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Op het moment dat u dit jaarverslag leest, ligt 2017
al even achter ons en heeft het Medisch Centrum
St.-Jozef de eerste accreditatieaudit (NIAZ) achter
de rug. De voorbereiding hierop vormde de
rode draad in 2017: we kiezen er immers voor om
met heel de organisatie expliciet in te zetten op
kwaliteitsvolle en patiëntveilige zorg. Accreditatie
is hierbij geen doel op zich, maar een instrument
waarmee we een doorleefde verbetercultuur
systematisch trachten op te bouwen en waarbij
we vooral oog hebben voor het verbeteren
van dagdagelijkse zorg (medicatieveiligheid,
infectiepreventie, informatieoverdracht, …) en voor
het continu leren. Verderop in dit jaarverslag leest
u hoe de teams met veel inzet en gedrevenheid
op hun zorgeenheden concrete verbetertrajecten
geïnitieerd hebben en deze aan elkaar voorstelden
op onze ‘kwaliteitsverbeterdagcompetitie’.
Zorgeenheid A7 mocht met hun verbetertraject
omtrent patiëntenparticipatie de eerste prijs
wegkapen, maar élk verbeterproject was absoluut
een ‘winnaar’.
Het inzetten op patiëntenparticipatie vormde
de tweede rode draad doorheen 2017. We willen
niet langer over de patiënt spreken maar met
de patiënt. Ook dat vraagt cultuurverandering,
leren en verbeteren. Gelukkig kunnen we
hierbij rekenen op de hulp van ons team
ervaringsmedewerkers, zij worden steeds meer
een vaste waarde in onze organisatie.
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Last but not least, hebben we in 2017 tijd
gemaakt om na te denken over de toekomst
van onze organisatie. We hebben met open
geest nagedacht over wat - volgens de
hedendaagse inzichten - goede geestelijke
gezondheidszorg zou zijn en wat onze rol hierin
kan betekenen. Verderop in dit jaarverslag
kan u lezen tot welke 3 zorgstrategische
beleidsdoelstellingen dit traject geleid heeft.
We wensen u veel leesplezier!

Cindy Monard
Algemeen Directeur
Louis Roppe
Voorzitter raad van bestuur
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STRATEGISCHE BELEIDSDOELSTELLINGEN
2018-2025

DEEL 1

STRATEGIEBEPALING
2020-2025

Onze missie is een houvast voor
onze medewerkers in hun dagelijks
handelen. Wanneer de zorg voor de
patiënt en zijn familie geëvalueerd
wordt, hanteren we deze eveneens
als toetsingselement.

MISSIE
Het Medisch Centrum St.-Jozef
wil zich manifesteren als een
voortreffelijk psychiatrisch ziekenhuis
dat aan haar patiënten en hun
leefomgeving een verantwoorde
totaalzorg verstrekt met uitgesproken
aandacht voor een individuele
benadering. Deze totaalzorg is
gericht op het bevorderen van de
levenskwaliteit door het behoud,
herstel of creëren van het psychisch
evenwicht of het draaglijk maken
van psychische stoornissen.
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In 2017 werd onder externe begeleiding met
de raad van bestuur, directie, zorgmanagers,
artsen, stafmedewerkers en leidinggevenden,
een traject doorlopen om een toekomstvisie
voor onze organisatie uit te tekenen.
In dit proces werd rekening gehouden met
ons huidig profiel als GGZ-zorgaanbieder,
de recente evoluties in de sector (o.a.
netwerkvorming) en in belendende sectoren
(eerstelijnszorg, algemene ziekenhuizen,…).
Er werd gevraagd om ‘out of te box’ na te
denken over wat – volgens de hedendaagse
inzichten – goede geestelijke gezondheidszorg
zou zijn en wat onze rol hierin kan zijn.
Dit traject leidde tot een visie op ons
toekomstig profiel, uitgaande van drie
zorgstrategische beleidsdoelstellingen:

1. Het MCSJ wil zich verder ontwikkelen
tot een expertisecentrum in de geestelijke
gezondheidszorg. Een expertisecentrum dat
hooggespecialiseerde en hoog intensieve
zorg biedt via residentiële, semi-residentiële,
outreachende en ambulante zorg voor een
aantal GGZ zorgdomeinen. Deze domeinen
zijn o.a. Elektroconvulsietherapie (ECT),
autismespectrumstoornis (ASS) en kinderen
& jongeren. De definitieve vastlegging zal
gebeuren na afstemming met de
GGZ-partners.
2. Het MCSJ wil verder inzetten op
vermaatschappelijking van de zorg. Dit
betekent onder meer het verder mee
uitbouwen van de GGZ-netwerken met
in concreto het uitbouwen van mobiele
teams in overleg met de netwerkpartners
en in afstemming op de eerstelijnszones.

Inzetten op regionale zorg doen we door
een gerontopsychiatrische zorgeenheid te
delokaliseren naar het nieuwe Ziekenhuis Maas
en Kempen in het noorden van de provincie.
Binnen de organisatie zetten we verder in
op de werking met ervaringsmedewerkers
en op participatie van patiënt en familie om
te komen tot empowerment van zowel de
patiënt als familie.
3. Het MCSJ kiest hierbij voor een provinciale
afstemming van het zorgaanbod met de
GGZ-partners. Gevoed vanuit het triple aimprincipe zijn wij ervan overtuigd dat wij – om de
eerste twee strategische beleidsdoelstellingen
te kunnen realiseren (expertise &
vermaatschappelijking) – ons zorgaanbod
meer en beter moeten afstemmen op het
zorgaanbod van de andere GGZ-partners in
Limburg. Hierbij dient bijzondere aandacht te
gaan naar afstemming van het residentieel
zorgaanbod met de andere Psychiatrische
Ziekenhuizen (PZ) en de Psychiatrische
Afdelingen van de Algemene Ziekenhuizen
(PAAZ). We zien deze samenwerking als een
hefboom voor het efficiënter inzetten van de
beschikbare middelen en verbeteren van de
kwaliteit van zorg.
Naast de 3 zorg-strategische
beleidsdoelstellingen, zijn ‘kwaliteitsverbetering
en patiëntveiligheid, een gedegen HR-beleid
en een gezond financieel beleid’ strategische
prioriteiten. Zij zijn essentieel en noodzakelijk
om de zorg-strategische beleidsdoelstellingen
te kunnen realiseren. De uitwerking van deze
speerpunten zal aangevat worden in 2018 en
we trachten deze te realiseren tegen 2025.

