JAARVERSLAG 2019

MEDISCH CENTRUM ST.-JOZEF

Patiëntenparticipatie een modewoord?

Of is het méér?
Voor ons Medisch Centrum St.-Jozef is het écht
wel méér! Wij zijn ervan overtuigd dat de zorg
beter is als de patiënt actief participeert in
zijn zorgproces. Het staat immers als een
paal boven water dat patiëntenparticipatie de
kwaliteit van de gezondheidszorg verbetert.
En dat geldt niet alleen voor de individuele
relatie patiënt-hulpverlener, maar ook op het
niveau van de zorgeenheid en de organisatie.
De afgelopen jaren hebben we dan ook sterk
én consequent ingezet op patiëntenparticipatie.
Want eerlijk gezegd, het vergde een heuse
cultuuromslag in de organisatie. Het vraagt
immers moed en durf om patiënten steeds
meer het roer over hun eigen begeleiding en
behandeling in handen te laten nemen.
In ons vorig jaarverslag kon u reeds lezen
dat onze inspanningen hieromtrent
opgemerkt werden en we hartverwarmende
complimenten kregen van de NIAZ-auditoren
en Zorginspectie. Dat we hierin steevast op
koers blijven, getuigt dit jaarverslag 2019:
patiëntenparticipatie was en is de rode draad
doorheen al onze activiteiten. Groeimarge is er
zeker ook nog. Dus blijven we hierop inzetten.
Covid of non-Covid.
Uiteraard kan dit alles alleen maar waar gemaakt worden, dankzij en door de vele
handen en de inzet van onze medewerkers.
In de afgelopen intense periode is weeral
gebleken: de medewerkers van ons Medisch
Centrum St.-Jozef zijn GOUD waard!
Heel veel dank en respect voor élk van onze
582 medewerkers !
Hartelijke groet,
Cindy Monard
Algemeen Directeur
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Patiënten die
participeren maken
deel uit van het
zorgteam

“Ons team vindt het belangrijk dat de patiënt
kritisch meekijkt naar de werking van onze
zorgeenheid. Dankzij hun feedback kunnen we
verbeteringen aanbrengen en op die wijze
een betere zorg aanbieden. Een voorbeeld: in
2019 hebben 5 patiënten deelgenomen aan de
teamdenkdag waarop onze zorgprogramma’s
en behandelplanbespreking werden
geëvalueerd. Daarnaast werken we actief
samen met zelfhulpgroepen zoals AA, SOS
nuchterheid, Similes en met ervarings deskundigen. Op deze manier kunnen
patiënten contacten onderhouden met
lotgenoten en zo meer zicht krijgen ‘op’ en
ondersteuning vinden in hun ziek zijn.”

A7 is een zorgeenheid voor opname en
behandeling van volwassenen met een
problematisch gebruik van middelen (alcohol,
medicatie en/of illegale drugs). Op A7 is
het vanzelfsprekend dat patiënten inspraak
hebben in hun behandeling. Patiënten nemen
op deze zorgeenheid actief deel aan het
opstellen en bespreken van hun individueel
behandelplan, samen met het interdisciplinaire
team.
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GETUIGENIS PATIËNTEN A7

Actieve patiëntenparticipatie tijdens teambesprekingen betekent een grote meerwaarde
voor de patiënten van A7!

“Ik vind dat ik, samen met de medewerkers, betrokken was bij de besprekingen. Door
aanwezig te zijn in de teamvergadering weet je goed hoe je ervoor staat in je behandeling.
Er wordt ook geluisterd naar mijn eigen mening. Je kan hier zelf mee beslissen samen met
de begeleiding.”

“Ik ben enorm onder de indruk van de goede samenwerking binnen het team. Als patiënt op
de zorgeenheid ‘verslavingszorg’ stellen de medewerkers de patiënt op de eerste plaats. Al
onze verwachtingen, wensen en noden worden in de mate van het mogelijke goed ingevuld.
Deze worden correct genoteerd, samen besproken binnen het team en op tijd teruggekoppeld
aan ons.”

“Voor mij is de relatie patiënt- begeleiding zeer goed. Je krijgt duidelijke uitleg bij opname
en tijdens het verder verloop van de behandeling. Er wordt veel tijd vrij gemaakt voor de
patiënt.”
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Van dingen doen
BIJ patiënten...

