onder “lotgenoten” kunnen
plaatsvinden
• Bij de organisatie: verhogen van de deskundigheid van
medewerkers, adviseren van werkgroepen, commissies, raden
en teams, ontwikkelen van relevante netwerken, leggen en
onderhouden van contacten met maatschappelijke partijen en
bijdragen aan onderwijs en onderzoek
• Bij andere ervaringsdeskundigen: reflecteren over het eigen
handelen, eigen deskundigheid en expertise ontwikkelen,
bijdragen aan de beroepsontwikkelingen en de professionele
inzet van ervaringsdeskundigheid

Met dit project wil het Medisch Centrum Sint-Jozef de structurele
samenwerking met verschillende patiëntenverenigingen bevorderen.

Een eerste accent waaraan we in 2016 veel aandacht besteedden
was het informeren en triggeren van onze medewerkers om aandacht
te hebben voor de kwaliteit van zorg en voor de veiligheid van onze
patiënten.
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Kwaliteit & patiëntveiligheid

Documentbeheersysteem
Essentieel voor een uniforme werking is het uitwerken van stadaardprocedures voor werkprocessen in het ziekenhuis en
een systeem om deze standaardprocedures snel op te zoeken.
Daarom implementeerden we een documentbeheersysteem met
procedures, formulieren, beleidsdocumenten, procesflows, etc. De
zoekfunctionaliteit zorgt ervoor dat de medewerkers snel het juiste
document kunnen vinden.

Voorbereiding NIAZ-Qmentum accreditatie
In 2016 is er hard gewerkt om het fundament te leggen voor het
halen van de NIAZ-Qmentum accreditatie, een onderbouwd en stevig
kwaliteitssysteem.

NIAZ-Qmentum 3.1 normen
Verder verkenden de leidinggevenden, artsen, leden van de raad van
bestuur en vele andere medewerkers de NIAZ-Qmentum 3.1 normen.
Dit zette meteen heel wat verbeteringen in gang. Kortom, NIAZ leeft!

Incident Meld(-en leer) Systeem
Zo werd het Incident Meld(-en leer) Systeem volledig ingericht in het
elektronisch patiëntendossier en werd iedere medewerker opgeleid om
incidenten en bijna incidenten te melden (van agressie-, medicatie-, tot
valincidenten, maar ook bijna fouten en ongevallen van medewerkers).
Deze meldingen gaven veel inzicht in de nodige verbeterpunten voor
onze organisatie. Binnen de zorgeenheden trainden we medewerkers
om de incidenten te analyseren en verbeteracties te starten.

Drie referentiemedewerkers per zorgeenheid
Iedere zorgeenheid duidde ook drie referentiemedewerkers aan
op het gebied van kwaliteit en patiëntveiligheid. Zij bieden extra
ondersteuning op het gebied van kwaliteit, patiëntveiligheid, maar ook
verbeteringen voor de afdeling.
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435 medewerkers volgen een reanimatie-opleiding
In 2016 werden er 46 reanimatie-opleidingen georganiseerd onder
de noemer Basic Life Support. Liefst 435 medewerkers werden door
11 lesgevers opgeleid. Ook het komende jaar plannen we opnieuw
een aantal opleidingsmomenten én stellen deze bovendien open voor
zorgvragers en bezoekers.