EXPERTISECENTRUM GGZ
•
•

Residentieel/semi-residentieel/ambulant
Inzetten op speerpunten

VERMAATSCHAPPELIJKING
•
•

Uitbouw GGZ-netwerken
Betrekken van patiënt en context

PROVINCIALE AFSTEMMING
•
•

Afstemmen zorgaanbod vanuit ‘triple aim’
Efficiëntie zorgaanbod en middelen

COMPETENE EN CONTENTE MEDEWERKERS
•
•

Competent: kennis, vaardigheden-professioneel
Content: gezondheid, welzijn,
arbeidsomstandigheden en -voorwaarden.

FINANCIEEL GEZOND
•
•

In het belang van de continuïteit
Voor de realisatue van onze sociale doelstellingen

KWALITEITSVOLLE EN VEILIGE ZORG
•
•

Lerend, alert voor risico’s - verbeteren
NIAZ accreditatie
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DEEL2

ZORGAANBOD

VOLWASSENEN

•

Beleid
Coördinerend arts: dr. Kris Noppe
Zorgmanager: mevr. Inge Vanheyst
De doelgroep volwassenen biedt gespecialiseerde
psychiatrische zorg aan voor patiënten van 18 tot
65 jaar oud, in een scala van zowel residentiële,
semi-residentiële als ambulante zorg, georganiseerd
in meerdere zorgprogramma’s.
Residentieel zorgaanbod
A1
A2
A3

Het Medisch Centrum St.-Jozef baat een psychiatrisch ziekenhuis en twee psychiatrische verzorgingstehuizen
uit. Het psychiatrisch ziekenhuis is gestructureerd volgens drie doelgroepen die leeftijdsgebonden zijn. In dit
onderdeel wordt het zorgaanbod van iedere doelgroep beschreven.

KINDEREN EN JONGEREN
Polikliniek (2,5 tot 18 jaar)
Residentieel (4 tot 18 jaar)
KIT
KG
PG
AG

Kortdurende interventiegroep
voor tieners
Kindergroep
Pubergroep
Adolescentengroep

Beleid
Coördinerend arts dr. Tine Jaspers
Zorgmanager mevr. Sabine Brocatus
De kinder- en jeugdpsychiatrische dienst K-Delta
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A6
A7
T2

Zorgeenheid voor Urgentiepsychiatrie
(HIC = high en intensive care)
Zorgeenheid voor Psychose
& Bipolaire Stoornis
Zorgeenheid voor Angst, 			
Depressie, Aanpassingsstoornis & 		
Persoonlijkheidsproblematiek
Zorgeenheid voor Autisme
Zorgeenheid voor Middelengebonden 		
Problematiek
Zorgeenheid voor Structurerende 		
Behandeling
Zorgeenheid voor Resocialisatie
& Herstel
Zorgprogramma 				
Therapieresistente 				
Depressie & ECT
(Electroconvulsietherapie)

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.

T4

Onze kernwaarden zijn

Semi-residentieel zorgaanbod

•
•
•

A0

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.

ECT

T0

Ambulant en outreachend zorgaanbod

•

•
•
•

•
•

Zorgprogramma therapieresistente Depressie &
ECT (Electroconvulsietherapie)
Prikpolikliniek: follow-up behandeling met
longacting-antipsychotica (Zorgprogramma
Psychose & Bipolaire Stoornis)
Polikliniek
Mobiel Crisisteam Noolim (in samenwerking met
andere Noolim-partners)
Mobiele teams voor langdurige zorg (Noolim)
Noord/Zuid (in samenwerking met andere
Noolimpartners)
Liaisonpsychiatrie AZ Vesalius Tongeren
Liaisonpsychiatrie/polikliniek Ziekenhuis Maas
en Kempen Maaseik

		
In 2017 werd binnen de Doelgroep Volwassenen
nog meer gefocust op de ontwikkeling van zo
naadloos mogelijke gespecialiseerde en gastvrije
zorg met maximale aandacht voor de patiënt
en zijn omgeving binnen de principes van de
“herstelvisie” en de “vermaatschappelijking
van zorg”. Om de dienstverlening ten aanzien
van patiënten, hun naasten en professionele
externe verwijzers nog te verbeteren gingen in
2017 twee opnamecoördinatoren van start.
Daarnaast werden heel wat interne processen
in verband met kwaliteitsvolle zorg en
patiëntveiligheid verder geoptimaliseerd. Enkele
andere opvallende initiatieven worden elders in
dit jaarverslag toegelicht.

Daghospitalisatie voor Angst, 			
Depressie, Aanpassingsstoornis & 		
Persoonlijkheidsproblematiek
Daghospitalisatie voor Resocialisatie
& Herstel
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OUDEREN
A4
T3
SP
SP+
A+

Zorgeenheid voor Angst, Depressie,
Psychose, Aanpassingsstoornis 		
Persoonlijkheidsproblematiek
Zorgeenheid voor Angst, Depressie,
Psychose, Aanpassingsstoornis & 		
Persoonlijkheidsproblematiek
Zorgeenheid voor Neurocognitieve
stoornissen & Dementie
Zorgeenheid voor Neurocognitieve
stoornissen & Dementie
Daghospitalisatie voor Neurocognitieve
stoornissen & Dementie

Beleid
Coördinerend arts dr. Maarten Van Den Bossche
(dr. Heidi Peeters vanaf april 2018)
Zorgmanager mevr. Leen Dreezen
De doelgroep ouderen omvat alle
zorgeenheden voor personen met een
psychiatrische problematiek vanaf 65 jaar. 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.