...naar dingen doen
MET patiënten.
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Het werkplan in de
adolescentengroep
van K-Delta:
‘Samen op goede weg’

Getuigenis van een jongere en een leefgroepbegeleider uit de adolescentengroep (AG),
namens alle andere jongeren van K-Delta.
“Omdat ieder van ons anders is en andere
problemen heeft, heeft ook iedereen een
ander werkplan. Ons werkplan maken we
samen met de leefgroepbegeleiding en de
therapeuten. Dit gebeurt al van bij het begin
van de opname en is dan meestal gebaseerd
op de moeilijkheden waardoor we in opname
zijn gekomen. Dat werkplan bestaat eigenlijk
uit een aantal werkpunten die wij samen
met onze ouders, leefgroepbegeleiding en
therapeuten kiezen. Doorheen de opname
werken we er zowel op K-Delta als thuis aan.
Om de 14 dagen kijken we samen met onze
ouders (in de gezinsgesprekken) en het team
naar hoever het staat met onze werkpuntjes.

Het resultaat van zo een bespreking kan zijn
dat er goed gewerkt is aan de werkpunten en
dan gaan we samen op zoek naar nieuwe of
andere werkpunten. Indien het nog niet zo
goed ging, behouden we hetzelfde werkpunt.
Op die manier hebben we inspraak in onze
behandeling én weten we steeds of we op
goeie weg zijn.”

De dienst kinder- en jeugdpsychiatrie, K-Delta,
richt zich op kinderen en jongeren tussen 6 en
18 jaar die op verschillende terreinen (school,
gezin, vrije tijd enz.) ernstig zijn vastgelopen
in hun ontwikkeling en functioneren en
hiervoor gespecialiseerde kinder- en
jeugdpsychiatrische hulp nodig hebben.

Het is de bedoeling dat zowel de jongere,
als de ouders, als de mensen van het team
hun mening kunnen geven over wat goed
en wat minder goed loopt aan de hand van
de volgende vier vraagjes : Wat heb ik goed
gedaan? Waar wil ik de komende weken aan
werken? Hoe kan ik hier zelf aan werken? Hoe
kan het team mij hierbij helpen?
Iedereen heeft de kans om dit rustig voor te
bereiden en om de 14 dagen word je dan uitgenodigd op de teambespreking waaraan alle
leden van het team deelnemen. Als iemand dit
niet fijn vindt, omdat het zo een grote groep
is, wordt er afgesproken dat er iemand van
het team de ideeën van de jongere naar voor
brengt tijdens de teambespreking. Die persoon
bespreekt dan achteraf met de jongere wat de
mensen van het team aangegeven hebben.
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Patiëntenraad A3/A0

Geschreven door Hilde, patiënte van A3/A0:
“De patiëntenraad bestaat uit een
vertegenwoordiging van patiënten,
verpleegkundigen en therapeuten. Deze raad
dient vooral om wensen, behoeften of struikelblokken van patiënten en team A3 naar voor te
schuiven en oplossingen te bieden.
De patiëntenraad vergadert sinds 2018 om
de 2 weken en de inhoud van de vergadering
wordt in een kort verslag in een rood mapje
gebundeld waarin alle patiënten van A3/A0
inzage hebben.
Ook wordt er gewerkt aan nieuwe uitdagingen,
fijne en leerzame thema’s, educaties,
onderlinge omgang, veiligheid, bespreking op
patiëntenbesprekingen enz. De patiëntenraad
is een raad die onmisbaar is voor zorgeenheid
A3/A0.”

A3 is een zorgeenheid voor mensen tussen 18
en 65 jaar met angst- en stemmingsproblematiek,
aanpassingsproblemen of milde
persoonlijkheidsprobematiek.
Het dagcentrum A0 heeft een semiresidentieel aanbod voor deze doelgroep.
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Participatie betekent een actieve deelname
aan de zorg. Dit houdt o.a. in dat patiënten en
families een rol krijgen in het ziekenhuis, als
partner in de zorg. Hun stem wordt gehoord.
De samenwerking met zelfhulpgroepen en
lotgenotenorganisaties kadert eveneens in
diezelfde beweging van participatie,
empowerment en samenwerking.
Aangestuurd door ZOPP vzw (Zelfhulpondersteuning en Patiëntenparticipatie) Limburg
ondertekende ons ziekenhuis in januari 2017
de intentieverklaring om de structurele
samenwerking met zelfhulpgroepen te
bevorderen. ZOPP is een gezamenlijk initiatief
van het Vlaams patiëntenplatform vzw en
Trefpunt Zelfhulp. Doorheen de jaren groeide
deze aanzet uit tot een gewaardeerd
project voor betrokkenen.
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INFORMATIEMARKT