Vlaamse Patienten Peiling
In een tevredenheidsmeting bij onze patiënten, in het kader van de
Vlaamse Patiënten Peiling, gaven de patiënten het Medisch Centrum
St.-Jozef een dikke 8 op 10. Een bovengemiddeld cijfer waar we zeer
tevreden mee zijn. Het laagste cijfer op Vlaams niveau was een 5,8
en het hoogste een 8,8. Maar liefst 91% van de patiënten zou ons
ziekenhuis aanbevelen bij vrienden en familie. De meetperiode betrof
april 2016.
Na de zomermaanden ging elke zorgeenheid aan de slag met minimaal
één verbetertraject Ook in 2017 zal het Medisch Centrum Sint-Jozef
opnieuw deze meting uitvoeren.
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Rampoefening ‘Red Alert’
Samen met de brandweer, politie en de stad Bilzen werd op het
terrein van het Medisch Centrum St.-Jozef een rampoefening
gepland. Na meer dan een halfjaar voorbereiding was het zo ver, 14
brandweerwagens en 16 MUG- en ziekenwagens kwamen ter plaatse
om te helpen bij de ‘instorting’ van een paviljoen. Met tientallen
gewonden en verschillende overledenen moest er een triagepost
gecreëerd worden op het terrein.
Onze algemeen directeur werd ontboden naar het crisiscentrum
van de stad om samen met de burgemeester overleg te plegen.
De coördinatie van de oefening gebeurde in samenwerking met de
brandweer en de MUG.
Zowel voor het Medisch Centrum Sint-Jozef als de externe hulpdiensten een erg waardevolle oefening.
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Er kwamen vragen aan bod over allerlei aspecten: van ziekenhuishygiëne, veiligheid op het werk, brandpreventie en omgaan
met medische materialen. Ook het herkennen van tunes van
ziekenhuisseries en kinderfoto’s van de organisatoren van de quiz
kregen een plaatsje.
Na een welverdiende pauze volgde het ‘vormingsgedeelte’ waarin
toelichting en duiding werd gegeven bij de gestelde quizvragen. We
stelden eveneens ons ambitieus actieplan handhygiëne 2016 – 2020
voor. Alle medewerkers uitten aan het eind van de opleiding hun
engagement door het charter handhygiëne te ondertekenen. Aan het
eind van elke vormingssessie kreeg de winnende quiztafel ook een
mooie prijs.

Interactieve opleiding ‘welzijn op het werk’
In 2016 organiseerden we in het ziekenhuis de interactieve opleiding
‘welzijn op het werk’. Vanuit een brainstormsessie ontstond het idee
dit in een quizformat te gieten. Zo wilden we de deelnemers extra
prikkelen om over de inhoud na te denken en hoopten we dat de
leerstof bij de deelnemers langer zou blijven hangen.
Om alle medewerkers en artsen de gelegenheid te geven om deel te
nemen, werden in totaal 16 sessies voorzien. In een eerste (ludiek) deel
werd een quiz, bestaande uit 76 vragen, op de deelnemers afgevuurd.
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En nog heel wat ander nieuws …