•

•
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PSYCHIATRISCH
VERZORGINSGEHUIS
(PVT) TONGEREN

PSYCHIATRISCH VERZORGINSGEHUIS
(PVT) TONGEREN
Beleid
Behandelende psychiater: dr. Leen Jeurissen
Hoofdverpleegkundige: Sylvia Czekaj
Psychologe: Ellen Lampers
Sociaal verpleegkundige: Peter Lemmens
Het PVT Campus Tongeren biedt, in een residentiële setting, aan
mensen met een gestabiliseerde psychische kwetsbaarheid een
kwaliteitsvolle en verantwoorde totaalzorg in al hun levensdomeinen.
Vanuit een individuele benadering gericht op het exploreren van de
krachten van de bewoners en het inzetten van deze krachten wordt
er gewerkt aan herstel en het bevorderen van de levenskwaliteit.
Dit door het behouden, herstellen of creëren van het psychisch
evenwicht of het draaglijk maken van psychische kwetsbaarheden.
Onze kernwaarden zijn
Bewonersparticipatie - Rehabilitatie/Herstel - Resocialisatie Activering
Familiewerking - Zorg op maat
Er wordt vanuit een sterk geloof in de mogelijkheden en krachten
van de bewoners gewerkt aan een maximale autonomie,
herintegratie en resocialisatie. Onze bewoners terug volwaardige
burgers maken door een herontdekking van hun plaats in de
maatschappij, is ons streven.
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PSYCHIATRISCH VERZORGINSGEHUIS
(PVT) BILZEN
Beleid

PSYCHIATRISCH
VERZORGINSGEHUIS
(PVT) BILZEN

Behandelend psychiater: dr. Kris Noppe
Hoofdverpleegkundige: Marie-Thérèse Fastré
Psychologe: Ellen Lampers
Sociaal verpleegkundige: Peter Lemmens
Het PVT Campus Bilzen richt zich op de
zorg van patiënten met een chronische
psychiatrische problematiek en langdurige
psychosociale beperkingen. In het
psychiatrisch verzorgingstehuis wordt
voornamelijk gewerkt volgens de principes
van rehabilitatie, met maximale aandacht
voor de huidige mogelijkheden van de
patiënten. De belangrijkste doelen zijn het
creëren van een warme thuis en het bieden
van kwaliteitsvolle en uiterst toegewijde zorg
aan de bewoners en hun families.
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DEEL 3

DEEL 3

KWALITEITSWERKING
Samen veerkrachtig - gedicht
samen veerkrachtig
samen,
niet alleen,
veerkrachtig,
niet als ledenpop

KWALITEITSWERKING
Zoals beschreven in de missie en de
strategiebepaling 2020 -2025 hechten we in het
Medisch Centrum St.-Jozef veel aandacht aan het
voortdurend leren binnen de organisatie. Dit uit
zich in tal van acties binnen de jaaractieplannen
van zowel het management als de zorgeenheden
en diensten. In dit deel worden de verschillende
initiatieven om de kwaliteit en patiëntveiligheid te
verbeteren in de kijker gezet.

‘VEERKRACHT & PARTICIPATIE’
‘Veerkracht’ een begrip dat een belangrijk en
centraal thema vormt in de GGZ
Bewoners en familie participatie in het Psychiatrisch
Verzorgingstehuis (PVT) Tongeren
In het PVT Tongeren werd in de week van maandag
9 oktober 2017 stilgestaan rond het thema
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“Veerkracht” door middel van bewegingsspellen,
crea-opdrachten, open debatten, stellingenspel,…
Niet enkel de bewoners maar ook de teamleden
namen er actief aan deel.
Op zaterdag 14 oktober 2017, naar aanleiding van
de werelddag voor de geestelijke gezondheid,
werd de week afgesloten met een opendeurdag
met de slogan “Veerkracht is méér kracht!”.
Familieleden, kennissen, vrienden, buren,… werden
uitgenodigd om samen het taboe te doorbreken.
Tijdens de opendeurdag organiseerden ze een
rondleiding en werd er op verschillende manieren
actief stil gestaan bij het thema: creatieve sessies,
sessie ‘samen bewegen’, een open debat met
stellingen,...
Website Medisch Centrum St.-Jozef (MCSJ)
De website van het MCSJ werd aangevuld met
verschillende links om aan familie en naasten steun
en informatie te bieden. Zie: http://www.mc-stjozef.be/voor-familie/informatie

er is jou,
er is omgeving
er is hulpverlening,
er is lotgenotenbeleving
er is zin en zingeving,
er is …
een gemeenschappelijk zorgproject
een samen op weg als traject
jij en wij, wij en zij, allen zij aan zij
niet de te bereiken plek telt
wel de bonkige kassei naar herstel
de val en het opstaan, het tastend zoeken,
om veerkrachtig te landen, veilig en sereen,
de nooit voltooide inspanning, altijd bedacht,
niet als een te offeren lam op een altaar,
niet zielig en verweesd, met open geest,
levendig en klaar als een springveer
een andere toekomst in het verschiet
nooit meer alleen, liefst nooit meer…
Mathieu Cleuren, ervaringsmedewerker
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VERBETERPROJECTEN
Verbeteren is een continu proces waar iedereen iedere dag mee bezig is. Binnen
het ziekenhuis schuilen er tal van pareltjes aan projecten die de kwaliteit verhogen.
Door het organiseren van een verbeter-competitie, kregen de zorgeenheden en
diensten de kans om hun eigen verbeteringen te tonen aan elkaar. Als beloning werden er
ook prijzen toegekend aan enerzijds de winnaar volgens de jury en anderzijds de winnaar volgens het publiek.
Voor deze eerste editie dienden 15 verschillende zorgeenheden/diensten een project in. De verzuchtingen
van zorgvragers vormden voor velen de inspiratie tot verbeteren. Door de participatie van de patiënten,
zowel binnen de projecten als als onderwerp van de projecten, kwam de zorgvrager steeds op de
eerste plaats.

Zorgeenheid A7 (behandeling van middelengebonden problematieken) werd de winnaar van
deze eerste verbeter-competitie. Aan de zorgvragers werd gevraagd om zelf deel te nemen aan
hun patiëntenbespreking. De vergrote inspraak, de betrokkenheid in hun individueel traject en de
verantwoordelijkheid om mee te beslissen over hun behandeling resulteert in een veel directere
communicatie met de zorgvrager.
De inclusieve patiëntenbespreking wordt voorbereid door de individuele zorgverlener samen met de patiënt.
Tijdens de bespreking brengt ieder lid van het team zijn of haar punten naar voor die men wil bespreken met
de patiënt. De arts modereert en vat de essentie samen. De individuele zorgverlener heeft de taak de patiënt
bij te staan en te helpen met de formulering van zijn of haar mening. Achteraf wordt bevraagd hoe de
patiënt de bespreking ervaren heeft. De gesprekken worden permanent geëvalueerd en bijgestuurd.
Eens op punt wordt dit volledig geïmplementeerd binnen de werking van A7. Een welgemeende proficiat
voor deze winnaar!