We zijn een
zelfhulpvriendelijk
ziekenhuis

In samenwerking met Medisch Centrum
St.-Jozef organiseren ZOPP vzw Limburg, sinds
juni 2017, halfjaarlijks een informatiemarkt
met als doel het bekendmaken van patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen.
De informatiemarkt staat open voor patiënten,
familie, medewerkers, verenigingen,
eerstelijnsmedewerkers en studenten.
Er zijn verschillende verenigingen aanwezig
met een infostand: AA (Anonieme Alcoholisten),
ANBN vzw (Anorexia Nervosa en Boulimia
Nervosa), Alzheimer Liga Vlaanderen vzw,
LEF (Limburg Ervaringsdeskundige Forum),
PASS Hasselt (Autisme Spectrumstoornis),
SOS Nuchterheid vzw (Verslaving),
Uilenspiegel vzw (personen met een psychische
kwetsbaarheid) en Ups & Downs vzw (personen
met een manischdepressieve (bipolaire)
stoornis of frequente en langdurige depressie),
Al-Anon en Similes voor de familieverenigingen.
Onze ervaringsdeskundigen en de
Herstelacademie krijgen eveneens een plaats
in dit concept. In oktober 2019 mochten we o.a:
Ilse Weeghmans, directeur Vlaams Patiëntenplatform vzw ontvangen. Zij sprak over het
inschakelen van ervaringsdeskundigen in het
ziekenhuis.
Onze organisatie investeerde ook in het
gericht doorverwijzen naar de verenigingen en
attendeert patiënten op het bestaan van de
patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen via
informatiefolders en website.
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STAKEHOLDERSOVERLEG

Het stakeholdersoverleg is een adviesorgaan waarin ziekenhuisbrede thema’s
worden besproken met verschillende
belanghebbende interne en externe partners.
De vertegenwoordiging van de patiëntenstem
mag daar niet ontbreken. ZOPP vzw Limburg
bereidt de thema’s inhoudelijk voor tijdens
een klankbordgroep, samen met patiënten vertegenwoordigers van verschillende
zelfhulpgroepen.

WERKGROEP SPECIFIEKE CONTACTPERSONEN

De specifieke werking en inburgering van het
concept ‘Zelfhulpvriendelijk Ziekenhuis’ wordt
per zorgeenheid nauwkeurig opgevolgd.
Er ontstond een werkgroep waarin de
specifieke contactpersonen, die het aanspreekpunt vormen in de samenwerking met
de zelfhulpgroepen, samenkomen.
De algemene contactpersoon voor het
‘Zelfhulpvriendelijk Ziekenhuis’ en ZOPP vzw
Limburg participeren eveneens in deze
werkgroep.
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We zetten in op
maatschappelijke
participatie

16

Naast patiënten- en familieparticipatie
brengen wij het belang van maatschappelijke
participatie onder de aandacht! Hiervoor
lanceerden wij het project ‘De Babbelbank’.

1

Op donderdag 10 oktober 2019 (Werelddag
Geestelijke Gezondheid) vond in het Medisch
Centrum St.-Jozef in Munsterbilzen de officiële
inhuldiging plaats van de ‘Babbelbank’. Een
bank om op te zitten en contact te maken, te
babbelen. Dit initiatief kwam tot leven naar
aanleiding van de 10-daagse van de Geestelijke
Gezondheid. Het zijn 10 dagen waarop we, als
psychiatrisch ziekenhuis, extra willen stilstaan
bij het belang Geestelijke Gezondheid en
goede veerkracht. We weten dat patiëntenparticipatie en familiebetrokkenheid
essentieel zijn om het persoonlijk zorg- en
herstelproces te ondersteunen. Maar even
belangrijk, en soms zelfs belangrijker, is de
nood aan maatschappelijke participatie van
mensen met een psychische kwetsbaarheid.
Participeren in de brede en volwaardige zin,
net als alle burgers, zonder daarbij de
persoonlijke kwetsbaarheden te verstoppen.