Archeologisch onderzoek
voor nieuwbouw technische dienst
Het Medisch Centrum Sint-Jozef bouwt momenteel een nieuwe
technische dienst op de plaats waar het oude gebouw stond.
Omdat één vierde van deze ondergrond archeologisch beschermd
is, gebeurden er na de afbraakwerken verplichte archeologische
opgravingen. De voornaamste vondsten waren restanten van de
voormalige kloosterkerk uit ca 1.100 en een 40-tal skeletten.
Momenteel zijn we in afwachting van het definitieve archeologisch
rapport. De nieuwbouw zelf zal na de zomer in 2017 klaar zijn.
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1.745 bezoekers over de vloer
In 2016 mocht het Medisch Centrum Sint-Jozef 1.754 bezoekers
ontvangen. De dag van de zorg, de opening van de nieuwbouw
K-Delta, bezoek van scholen en verenigingen creëerden voor ons
verschillende opportuniteiten om de geestelijk gezondheidszorg in
the picture te zetten:
• Preventie door kennis en juiste informatie over te brengen
• Drempelverlagend werken en stigmatisering tegengaan
• Rechtstreeks contact tussen toekomstige studenten /
werkzoekende en het ziekenhuis
• Creëren van een krachtige leeromgeving
• Meewerken aan de algemene vorming en beeldvorming m.b.t.
geestelijke gezondheidszorg
• Netwerking
• Klantvriendelijkheid bevorderen
• ...
Via een geïllustreerde voorstelling maakten bezoekers kennis met
de hedendaagse geestelijke gezondheidszorg én de verschillende
zorgprogramma’s. Door een uitgebreide rondleiding en het beantwoorden van individuele vragen kregen alle bezoekers een beter
beeld van de geestelijke gezondheidszorg.
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Dwars door Hasselt met 37 deelnemers
van Medisch Centrum Sint-Jozef
Zowel medewerkers als patiënten van het Medisch Centrum St.-Jozef stonden, na een
wekenlange trainingsperiode, in september klaar aan de start van de 3km, 5km, 10km en
15km van Dwars door Hasselt. In totaal waren we met 37 deelnemers vertegenwoordigd op
dit loopevenement.
Een spannende uitdaging, persoonlijke records die sneuvelden, blije gezichten aan de finish,
hevige supporters langs de zijlijn, een goede teamspirit en onze persoonlijke slogan “The
body achieves what the mind believes“ die meermaals door de luidsprekers weergalmde. Dit
smaakte naar meer, dus bereiden we ons alvast voor op een volgende editie.
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Zaalvoetbalclub Psylos weer Limburgs kampioen
In een ongemeen spannend slottornooi moesten onze vrienden uit Sint-Truiden (PZ Asster)
nipt de duimen leggen in de zaalvoetbalcompetitie. Ook het team van OPZC Rekem en het
team van Veerkracht kwamen zich nog moeien in de eindstrijd. Maar het constante niveau
van het zaalvoetbalteam St-Jozef, bleek voldoende om voor de 5de keer Limburgs kampioen
te worden.
Onze ploeg mocht zich ook opmaken voor het Vlaamse kampioenschap in de Nekkerhal in
Mechelen, waar we een welverdiende 4de plaats behaalden.
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Deel 4
Medewerkersbeleid

Naast de zorg voor onze patiënten trachtten we in het Medisch
Centrum St.-Jozef ook onze medewerkers te waarderen, ondersteunen en begeleiden. We hebben zowel aandacht voor hun
loopbaan als voor de nodige ontspanning.
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Onthaal en introductie van nieuwe medewerkers
In 2014 werd in het Medisch Centrum St.-Jozef gestart met een
nieuw onthaalbeleid. Een goed begin is immers een belangrijke
opstap naar een duurzame carrière. In 2016 werd dit onthaal- en
introductietraject aangevuld met nieuwe elementen, waaronder:
• Meter / peterschap: een nieuwe medewerker wordt de eerste
6 maanden intensief aan een meter of peter gekoppeld die
informatie deelt en de integratie vergemakkelijkt
• Onthaaldagen: 4 keer per jaar worden gedurende 2,5 dagen een
aantal cruciale thema’s toegelicht: patiëntenrechten, kwaliteit
en veiligheid, de ombudsdienst, de missie en visie, Basic Life,
kritische incidenten, …
• De stafmedewerker patiëntenzorg begeleidt de nieuwe
medewerker gedurende het eerste jaar van zijn of haar loopbaan.
De checklist van het ziekenhuis is hierbij richtinggevend
• Een rondleiding laat de nieuwe medewerkers kennismaken
met de verschillende zorgeenheden en diensten binnen het
ziekenhuis

Vernieuwde aanwervingsprocedure
De aanwervingsprocedure, toegepast voor het hele ziekenhuis,
selecteert professionele medewerkers en zorgt dat kandidaten de
professionele aanpak van onze organisatie al beleven voor ze hun
job aanvatten.
Maar ook medewerkers krijgen de kans om te solliciteren op interne
vacaturen. Via onze blog, intranet en uithangborden brengen we
hen steeds op de hoogte van nieuwe opportuniteiten. Zo krijgen
medewerkers de kans om hun eigen loopbaan in handen te nemen
én uit te bouwen in ons ziekenhuis.
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Activiteiten MC²

De medewerkers van MC², de personeelsvereniging van het Medisch Centrum St.-Jozef,
organiseerden verschillende leuke activiteiten doorheen het jaar.