MET VALLEN EN OPSTAAN…
Voldoende bewegen als preventieve maatregel om vallen te voorkomen
•

•

•

•

•

•

•
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Zorgeenheid A6 (jongvolwassenen met
autisme): een nieuw therapiebord waarbij
visualisatie centraal staat. Dit project ging naar
huis met de publieksprijs.
Zorgeenheid A4 (opname- en
behandelafdeling voor ouderen met
psychiatrische of psychosociale moeilijkheden):
aan de slag rond medicatieveiligheid.
K-Delta (doelgroep kinderen & jongeren):
jongeren betrekken in de opmaak van hun
vroegsignaleringsplan (VSP).
Zorgeenheid SP+ (neurocognitieve stoornissen
& dementie): vermijden van vluchtgedrag van
de ouderen.
Zorgeenheid T3 (medioren en senioren met
verschillende problematieken): inspraak in
het behandelprogramma en informatie in
duidelijke taal met focus op herstel.
Zorgeenheid A3/A0 (volwassenen met
angst, depressie, aanpassingsstoornis
of persoonlijkheidsproblematiek): van
onthaalmoment naar een ontmoetingsmoment
bij opname.
Zorgeenheid T4 (resocialisatie & herstel): een

•

•

•
•
•

•

afsprakenblad met de individuele afspraken
met de patiënt binnen het elektronisch
patiëntendossier (EPD).
Zorgeenheid T0 (daghospitalisatie voor herstel):
opstart tweedehandswinkeltje met een
aanbod van kledij voor alle hulpbehoevende
zorgvragers binnen het ziekenhuis.
Voedingsdienst: ontbijtbuffet binnen het
psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT) campus
Tongeren.
PVT Tongeren: aan de slag rond het
beroepsgeheim en de vernieuwde privacywet.
PVT Bilzen: bewoners in beweging met
laagdrempelige activiteiten.
Zorgeenheid T2 (Structurerende Behandeling):
aanpassing van behandelrichtlijnen rond
zelfverwonding.
Zorgeenheid A2 (behandeling
van psychose en bipolaire
stoornis): nieuwe KOPP-werking.
Familienamiddagen evolueren
naar fijne momenten voor zowel
ouder als kind.

De laatste week van april 2017 vond in ons ziekenhuis de ‘week van de valpreventie’ plaats. Omdat ‘vallen’
een complexe problematiek vormt, is het interdisciplinair team (van o.a. T4, SP en PVT Bilzen) aan de slag
gegaan met de opstart van een valpreventieprogramma.
Tijdens die week was er een volledig aangepast programma : extra beweging tijdens de therapieën infosessies over ‘Vallen & Opstaan’ - een vorming ‘Valpreventie’ - een uitstapje naar het blotevoetenpad
- een marktbezoek met knelpunten - een sessie yoga - een valparcours - je kan het allemaal niet bedenken
wat ‘vallen’ kan voorkomen! Op deze manier wezen de medewerkers de ouderen nog eens op het feit dat
voldoende bewegen en het onderhoud van spierfunctie en evenwicht kan leiden tot een vermindering van
valincidenten.

PREVENTIEBELEID SUÏCIDERISICO
Doorheen de jaren ontwikkelden de verschillende zorgeenheden beleid en procedures ter voorkoming van
suïcide. Een ziekenhuisbreed suïcidepreventiebeleid zou de uniformiteit ten goede komen, terwijl we er ook
naar wilden streven dat elke doelgroep zich zou herkennen in de operationalisering van dit beleid. Medio
2017 werd de werkgroep suïcidepreventiebeleid opgestart. Alle doelgroepen, verscheidene disciplines, een
ervaringsmedewerker en een extern expert maken deel uit van de werkgroep. Met de Vlaamse Richtlijnen
(VLESP, maart 2017) als uitgangspunt en de inzet van alle werkgroepleden leidde dit eind 2017 tot een
suïcidepreventiebeleid dat door de werkgroep, de directie en de raad van bestuur werd onderschreven.
Op basis van dit beleid werd een ‘zorgproces suïcidepreventie’ beschreven waaraan een aantal
procedures gekoppeld werden die leidend en helpend zijn in de omgang met en het bieden van
hulp aan suïcidale patiënten. In 2018-2019 voorziet de werkgroep een vorming omtrent het thema
‘suïcidepreventie’ voor de medewerkers van het Medisch Centrum St. Jozef.

DEEL 4

ORGANISATIEBREDE
ACTIVITEITEN &
MCSJ IN DE MEDIA

Naast de vele activiteiten uit de jaaractieplannen
van de zorgeenheden en diensten werden
ziekenhuisbreed verschillende activiteiten
georganiseerd. Enkele daarvan verschenen ook in
de pers in 2017.

‘KORTSLUITING IN MIJN HOOFD’
Op 9 maart 2017 bracht Brenda Froyen in het MCSJ
‘Kortsluiting in mijn hoofd’, een monoloog over
haar behandeling in
de psychiatrie van
nu, terwijl Stefaan
Baeten een monoloog
bracht over de
behandelingen in
de psychiatrie van
vroeger. De twee
monologen werden
verenigd in een
dialoog over psychose
tussen patiënt
en hulpverlener,
verbonden door een
mooi staaltje muziek.
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Een actueel, aangrijpend en herkenbaar thema.
Een voorstelling die door 150 deelnemers met
groot enthousiasme en begrip werd ontvangen.
De voorstelling bracht ook een verhaal van hoop.
Hoop op herstel en op het doorbreken van het
taboe dat rust op psychische kwetsbaarheid.

DE TIENDAAGSE VAN DE GEESTELIJKE
GEZONDHEID 01.10.2017 – 10.10.2017
Tijdens de tiendaagse
van de Geestelijke
Gezondheid zette
het Medisch Centrum
St.-Jozef in op
veerkracht. Aan de
dienst onthaal werd
een gevoelsmuur/stand met kleurrijke
buttons geïnstalleerd.
Als zorgvrager,
medewerker of
bezoeker kon je een
kijkje nemen bij deze
muur van buttons
met uiteenlopende
gevoelens. Deze
blikvanger maakte de bezoekers bewust van het
belang van veerkracht. Doordat er een waaier van
12 buttons werd aangeboden met aangename
en ook minder aangename gevoelens kon het
stigma om te praten over moeilijkere gevoelens
aangekaart worden. Niet alleen zette deze actie
met buttons aan tot nadenken en praten over
gevoelens, het was eveneens de ideale manier
om een gesprek aan te gaan en het taboe rond
psychische kwetsbaarheid te doorbreken.