2
3

In een eerste fase spelen we met de ‘Babbelbank’ symbolisch in op de belangrijke waarde
van participatie en verbondenheid met de
maatschappij. Gezien worden, steun krijgen
van, daar heeft ieder mens behoefte
aan. De ‘Babbelbank’ kreeg in het Medisch
Centrum een vaste plaats, buiten muren of
omheining en nodigt mensen uit om een
babbeltje te maken en nieuwe contacten te
leggen. Om de verbondenheid en participatie
te accentueren richten we één bank met zicht
naar het ziekenhuis, de andere met een (open)
blik naar de maatschappij.
In fase twee (2020) gaan we net een stapje
verder en nodigen we onze omliggende steden
en gemeenten (eerstelijnszones ZOLim) uit
om ook een ‘Babbelbank’ te plaatsen waarbij
ze een intentie aangaan om mensen met een
(psychische) kwetsbaarheid te steunen.
Fase drie (2020) kent zijn uitwerking in ‘De
Babbelbankenroute’: een fietsroute als
resultaat van de samenwerking tussen het
Medisch Centrum St.-Jozef en de gemeenten
Bilzen, Herstappe, Hoeselt, Riemst, Tongeren
en Voeren.
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Vorming, training en
opleiding:
de belangrijkste
bouwstenen voor onze
medewerkers in het
participatief werken

Op 21 februari vond het symposium
‘Empowerment’ plaats in ons ziekenhuis.
Inspirerende sessies die inzette op
empowerment van patiënt, familie en
medewerker. Een topper waarvan we u nog
graag enkele impressies meegeven.
Sprekers: Prof. Dr. Dirk De Wachter - Doctor Eva
Maria Castro, (Trefpunt Zelfhulp vzw) Team ‘De Brug’, ervaringsmedewerkers
Medisch centrum St.-Jozef - Merel De
Vleeschouwer (Imboorling).

20

21

Opleiding Basic Life
Support en gebruik
van AED

In 2019 stelden we onze opleiding BLS en
gebruik van AED categorie 1 ook open voor
geïnteresseerde patiënten.
Naast theorie omtrent de laatste richtlijnen
van het reanimatieprotocol gingen we dieper
in op het praktisch oefenen en de eigen
ervaringen van patiënten m.b.t. dit thema. We
namen uitgebreid de tijd om iedereen de kans
te geven de CPR, beademing en het gebruik
van AED categorie 1 te oefenen.

Vlaamse Patiënten
Peiling

Wij zijn er voor de patiënt. Daarom weten we
graag hoe de patiënt zijn verblijf op onze
zorgeenheid heeft ervaren. Hiervoor gebruiken
we de gevalideerde vragenlijst van VIP²
(Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en
Professionals).
De vragenlijst informeert naar de behandeling,
inspraak, therapeutische relatie, zorg op maat,
organisatie van de zorg, de veiligheid en
deskundigheid. In het vergelijkend onderzoek
scoorde het Medisch Centrum St.-Jozef een
8,4/10, terwijl het gemiddelde van de GGZ op
8,1/10 lag. Op de vraag of onze patiënten ons
ziekenhuis zouden aanbevelen aan familie
en vrienden scoorden wij 3,6/4, ook boven het
gemiddelde van de GGZ.
Dezelfde vragenlijst wordt ook gebruikt voor
de continumeting doorheen het jaar. De scores
liggen op hetzelfde niveau als bij de VIP²
meting. Deze feedback is erg waardevol voor
ons. Hiermee gaan we verder aan de slag om
verbeteringen door te voeren om de zorg nog
beter op ieders noden af te stemmen.
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Kwaliteit verbeteren
met en voor patiënten
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Om ook van elkaar te leren werd er een
interne kwaliteitsverbeterdagcompetitie
georganiseerd. Teams stellen samen met hun
patiënten hun mooiste verbeterprojecten
aan elkaar voor. Zo stond de psychologe van
de zorgeenheid psychosezorg samen met een
patiënt met veel overtuiging en enthousiasme
op het podium om hun project ‘school is cool’
toe te lichten.
Het project is opgebouwd rond twee pijlers:
het activeren van mensen die een
psychotische episode door gemaakt hebben en
destigmatisering. Twee patiënten gaan samen
met de psychologe naar de lagere school in de
buurt om tijdens het middagmaal de kleuters
te helpen. Concreet wordt er verwacht dat ze
de kleutertjes helpen om de boterhammendozen te openen, jassen van de allerkleinste
dicht doen, toezicht te houden
op de speelplaats….
Mensen met een psychische kwetsbaarheid
halen namelijk een competent en tevreden
gevoel uit concrete dagdagelijkse activiteiten,
hetgeen ook weer bijdraagt aan het ervaren
van een goede kwaliteit van leven en een
beter herstel. Het resultaat mag er zijn: alle
betrokkenen reageren erg tevreden!
Een mooi bijkomend aspect van dit project is
dat de leerkrachten, de andere vrijwilligers en
de zorgjuf een andere kijk gekregen hebben op
mensen met een psychische kwetsbaarheid.

