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“Twee initiatieven versterken de zorg 
voor de doelgroep zestigplussers,” 
zegt Mariet Vandeweghe, bachelor 
toegepaste psychologie op de eenheid 
Ouderen in Kliniek Sint-Jozef. “Het eer-
ste aanbod is OZO: Outreachend Zorg-
traject Ouderen. OZO richt zich op pa-
tiënten die na een ziekenhuisopname 
terugkeren naar de thuissituatie. Deze 
patiënten worden nu beter opgevolgd, 
dankzij de nauwe samenwerking met 
het CGG Largo, Mandel en Leie en de 
huisartsen. Bij het ontslag uit het zie-
kenhuis wordt alle informatie over de 
patiënt goed doorgegeven aan het CGG, 
dat daarna, tijdens de eerste maan-
den thuis, de patiënt verder opvolgt. 
Dikwijls zien we dat een patiënt aan-
vankelijk heel gelukkig is om terug 
thuis te zijn, maar dat er nadien een 
soort van weerbots volgt. En dan is 
het belangrijk om de juiste zorg en 
ondersteuning te kunnen geven. Het 
geeft ons gemoedsrust te weten dat 
het CGG, vanuit ons gezamenlijk net-
werk, de patiënten op een professio-
nele manier verder opvolgt. We gaan 
uit van minstens vier contacten door 
het CGG. Het eerste huisbezoek ga ik 
met de collega van het CGG mee voor 
een vlotte overgang.”

“Het tweede initiatief is COm – het 
Consultatiepunt Ouderen multidisci-
plinair. COm is bedoeld voor ouderen 
met psychische problemen die nog 
niet opgenomen zijn in een zieken-
huis, maar die via de huisarts of an-
dere hulpverleners (CGG, thuiszorg) 
doorverwezen worden voor een eerste 
inschatting, diagnostiek, professioneel 

CGG Largo, CGG Mandel en Leie en Kliniek Sint-Jozef bundelen krachten

“Ouderen verdienen ons  
respect en onze zorg”

Ouderen zijn een kwetsbare doelgroep, ook voor psychische aandoeningen.  
Kliniek Sint-Jozef, Centrum geestelijke gezondheidszorg Largo en Centrum geestelijke 

gezondheidszorg Mandel en Leie bundelen daarom de krachten voor een betere zorgverlening. 
Ook de huisartsen en de thuiscontext van de ouderen worden betrokken.  

Wij gingen erover praten met Mariet Vandeweghe (Kliniek Sint-Jozef),  
Katrien De Vogelaere (CGG Mandel en Leie) en Christine Suffis (CGG Largo).

advies en verdere oriëntatie. Wij en-
gageren ons om elke cliënt binnen de 
week te ontmoeten voor een eerste 
gesprek. COm is laagdrempelig, speelt 
kort op de bal en verwijst de cliënten 
door naar de juiste specialisten.”

Lage drempel
Cruciaal in beide initiatieven is de sa-
menwerking met CGG Largo en CGG 
Mandel en Leie. “Voor ons is dit ook 
een win-winsituatie”, zegt Katrien De 
Vogelaere. Samen met haar collega 
Nicky Scheerlinck vormt zij het oude-
renteam van CGG Mandel en Leie. “Het 
ouderenteam in het CGG is beperkt en 
het is belangrijk dat we een beroep 
kunnen doen op de expertise van een 
psychiatrisch ziekenhuis als Kliniek 
Sint-Jozef. Door de samenwerking 
komen we als het ware in een gro-
ter team terecht. Specifiek met COm 
verlagen we ook de drempel voor cli-
enten. Het eerste consultatiegesprek 
bieden wij aan in het Huis in de Stad 
in Roeselare of in het CGG Mandel en 
Leie in Tielt.”