INFORMATIEMARKT
PATIËNTENVERENIGINGEN:
15.06.2017 EN 15.11.2017
Op 15 juni en 15 november 2017 werden in het
Medisch Centrum St.-Jozef informatiemarkten
georganiseerd. Samen met ZOPP-Limburg
(Zelfhulpondersteuning en Patiëntenparticipatie)
nodigde het MCSJ alle patiëntenverenigingen
in de geestelijke gezondheidszorg uit om deel
te nemen aan dit evenement. De verenigingen
kregen de kans om hun werking voor te stellen
aan patiënten, familieleden en medewerkers
van het ziekenhuis. Deze informatiemarkten
werden georganiseerd in kader van het project
zelfhulpvriendelijk ziekenhuis.
Volgende patiëntenverenigingen waren
aanwezig: SOS Nuchterheid en (AA)
Anonieme Alcoholisten (ondersteunen en
begeleiden alcoholverslaafden), Narcotics
Anonymous (ondersteunen en begeleiden
drugsverslaafden), PASS Hasselt (voor (jong)
volwassenen met autisme), Alzheimer Liga
Vlaanderen (van en voor familieleden van
personen met dementie), Actief WW (voor
weduwen en weduwenaars), Ups & Downs vzw
(voor personen met een manisch-depressieve
(bipolaire) stoornis of frequente en langdurige
depressies) en ten slotte Uilenspiegel vzw (voor
personen met een psychische kwetsbaarheid).
Daarnaast waren ook de ervaringsmedewerkers
van het aanloophuis aanwezig. De
informatiemarkt is een initiatief dat 2 maal per
jaar aan bod komt binnen het MCSJ.

17

EN NOG HEEL WAT ANDER NIEUWS
Nieuwbouw technische dienst

Daghospitaal T0

In november 2017 konden de medewerkers van de
technische dienst hun intrek nemen in hun nieuwe
werkplaatsen. Dit na een bouwperiode van ruim
twee jaar, waarbij de oude gebouwen werden
afgebroken, een archeologisch onderzoek van het
terrein plaatsvond en uiteindelijk een eigentijdse,
aangepaste infrastructuur uit de grond verrees.

Uit de respons van onze medewerkers en de
gebruikers van het daghospitaal voor de doelgroep
volwassenen leerden wij dat de voormalige
huisvesting te klein geworden was. Dit maakte een
ruimere diversificatie in het aanbod onmogelijk
door het gebrek aan ruimte en afzonderlijke
lokalen. Daarom werd in 2015 beslist om een
leegstaand paviljoen te hergebruiken en in te
richten. De indeling werd in nauw overleg tussen
de bouwcoördinator, de zorgmanager en het
zorgteam bepaald, rekening houdend met de
ervaringen uit de werking en de behoeften van
de patiënten.

In het gebouw zijn de werkplaatsen sanitair,
schrijnwerkerij en elektriciteit gehuisvest, maar ook
de opslagplaatsen voor de schilders en de tuiniers.
Daarnaast is er ruimte voor een personeelsrefter en
zijn in de kelderruimte afgesloten ruimten voorzien
voor specifieke afvalopslag. De werkplaatsen
werden ingericht door en in overleg met de
respectievelijke technische disciplines en voorzien
van de nodige afzuigingen en veiligheidssystemen.
Binnen ditzelfde VIPA-project (= Vlaamse
subsidie-instantie) werden ook twee
noodstroomgeneratoren geplaatst die, in geval
van een uitval van het reguliere stroomnet, het
ziekenhuis van elektriciteit kunnen voorzien.
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De werken werden in september 2017 voltooid,
waarna de nieuwe accommodatie in gebruik
genomen werd. Een aangepast kleurenpalet en
nieuwe verlichting zorgen voor een aangename
‘lichte’ omgeving. Het gebouw voorziet in
therapieruimten, zithoeken, een keuken, bureel- en
gespreksruimten, verpleegpost en een prikkelarm
lokaal. Zeker en vast een meerwaarde voor het
realiseren van de herstelgerichte visie.
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HET MEDISCH CENTRUM
ST.-JOZEF IN DE MEDIA….

6 juni 2017 – Het Belang van Limburg
What really matters!!!
Medisch Centrum St.-Jozef neemt deel aan de
eerste “What Matters To You”-dag in Vlaanderen
Vele acties voor warme zorg!
Op 6 juni vond de internationale “What matters to
you?”-dag plaats. Het Medisch Centrum St.-Jozef te
Bilzen nam actief deel aan deze actie voor warme
zorg. Talrijke zorgeenheden organiseerde bijzondere
activiteiten voor haar zorgvragers. Kortom, juist dat
menselijke extraatje meer in de zorg.
Elke dag zijn de zorgverleners van het Medisch
Centrum St.-Jozef in de weer om goede en veilige
zorg te bieden. Op de internationale ‘What Matters
to You’-dag, werden zorgverstrekkers en –teams
aangemoedigd om, meer nog dan anders,
aandacht te hebben voor de (kleine) dingen die
belangrijk zijn voor een zorgvrager, zijn/haar familie
en omgeving. Dit kan leiden tot een betere zorg
en een grotere tevredenheid over de zorgverlening.
Tijdens WMTY- dag staat de stem van zorgvrager,
nog meer dan anders, voorop en ligt de focus op
wat voor hem belangrijk is.
Op het programma stonden o.a. een verwendag
op zorgeenheid T2 waarbij een lekker ontbijtbuffet,
wellness, een fotoshoot en een muzieknamiddag
werden aangeboden. T0 pakte uit met een
muziekquiz. Zorgeenheid A4 koos ervoor om elke
patiënt een “bloemetje” met een quote te geven.
De quote gaf de patiënt stof tot nadenken over
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Radio 2 Limburg
Op 31 oktober 2017 had een
medewerker van het MCSJ een
interview met Eva Droogmans,
presentatrice bij Radio 2
Limburg, over haar ervaring met
de psychiatrie : een moedige
getuigenis van Liesbeth.
die kleine dingen die belangrijk zijn voor hem/haar.
De zorgvragers van A2 bezochten het ‘Blote
Voetenpad’ in Zutendaal en op zorgeenheid
SP+ (ouderen met dementie) stond het thema
‘dans’ centraal.
De WMTY-campagne is een initiatief van ZorgnetIcuro en krijgt de steun van een hele reeks partners.