REACTIES BETROKKENEN

SCHOOL IS COOL & PSYCHISCHE KWETSBAARHEID OOK

Dagdagelijks wordt er aan de kwaliteit
van zorg gewerkt. Vele kansen worden
aangegrepen om verbeteringen door te voeren.

ZORGVRAGER:
“Ik voelde me terug nodig.”
“Ik durfde eerst niet mee te gaan maar uiteindelijk toch blij dat ik ben geweest ik vond het leuk.”

LEERKRACHTEN & DIRECTIE:
“Zeer zinvol project & een mooi initiatief.”
“Een win - win situatie voor de school en voor jullie.”
“We leren eindelijk onze ‘buren’ kennen.”

OUDER:
“Ik vond het super!”
“Fijn dat deze mensen een kans krijgen.”
“Zinvolheid: die extra handen zijn welkom!”
“Dit is vermaatschappelijking van de zorg.”
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T3 is een semi-gesloten zorgeenheid voor de
behandeling van de volwassen en ouderen
met functionele stoornissen en/of het
vermoeden van een cognitieve problematiek
waarbij er nood is aan houvast, sturing en een
beschermende omgeving.
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NIEUWE ONTHAALBROCHURE

WE WILL COMFORT YOU!

Op zorgeenheid T3 werd in oktober 2019
een comfortroom in gebruik genomen. De
patiënten namen een belangrijke rol op in het
ontwikkelen van dit concept.
Patiënten ervaren vaak de behoefte om
tot rust te komen. Het team wilde daarom
inzetten op het creëren van een gezellige
comfortroom. De patiënten werden actief
betrokken bij de keuze van materialen en
de inrichting. Ook nu, blijven we de patiënt
vragen om feedback te geven na het gebruik
van deze ruimte, zo kunnen we gericht onze
werking blijven verbeteren.

Een verbeterproject: de nieuwe onthaalbrochure
Een samenspel, een harmonieuze
samenwerking tussen patiënten, familie,
ervaringsdeskundigen, medewerkers en
stakeholders!
Met een mooi eindresultaat, en veel oog voor
detail, gemaakt door onze grafisch ontwerper
en vrijwilliger, Peter.
Onze volgende stap: samenwerken aan nieuwe
brochures voor de zorgeenheden.
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Dag van de zorg 2019

De achtste editie van de Dag van de Zorg vond
plaats op zondag 17 maart 2019 en kreeg als
centrale thema ‘Het Brein’. We stelden 10
breinkamers open voor het publiek om een
antwoord te zoeken op talrijke vragen die ons
brein bezighouden.
We betrokken patiënten actief in de
voorbereiding en de presentaties op de Dag
van de Zorg. Enkele voorbeelden:
Het ‘verslaafde brein’: ‘Met deze breinkamer
wilden we graag de geïnteresseerde bezoekers
meer inzicht geven in wat verslaving met je
brein doet. Medewerkers en patiënten hebben
enthousiast meegewerkt aan de voorbereiding
van deze breinkamer.
Ervaringsdeskundige Anita ging met haar
ervaring aan de slag om het thema depressie
concreet toe te lichten. ‘Voor mensen die
nog nooit een depressie hebben gehad is het
moeilijk om zich voor te stellen hoe dit is.
Zowel patiënten als familie en vrienden geven
aan dat ze zich niet begrepen voelen of het
zelf niet begrijpen. Zij missen handvaten wat
ze wel of niet kunnen doen voor hun dierbare.’