Sinterklaasfeest 2016
Met bijna 100 kinderen konden we in december bijvoorbeeld genieten van een mooi
toneelstukje gebracht door Sinterklaas en zijn pieten. De kinderen kregen een zak vol
lekkers, een mooi pakje en konden een mooie foto maken bij de Sint op schoot. Achteraf
alleen maar blije gezichten en daar doen we het natuurlijk voor!

Pinksterwandeling 16 mei 2016
Op Pinkstermaandag konden medewerkers en familie deelnemen aan een interactieve
wandeling met keuze uit een fotozoektocht of een oriënteringsparcours. Ter afsluiting en ter
aanvulling van de weggewandelde calorieën kon er gezellig nagenoten worden op de BBQ.

Andere evenementen
• nieuwjaarsparty
• after work-bijeenkomsten
• oktoberfuif in samenwerking met de minivoetbalploeg “FC ’t Stift”
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Deel 5
Governance

De organisaties in de gezondheidszorg staan voor enorme veranderingen en uitdagingen, zoals de vermaatschappelijking van de zorg,
het bieden van zorg op maat, wijzigende financiering, netwerken
en een toenemende vraag naar efficiëntie en transparantie. Deze
organisaties ontlenen hun legitimiteit aan hun sociale doelstellingen
en maatschappelijke meerwaarde.

36

Raad van bestuur

De huidige raad van bestuur bestaat uit volgende leden:

Om zich in deze context staande te houden, is er nood aan een stevig,
krachtdadig bestuur. Maar goed bestuur impliceert ook transparantie
ten aanzien van zorggebruikers en hun omgeving, medewerkers,
vrijwilligers, overheid en alle betrokkenen: de ‘stakeholders’.

De heer Louis Roppe, voorzitter
E.Z. Maria Vandeursen, ondervoorzitter
Prof. dr. Dirk De Wachter
E.Z. Johanna Domen
De heer Willy Hendrickx
De heer Marcel Kellen
Mevrouw Flor Parthoens
De heer Nico Schepers
De heer Marc Vandeput
De heer Ghislain Vanherle

De raad van bestuur heeft zich ook in 2016 over deze uitdagingen
gebogen: dit resulteerde onder andere in een ‘gedragscode van een
goed bestuurder’, zelfevaluaties van het bestuur en de inventarisatie
van diverse andere werkpunten, een opdracht die wordt verdergezet.
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Organisatiestructuur

Door de hervormingen die op til zijn in de geestelijke gezondheidszorg
én de verschillende nieuwe netwerken- en governancestructuren
namen we in 2016 onze eigen organisatiestructuur en organigram
kritisch onder de loep.
We kozen ervoor om de functietitel van de paramedisch- en
verpleegkundig directeur in een nieuw jasje te steken en te hervormen
tot directeur patiëntenzorg. Een duidelijk accentverschuiving richting
focus voor de zorg voor de patiënt en multidisciplinaire benadering.
Hiernaast zetten we ook in op een grotere betrokkenheid van onze
coördinerend artsen en zorgmanagers bij ons beleid. Sinds 2016
installeerden we dan ook drie zorgmanagers, waardoor ook de
organisatiestructuur van K-Delta wijzigde.

Tot slot riepen we drie nieuwe comités in het leven die allen
maandelijks bijeenkomen:
• een managementcomité, bestaande uit de leden van het
directiecomité, de zorgmanagers en de coördinerende artsen
• een kwaliteitscomité, bestaande uit de leden van het
directiecomité, de kwaliteitscoördinator en de zorgmanagers
• een HR-comité, bestaande uit de leden van het directiecomité,
de HR-manager en de verschillende zorgmanagers
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VZW Medisch Centrum St.-Jozef