8 november 2017
Liesbeth vertelt met veel warmte over haar mama.
daar goed zat.”
Een mama die na drie postnatale depressies
“Mama had liever een zoon gehad.”
besliste om uit het leven te stappen, ondanks hulp
Liesbeth heeft geen makkelijke jeugd gehad. Zij
van professionelen en haar familie.
was het derde kind en haar ouders hadden op
Nu is Liesbeth 28 en werkt ze als hulpverlener in het
een zoon gehoopt. “Ik heb dat gemis altijd
Medisch Centrum St.-Jozef in Munsterbilzen: het
proberen te compenseren. Tot mijn 14 jaar ging
psychiatrisch centrum waar ze 9 jaar geleden haar
ik gekleed als een jongen en gedroeg ik mij ook
eigen mama binnenbracht. Drie kinderen op drie
zo. Ik ben lang mezelf niet kunnen zijn. Het is maar
jaar tijd betekende ook drie postnatale depressies
sinds ik mijn huidige partner ken, dat ik stilaan
die haar mama niet verteerd kreeg.
leer wie ik echt ben. En dat is heel
“We wisten wel dat het niet goed ging
“IK WAS 19 TOEN confronterend.”
met haar. Dat wisten we als kinderen
Liesbeth en haar zussen hebben
IK MIJN MAMA LIET al heel jong geleerd om
van 6 jaar al. Elke woensdag mochten
we TV kijken omdat mama moest
verantwoordelijkheid te dragen.
OPNEMEN”
rusten. Ze huilde ook vaak.”
“Maar ik had een warme band
met mijn mama. Ze was mijn steun
Op haar 19de beslist Liesbeth om haar mama naar
en toeverlaat en ik mis ze nog elke dag. Zeker
St.-Jozef te brengen. “Papa nam geen initiatief
nu ik zelf een dochtertje van 2 heb.”Dat er nu in
en mama was niet meer in staat om de juiste
St.-Jozef een speeltuin is aangelegd voor KOPPbeslissingen te nemen. Ik herinner mij nog heel
kinderen (Kinderen van Ouders met Psychiatrische
goed de dag dat ik haar binnenbracht. Ik vond het
Problemen) vindt Liesbeth enorm belangrijk:
heel moeilijk om de zorg en de controle uit handen
“Ze hebben echt een plek nodig waar ze tot
te geven. Ik ben de eerste drie weken elke middag
rust kunnen komen. Binnenin zit zoveel verdriet,
en avond langs gegaan om zeker te zijn dat ze
boosheid en angst. Dat moet naar buiten kunnen.”
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DEEL 5

MEDEWERKERSBELEID

Aansluitend aan de zorg voor patiënten en bewoners wordt eveneens permanent aandacht besteed aan
onze medewerkers. We trachten hen te waarderen, ondersteunen en begeleiden waar nodig. Naast de
noodzakelijke opleidingen worden ook de nodige momenten voor ontspanning aangeboden.

VEERKRACHTIG IN CONTACT, OOK ALS HET SPANT
In 2017 organiseerde K-Delta samen met UCLL Quadri een vormings- en coachingscyclus voor het volledige
team van K-Delta. Het opzet was om competenties op vlak van conflicthantering te versterken én om meer
preventief om te leren gaan met moeilijke interacties die voorkomen in de werkrelatie met opgenomen
jongeren. De theoretisch en praktisch gerichte tweedaagse vorming werd gevolgd door coachingssessies per
team om het geleerde te implementeren in de werking.
We stellen vast dat in de laatste 4 maanden van 2017 het aantal beschermende maatregelen aanzienlijk
daalde (66%) t.o.v. de eerste 8 maanden. Naast het doorgedreven gebruik van vroegsignaleringsplannen
én de toenemende aandacht voor patiëntparticipatie, is naar ons aanvoelen ook de beschreven vorming/
coaching een sterk bepalende factor geweest voor deze realisatie.
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Wat mag/kan nog beter?
Er werden strategische keuzes gemaakt.
Het is nu de bedoeling om naar de toekomst
te kijken en de strategische lijnen verder
vorm te geven. En wat de accreditatie
betreft: dit maakte ik reeds mee in het
algemeen ziekenhuis en die ervaring is
nu mooi meegenomen.

ONZE NIEUWE
DIRECTEUR
PATIËNTENZORG
IN DE KIJKER!

Iedere dag Turnhout-Munsterbilzen: is dit
geen zware opdracht?

WIE IS GREET CROENEN?
* Geboren en opgegroeid:
op 23 maart 1965 geboren in
Turnhout en aldaar opgegroeid.
* Studies: Lager en middelbaar
onderwijs in het H.-Grafinstituut te
Turnhout – opleiding tot bachelor
verpleegkunde aan het Hoger
Instituut voor Verpleegkunde
Sint-Elisabeth (HIVSET) en master
Management en Beleid van de
gezondheidszorg aan de UGent.
* Woont in: Turnhout.
* Gehuwd met: Erik Verstraelen sinds
26.08.1988.
* Beroepsleven: verpleegkundige
PZ Bethaniënhuis Zoersel
– hoofdverpleegkundige zorgmanager – stafmedewerker
in 2012 verpleegkundig directeur
in het Revalidatie- en MS-centrum
Overpelt en tot slot directeur
Patiëntenzorg in het AZ Turnhout en
nu in het MCSJ te Bilzen.
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ENKELE VRAGEN AAN GREET
Waarom de overstap van een algemeen naar
een psychiatrisch ziekenhuis?
Mijn basisopleiding is psychiatrisch
verpleegkundige en daar is mijn hart altijd
naar uitgegaan. Mijn eerste keuze was
psychiatrie en dat is altijd zo gebleven.
Wat spreekt u het meest aan – in de
psychiatrie – als directeur?
Ik ga graag met mensen op weg. Door
de jaren heen heb ik heel wat ervaring
opgedaan en heb ik de knowhow verzameld
om samen in te zetten op verbeteringen
binnen een organisatie. Mijn doelstelling is
om de best mogelijke zorg te bieden aan
de patiënt en de medewerkers aan te sturen
zodat zij hun job zo professioneel mogelijk
kunnen uitoefenen.
Wat spreekt u aan in ons ziekenhuis?
De gastvrijheid en de hartelijkheid vielen
mij op vanaf dag 1. De professionele
uitstraling van dit ziekenhuis gaven mij
het nodige vertrouwen om te kiezen voor
deze organisatie.