Op de Dag van de Zorg...
• konden de 950 bezoekers op een
interactieve manier kennis maken met de
diverse aspecten van het menselijk brein,
zijn psychische kwetsbaarheden maar
vooral ook krachten,
• gebeurde de uitleg en voorstelling van de
thema’s op een actieve, ervaringsgerichte
manier,
• was er een mooie mix en samenwerking
tussen medewerkers, patiënten,
ervaringsdeskundigen en lotgenoten,
• kon ieder vanuit zijn eigen specifieke
ervaringen, inbreng en uitleg verschaffen
in de betreffende breinkamer,
• was het mooi om te zien hoe ons
ziekenhuis leeft en hoe we elkaar weten
te inspireren om projecten niet alleen nu,
maar ook in de toekomst tot een blijvend
succes te maken,
• mochten we rekenen op een actieve en
gevarieerde inbreng van patiënten en
medewerkers.

‘Chaos in mijn hoofd’, over psychose en
bipolariteit, werd geduid aan de hand van
een quiz om misvattingen en stigma omtrent
cliënten met een psychosegevoeligheid juist
te kaderen. Daarnaast maakte het aanwezige
publiek kennis met onze ervaringsdeskundige,
wiens inspirerende getuigenis bijzonder goed
onthaald werd.
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REACTIES BETROKKENEN
30

PATIËNT:
“Dag van de zorg, tijd om onze familie te tonen wat we hier doen en welke kwaliteiten we
hebben. Want we zijn méér dan alleen ‘verslaafde mensen’. Dit leverde meer begrip op
bij mijn familie, waardoor we terug de eerste stappen zetten om weer naar elkaar toe te
groeien.”

BEZOEKER:
“Samen met vele andere hebben jullie gezorgd voor de mooie uitstraling waar het ziekenhuis
dagdagelijks voor ijvert. We vonden het een ruime kennismaking met diverse problematieken
die ons ook breder informeerde over wat mensen met een psychische kwetsbaarheid kunnen
beleven. De interactieve voorstelling in de verschillende breinkamers, soms gespijzigd met
ludieke voorbeelden of uitbeeldingen, helpen ons om deze materie niet vlug te vergeten. De
participatie van patiënten en samenwerking ‘medewerkers - patiënten’ kunnen alleen maar
worden toegejuicht!”
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10-daagse van
de Geestelijke
Gezondheid: Spreuken
in het straatbeeld

Met fijne woordspelingen, deugddoende
boodschappen en quotes van bekende of
lokale helden op ramen of etalages, toverden
we een glimlach of ontroering op het gezicht
van voorbijgangers en dachten we samen na
over hun mentale gezondheid.
Medewerkers van de dienst Vrije Tijd en
patiënten brachten, in overleg met de
handelaars, spreuken aan op diverse (winkel-)
ramen van de gemeente Munsterbilzen. Ook
binnen het ziekenhuis werden boodschappen
geschreven.
Naast de intentie om mensen bewust te
maken en na te denken over hun mentale
gezondheid, werkte de actie op een ludieke
manier mee tegen het taboe dat nog altijd
rust op de geestelijke gezondheid.

Blijf in alles jezelf.
Daarin ligt je ware

KRACHT
#samenveerkrachtig
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WMTY:
What Matters To You?

Mooie verhalen uit de zorg, ze zijn er iedere
dag! Het hoeft niet altijd om grootse projecten
te gaan. Bevraging van patiënten leert dat
kleine elementen soms een groot verschil
maken.
Vraag het aan de patiënt. ‘What matters
to you?’ ‘Wat is voor jou op dit moment
belangrijk? Betrek de patiënt en familie van de
patiënt en hou iedereen op de hoogte van het
te volgen traject. Vraag na of alles duidelijk is
en of patiënten akkoord zijn met de
voorgestelde behandeling.
Op 6 juni (internationale WMTY-dag) voegden
we een extraatje toe aan de zorg van iedere
dag en het maaltijdgebeuren kreeg gedurende
deze dag een feestelijke tint.
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Werelddag Autisme