“In dat eerste gesprek maken we een 
analyse van de situatie”, vult Christine 
Suffis van CGG Largo aan. “Bij veel ou-
deren zien we depressieve gevoelens, 
beginnende dementie, eenzaamheid, 
angststoornissen, alcoholverslaving, 
verlieservaring … Vaak is er sprake 
van een dubbeldiagnose. Het is niet 
altijd eenvoudig om direct de vinger 
op de wonde te leggen. Elke casus is 
net weer anders. In het CGG werken we 
multidisciplinair, maar dankzij COm 

kunnen we nu ook een beroep doen op 
de expertise van een psychiater, met 
name dr. An Verbrugghe van Kliniek 
Sint-Jozef. Dat maakt ons toch een stuk 
sterker. Het vervolgtraject kan ver-
schillende kanten uit. Bij een vermoe-
den van beginnende dementie kan een 
neuropsychologisch onderzoek volgen, 
ambulant of waar nodig residentieel. 
Eén van de mogelijkheden is dat de 
patiënt na de diagnose verder opge-
volgd wordt door het 60+team van 
CGG Largo of CGG Mandel en Leie. Alles 
gebeurt overigens in samenspraak met 
de huisarts.”

Wegwijs maken
“Oudere patiënten zoeken zelden zelf 
om hulp. Meestal is het de familie of 
de huisarts die aan de alarmbel trekt. 
We besteden dan ook veel aandacht 
aan de thuissituatie, de familie en de 
specifieke context van elke patiënt. 
Oudere mensen hebben soms de nei-
ging om zich af te sluiten van exter-
ne hulpverlening en alle lasten op de 
schouders van de familie te leggen. We 
moeten evenwel rekening houden met 
de draagkracht van de familie. Sowie-
so is het belangrijk om hen wegwijs 
te maken in het aanbod van zorg en 
welzijn”, vertelt Katrien De Vogelaere.

“Onze doelgroep is overigens erg 
breed. We zien ouderen van 65 jaar, 
maar ook van boven de negentig. Som-
mige cliënten wonen nog thuis, alleen 
of met hun partner, anderen wonen in 
een woonzorgcentrum. Ja, we gaan ook 
langs in woonzorgcentra. Bij de oudere 



patiënten zien we dikwijls levensmoe-
heid. Eén van de methodieken die we 
hiervoor hanteren is het levensver-
haal: door hun leven te reconstrueren, 
geven we pijn en verdriet een plaats 
en koesteren we de mooie dingen als 
bron van kracht om verder te gaan”, 
zegt Christine Suffis.

“Natuurlijk lukt het niet altijd met een 
gesprek alleen. Soms is therapie nodig, 
soms medicatie, soms ook een combi-
natie. Het is moeilijk om hier algeme-
ne uitspraken over te doen. Vandaar 
ook het grote belang van een goede 
diagnose. Verwardheid kan op begin-
nende dementie wijzen, maar het kan 
net zo goed om een urineweginfectie 
gaan. Maagpijn kan een psychische 
oorzaak hebben, maar het kan ook lou-

ter fysisch zijn. Het is soms bijzonder 
moeilijk om achter fysieke sympto-
men de psychische problematiek te 
zien, of omgekeerd. Daarom ook is de 
meerwaarde van een psychiater in 
het COm-team bijzonder groot”, weet 
Katrien De Vogelaere.

Vergeten doelgroep
“Een bijkomend voordeel van COm 
is dat alle hulpverleners meteen 
mee zijn in het verhaal. Er is de link 
met de huisarts, met de CGG, met de 
psychiater. Zo vermijden we dat een 
patiënt zijn verhaal keer op keer op-
nieuw moet doen. Cliënten zien ook 
die samenwerking en dat geeft hun 
een goed en veilig gevoel. Ook voor de 
huisartsen is COm een meerwaarde. 

De huisarts is de vertrouwenspersoon 
bij uitstek voor de meeste mensen. 
De huisarts is dan ook een belangrij-
ke partner in het multidisciplinaire 
team. Het is voor de huisarts trouwens 
ook belangrijk te weten dat elke cliënt 
binnen de week een afspraak krijgt in 
COm”, zegt Mariet Vandeweghe.

“Ouderen zijn vaak een vergeten 
doelgroep. Veel mensen gaan er te 
gemakkelijk van uit dat depressieve 
gevoelens, verwardheid of stemmings-
stoornissen ‘nu eenmaal bij het ouder 
worden horen’. Maar dat klopt niet. 
We moeten respect hebben voor ou-
dere mensen en proberen hen zo goed 
als mogelijk te helpen. Door samen te 
werken, slagen we daar nog beter in.”
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Christine Suffis, Mariet Vandeweghe en Katrien De Vogelaere  
in het Huis in de Stad in Roeselare: “Dankzij onze samenwerking 
verlagen we de drempel voor oudere cliënten.”
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