Neen, gewoon door het feit dat ik voor de
files al in het ziekenhuis arriveer. De auto is
soms een rustpunt voor mij, gewoon luisteren
naar muziek en de dag die komt of voorbij is
overpeinzen.
We zeggen soms: Limburgers en
Antwerpenaren dat klikt niet?
Ik heb me altijd goed gevoeld in Limburg.
In Turnhout is het ook niet het echt Antwerps
gevoel, wij zijn meer van de Kempen en dat
sluit nauwer aan bij de Limburgers.
Wat zijn uw toekomstplannen in ons
ziekenhuis?
Nu zal ik vooral inzetten op het meewerken
aan het realiseren van de strategische lijnen,
het inzetten op vermaatschappelijking en de
intensifiëring van de zorg. Dit is heel belangrijk
voor onze organisatie. Er zal nog veel
veranderen in het zorglandschap en daar
moeten we samen onze schouders onder
zetten. Je kan dit niet alleen, hier moeten we
samen voor gaan, iedereen is hierbij nodig!

GREET NOG
WAT BETER
LEREN KENNEN?

Ontroerd door?
Door heel veel menselijke
dingen, zoals inzet en een grote
bereidwilligheid bij mensen.
Ongelukkigst?
Destijds, bij het nieuws dat we
kinderloos zouden blijven.
Hobby’s?
Een goed boek, een mooi concert,
een lekker glas wijn.
Droombestemming?
Nepal.

Greet is blij dat ze in onze organisatie is
terechtgekomen en hoopt hier nog lang te
mogen werken!
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de 2 jaar te organiseren! Dus allen op post in 2019
voor een nieuwe editie!
Daarnaast organiseerde MC Kwadraat natuurlijk
ook andere activiteiten. Het eerste Viking Kubb
tornooi bijvoorbeeld! Tijdens deze zonovergoten
namiddag ging zorgeenheid A1 met de wisselbeker
en leuke geschenken aan de haal. Wie wint de
volgende editie van het Kubb tornooi?
En niet te vergeten: Het Sinterklaasfeest! Voor het
3e jaar op rij konden kleine – en grote – kindjes
genieten van een hilarische namiddag met
Sinterklaas en zijn pieten. Snoep werd rijkelijk
verdeeld en de kinderen gingen naar huis met een
mooi cadeau en een lach op het gezicht.
MC Kwadraat blijft brainstormen naar leuke
activiteiten. Heb jij een leuk idee? Laat het ons
zeker weten!
Hopelijk tot gauw, op een van onze volgende
activiteiten!

5-JARIG BESTAAN VAN ONZE
SENIORENKRING
ACTIVITEITEN MC²
In 2017 was het dan zover! Na een toch wel lange
periode, kon het personeel van het Medisch
Centrum St.-Jozef zich opnieuw verheugen op
een personeelsfeest. En wat voor één! Op 11
februari werden de pannen van het dak van PXL
Congress gedanst. Met de steun van de directie
kon MC Kwadraat dit personeelsfeest op poten
zetten. Ook tijdens de voorbereidingen kwam
Mevr. Cindy Monard een handje toesteken om
alle personeelsleden een geweldige avond te
bezorgen. En aan de vele positieve reacties via
mail, Facebook,... is dat zeker en vast gelukt.
Daarom werd besloten om het personeelsfeest om
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In 2017 vierden de
senioren van het
Medisch Centrum
St.-Jozef hun vijfjarig
bestaan. Zowel
de werking als de
senioren zelf werden
in de bloemetjes
gezet. Met een hapje
en een drankje kon
eenieder genieten en
mooie herinneringen
ophalen.

ANNIEK
BILLEN

VRIJWILLIGERSWERKING
Sedert de vernieuwde opstart van
de vrijwilligerswerking in het MCSJ in
2013 zijn er momenteel 34 actieve
vrijwilligers aan de slag, plus vijf
ervaringsmedewerkers die alsnog
volgens dezelfde regels en wetgeving
in dienst zijn. Hoewel er wat betreft de
vrijwilligersovereenkomsten van tijdelijke
en onbepaalde duur, een constante
instroom en uitstroom van vrijwilligers
is, zijn er sedert de aanvangsfase nog
steeds enkelen nu reeds 5 jaar actief in
ons centrum.
De taakinvulling als extra hulp en
ondersteuning van de algemene
werking en de medewerkers,
kan variëren van gezelschap en
vrijetijdsinvulling op de zorgeenheden
of op de dienst Vrije Tijd (VT), hulp
bij huishoudelijke zorgtaken of
feestelijkheden op de afdelingen,
begeleiding bij uitstappen,
marktbezoeken, bedevaarten
enz., hulp en ondersteuning
van de onderwijsmedewerkers,
ergotherapeuten,
bewegingstherapeuten,
muziekanimatoren en medewerkers
dienst zingeving, hulp in het kapsalon,
in de bibliotheek, onderhoudsen klusjesdienst (uitleenfietsen,
vismateriaal,…), tot het winkeltje
tweedehandskleding waar de
openingstijden volledig door vrijwilligers
gerealiseerd worden.