Bestuur

Psychiatrisch
verzorgingstehuis

Psychiatrisch
ziekenhuis

Raden, comités en commissies

Algemene vergadering
Ziekenhuisbeheerder

Raad van bestuur
Voorzitter
L. Roppe

Permanent
overlegcomité

Medische raad
Voorzitter
Dr. K. Noppe

Managementcomité
Directiecomité

Algemeen directeur
C. Monard

Directeur
patiëntenzorg

Zorgmanager
volwassenen
I. Vanheyst

Zorgmanager
ouderen
L. Dreezen

Facilitair directeur
K. Coemans

Zorgmanager
kinderen &
jongeren
S. Brocatus
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Medisch directeur
Dr. K. Swysen

Coördinerend arts
volwassenen
Dr. K. Noppe

Coördinerend arts
ouderen
Dr. M. Van Den
Bossche

Coördinerend arts
kinderen
en jongeren
Dr. T. Jaspers

Deel 6
Jaarcijfers

De dagelijkse inzet van onze medewerkers wordt vertaald in een
aantal activiteitscijfers. Op basis van enkele kerngetallen geven wij u
een beeld van onze activiteiten in 2016.
Enkele kenmerkende evoluties voor 2016 zijn:
• Door een reconversie naar dagplaatsen en Sp-bedden
daalde de erkenning van het ziekenhuis met 9 eenheden
tot 365 erkende bedden en plaatsen.
• De verpleegdagen en dus ook de bezetting
in de ouderenzorg daalden.
• De helft van de patiënten wordt voor een eerste maal
opgenomen. De andere helft komt voor een heropname.
• De poliklinische consultaties door de artsen werden uitgebreid
met consultaties door psychologen.
Het belangrijkste werkinstrument in het Medisch Centrum St.-Jozef
blijft de medewerker: 585 personeelsleden staan in voor 365 erkende
bedden en plaatsen. Vergeet bij het lezen dus niet dat achter elk
getal de inzet ván mensen vóór mensen schuilgaat.
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Diagnosen

Aanpassingproblemen
Persoonlijkheidsproblematiek
Dementie en cognitieve problemen
Overige problematiek
Middelengebruik
Stemmingsproblemen
Schizofrenie en psychosen
Problematiek bij kinderen en jongeren
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9%
4%
6%
17%
20%
18%
14%
11%

Deel 7
Fonds Medisch Centrum St.-Jozef

Wat is er mooier dan te kunnen schenken?
Dagelijks proberen wij mensen met een psychiatrische problematiek
een nieuwe toekomst te schenken. Onze medewerkers zetten zich
hier met hart en ziel voor in. Wij vertrekken daarbij steeds vanuit de
kracht van de patiënt. Herstel betekent hier niet per definitie genezing,
maar wel weer zelf de regie over het leven te pakken krijgen.
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Omdat onze innovatieve ideeën vaak niet realiseerbaar zijn door
een gebrek aan financiële middelen, hebben we het “Fonds Medisch
Centrum St.-Jozef” in het leven geroepen, ondersteund door de
Koning Boudewijnstichting.
Het Medisch Centrum Sint-Jozef wil hiermee financiële ondersteuning
zoeken voor nieuwe, kwalitatieve, patiëntgebonden activiteiten
of investeringen. Voorbeelden zijn o.a. aanbieden van innovatieve
therapievormen, organiseren van gerichte opleidingen met een multiplicatoreffect, inrichting van aangepaste ruimten, … . Door dit fonds
realiseerden we in 2016 bijvoorbeeld de samenwerking met de
demiclowns.
Persoonlijke giften kan u bij voorkeur storten op het rekeningnummer
IBAN: BE10 0000 0000 0404 met vermelding ‘Fonds Medisch
Centrum Sint-Jozef’ of met opgave van de gestructureerde code
***016/1430/00078***. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.
Wij hopen dat u de uitbouw ervan mee wil waarmaken.
Uw steun is erg welkom.
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Medisch Centrum St. Jozef
Abdijstraat 2
3740 Bilzen
www.mc-st-jozef.be
48