Van 1 tot 5 april 2019, zetten we op A6 autisme
in de kijker
En het maakte onze jongvolwassenen op vele
vlakken rijker
Rijker bijvoorbeeld op het gebied van sociaal
contact
En dat betekent voor de meesten van hen toch
wel wat
Rijker ook in het selecteren van wat belangrijk
is
Dat is op zich al een opmerkelijke gebeurtenis
Elke dag viel er hier of daar wel iets speciaal
te beleven
Gelukkig waren ze dat ‘speciaal zijn’ al wat
gewoon in hun leven
Het spannendste van alles was een trip naar
zee
En uiteindelijk viel ook die best wel mee
Het was voor hen mooi en zeker onvergetelijk,
dag na dag
Vaak vermoeiend, maar ongetwijfeld rijker dan
gedacht

(onze dichter van dienst: Benny Willems
Vakgroepverantwoordelijke Psychomotore
Therapie)
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6-urenloop: Samen
in beweging

Samen bewegen was het ultieme streven op
26 september 2019: we toverden de terreinen
van de campus om tot een heus loop- en
evenementenplein. Om de gezondheid
van zowel medewerkers als patiënten te
bevorderen liepen, wandelden, proefden en
genoten we, gedurende zes opeenvolgende
uren, van het “samen in beweging zijn”.
Het evenement heeft zijn doel niet gemist.
Medewerkers en patiënten ontmoetten elkaar
weer op een andere manier. Ze moedigden elkaar aan om toch nog die extra inspanning te
leveren. We genoten van lekkere en gezonde
snacks in zelf opgebouwde tentjes en er was
live muziek en zang op het podium.
Heel wat mensen sloegen de handen in elkaar
om er een topevenement van te maken.
Complimentjes en dankbaarheden van en naar
de patiënten werden heen en weer gestrooid.

MENS SANE
CORPORE SANO

een gezonde geest in een gezond lichaam
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4de editie ‘pop-up’
cafetaria

De vakgroep Ergotherapie & Creatieve therapie
organiseert jaarlijks een “pop-up” cafetaria.
Zowel ‘voor’ als ‘achter’ de schermen
vervullen de patiënten een belangrijke rol.
Bij Iedere stap (voorbereiding, verdelen van
taken, evalueren) is er een maximale
participatie.
Op de dag zelf helpen patiënten mee aan de
praktische organisatie: klaarzetten, opdienen, …
Maar ook vooraf betrekken we patiënten door
het creëren (per zorgeenheid) van een
gezamenlijk product dat op de dag zelf per
opbod wordt verkocht.

Medewerkers en
patiënten nemen deel
aan ‘Dwars door
Hasselt’ editie 2019

Onder een stralende zon, in een sfeervolle
stad, tussen duizenden sportievelingen en met
luide aanmoedigingen van veel supporters
kwamen medewerkers en patiënten samen in
beweging tijdens Dwars Door Hasselt, editie
13.10.2019.
De deelnemers van het Medisch Centrum
St.-Jozef zetten hun beste beentje voor tijdens
deze loopwedstrijd. Zowel op de 3 kilometer,
5 kilometer, 10 kilometer als 15 kilometer
leverden we mooie prestaties. De warmte
maakte het niet gemakkelijker, maar iedereen
kon de wedstrijd uitlopen. Het belangrijkste
was natuurlijk deelnemen.

Niet enkel de opbrengst is van belang. We
evalueren samen met de patiënten de werking
en denken na over een bestemming van de
gelden. Hun inbreng helpt ons om dit project
ieder jaar meer en meer te optimaliseren en te
verfijnen.
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Iedereen ging met een tevreden en voldaan
gevoel van overwinning naar huis.
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Het jaar 2019 in cijfers

ERKENDE BEDDEN EN PLAATSEN
K & J : 37
volwassenen: 164
ouderen: 93
PVT: 59
VERPLEEGDAGEN
K & J: 9 143
volwassenen: 46 953
ouderen: 25 345
PVT: 21 327
MEDISCHE OPNAMEN
K & J: 171
volwassenen: 674
ouderen: 341
EERSTE/HEROPNAME
45% eerste opname
55% heropname
ECT
1177 behandelingen
POLIKLINIEK
2409 consultaties
MEDEWERKERS
aantal 582
FTE 427
zorg: 317
facilitair: 91
algemene diensten: 19
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