Interview met Anniek Billen
(vrijwilligster Sp+) - 15 maart 2018
Hoe ben je terecht gekomen als vrijwilligster
in het Medisch Centrum St.-jozef?
Via kennissen kreeg ik te horen dat er in het
MCSJ aan vrijwilligerswerking werd gedaan.
Wat motiveerde je om hier te starten?
Ik ben van nature uit erg sociaal en kom
graag onder de mensen. In mijn keuze voor
vrijwilligerswerk was het vooral belangrijk dat
ik zorg kon dragen voor onze medemensen.
Welke activiteiten neem je dan op?
Als vrijwilligster bied ik ondersteuning
bij de maaltijden en bij de animatie en
bezigheidsactiviteiten voor patiënten.
Anniek is een erg gedreven persoon en
komt dan ook twee dagen in de week als
vrijwilligster helpen. Ze biedt ondertussen al 5
jaar ondersteuning.
Wat motiveert je om dit te blijven doen?
Ik haal veel energie uit de ondersteuning die
ik hier kan bieden aan de patiënten.
Waarin kan het Medisch Centrum nog
groeien om de vrijwilligerswerking te
optimaliseren?
Het aanbieden van bijkomende vormingen
met betrekking tot verscheidene
problematieken zouden de vrijwilligers
kunnen ondersteunen.
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UITROL PILOOTPROJECT
ERVARINGSMEDEWERKERS (EM)
Voor de uitrol van het pilootproject werden
10 kandidaten weerhouden, waarvan er
momenteel 5 aan de slag zijn binnen het
MCSJ. De zorgeenheden T0 (daghospitaal),
A3 (zorgeenheid voor stemmingsstoornissen,
angststoornissen, aanpassingsstoornissen of
een milde persoonlijkheidsproblematieken) en
A7 (opname- en behandelzorgeenheid voor
volwassenen met een problematisch gebruik van
middelen (alcohol, medicatie en/of illegale drugs))
waren van in het begin betrokken en ontvingen de
EM met een warm onthaal. Later sprongen zowel
de zorgeenheden A6 ((jong)volwassenen, met een
normale of bovengemiddelde intelligentie binnen
het autismespectrum, die problemen hebben
in hun groei naar zelfstandigheid), A4 (open
opname- en behandelafdeling voor ouderen met
psychiatrische of psychosociale moeilijkheden)
als A2 (volwassenen met stemmingsstoornissen,
psychotische stoornissen ten gevolge van
schizofrenie, waanstoornissen en ernstig
depressieve of manische stemmingsstoornissen)
mee op de kar.
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De EM waren in 2017 onder meer op de volgende
vier domeinen actief:
1)
Aanloophuis (De Brug): hier kunnen 		
patiënten op gesprek komen om 		
hun ervaringen te delen met lotgenoten.
2)
Inzet op de zorgeenheden: groepssessies
bijwonen, nieuwkomers informeren wat EM
doen,…
3)
Op beleidsniveau van een zorgeenheid: 		
er werd een nep-opname georganiseerd
om de werking van de zorgeenheid te 		
analyseren, bijscholingen ondersteunen in
een team,…
4)
Op beleidsniveau van het management:
ondersteuning binnen de KOPP-werking 		
(Kinderen van Ouders met Psychische 		
Problemen), bij de werkgroep Suïcide-		
preventie, ZOPP- werking,…
Verder woonde de EM ook verschillende
studiedagen bij en werd er genetwerkt met andere
diensten, waaronder Noolim (netwerk Geestelijke
Gezondheidszorg Oost-Limburg).
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DEEL 6

GOVERNANCE

VZW MEDISCH CENTRUM ST.-JOZEF

Het ‘goed besturen’ van zorgorganisaties is verworden
tot een multidimensionale uitdaging. De ontwikkeling
van een hedendaags en toekomstgericht beleid
vergt het betrekken van diverse belanghebbenden
(of stakeholders). Rekening houdend met de diverse
activiteitsdomeinen en betrokken actoren zijn diverse
raden, commissies, comités en werkgroepen actief.
Daarbij wordt ingezet op de rol die het ziekenhuis
opneemt met aandacht voor de interne afstemming,
de participatie in diverse netwerken, de samenwerking
met andere zorgpartners en de maatschappelijke
opdracht.
Het bestuur draagt daarin een belangrijke
verantwoordelijkheid. Zij ondersteunen deze
ontwikkelingen, moedigen deze aan, participeren
in diverse overlegstructuren, beslissen en adviseren
met een kritische bril. Dit betekent onder andere dat
de raad van bestuur een betrokken en krachtdadig
orgaan dient te zijn dat goed geïnformeerd wordt,
zich verdiept in de problematieken en eigen expertise
inbrengt. De raad van bestuur handelt hierbij met
inachtneming van een eigen gedragscode en doet op
regelmatige basis een evaluatie van de eigen werking.

Psychiatrisch
ziekenhuis

Psychiatrisch
verzorgingstehuis

Algemene vergadering

Ziekenhuisbeheerder

Raad van bestuur
Voorzitter
L. Roppe

Pernament
overlegcomité

Medische raad
Voorzitter
Dr. K. Noppe

Managementcomité

Directiecomité

Algemeen directeur: C. Monard

RAAD VAN BESTUUR
De huidige raad van bestuur bestaat uit volgende
leden:
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
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Directeur patiëntenzorg
G. Croenen

Zorgmanager
volwassenen
I. Vanheyst

Zorgmanager
ouderen
L. Dreezen

Financieel & facilitair directeur
K. Coemans

Zorgmanager
kinderen en
jongeren
S. Brocatus

Coördinerend
arts volwassenen
dr. K. Noppe

Medisch directeur
dr. K. Swysen

Coördinerend
arts ouderen
dr. H. Peeters

Coördinerend
arts kinderen
en jongeren
dr. T. Jaspers
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1. Middelengegebruik 22%
2. Stemmingsproblemen 22%
3. Schizofrenie en psychosen 14%
4. Problematiek bij kinderen en jongeren 10%
5. Aanpassingsproblemen 7%
6. Persoonlijkheidsproblematiek 4%
7. Dementie en cognitieve problemen 6%
8. Overige 15 %
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DEEL 8

GOEDE DOELEN

Ook in 2017 konden we nieuwe initiatieven
realiseren door schenkingen die we ontvingen
vanuit goede doelen.

DE WARMSTE PLAATS IN MUNSTERBILZEN!
Op dinsdag 5 en woensdag 6 december werd ons
Medisch Centrum St.-Jozef eventjes de warmste
plaats van Bilzen!
De personeelsrefter werd omgetoverd tot een popup cafetaria waar de vakgroep ergo de “warmste
plaats” organiseerde. Samen met enkele bewoners
hebben we 2 dagen gezorgd voor lekkere hapjes,
een veiling van creatieve cupcakes en een hoop
gezelligheid!
Op dinsdag 19/12 konden de ergo’s dan ook
met enige trots een mooie cheque van 1000 euro
overhandigen aan de directie.
Het enthousiasme van de directie was groot en
ze hopen dat er volgend jaar een vervolg kan
gegeven worden aan dit prachtige initiatief!
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1000 EURO VOOR HET FONDS MEDISCH
CENTRUM ST.-JOZEF
“Op 8 juli ontving Veerle Wouters samen met 2
andere Vlaamse Kamerleden de jaarlijkse Flor
Grammensprijs, een geldprijs die zij elk op hun
beurt integraal aan het goede doel schenken.
Veerle ontving die prijs voor haar boek “Sleutels
tot ontgrendeling” dat zij samen schreef met
Hendrik Vuye.Veerle koos ervoor om een cheque
ter waarde van 1000 euro te schenken aan het
Fonds Medisch Centrum St.-Jozef te Munsterbilzen.
Deze middelen zullen gebruikt worden om een
speelweide met speeltuigen aangepast aan
en op maat van jongeren van diverse leeftijden
te realiseren. Het doel is het bezoek/verblijf van
kinderen in MCSJ aangenaam te laten verlopen.”
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MEDISCH CENTRUM ST.-JOZEF
ABDIJSTRAAT 2
3740 BILZEN
www.mc-st-jozef.be

