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Wanneer Guinevere vertelt over haar 
verblijf in Kliniek Sint-Jozef, doet ze 
dat met veel warmte en enthousias-
me. Haar week in Pittem koestert ze. 
“Ik zou meteen willen terugkeren om 
iets terug te doen. De oprechte ver-
bondenheid en serene sfeer deden me 
versteld staan. Arbeiders, advocaten, 
muzikanten,… Het maakt niet uit wel-
ke achtergrond patiënten met zich 
meebrengen. Ze zorgen voor elkaar, 
begrijpen elkaar en proberen samen 
die ene vijand, alcohol, te verslaan.”

Hoe is het idee voor de repor-
tage ontstaan?
Guinevere Claeys: “Er speelden ver-
schillende redenen. Ik kende de naam 
en reputatie van de kliniek al langer 

Maar ik ben ook altijd al geïntrigeerd 
geweest door de problematiek van al-
coholverslaving. Toen theatermaker 
Dirk Tanghe me vorig jaar vertelde 
over zijn verblijf hier, kriebelde het 
om een reportage te maken. De bal 
ging uiteindelijk echt aan het rollen 
toen dr. Eva Debusscher me tipte over 
het symposium over alcoholontwen-
ning van de kliniek in december. En 
ik wist meteen dat ik meer dan een 
paar uurtjes nodig had om dit verhaal 
te maken. Een verblijf van een week 
gaf me de kans om deze plek echt te 
voelen.”

Verliep jouw verblijf zoals je je 
vooraf had voorgesteld?
Guinevere: “Niet echt. Ik voelde eerlijk 
gezegd vooraf wel wat schaamte. Ik 
zou als journaliste een fragiele, gebor-
gen en veilige omgeving binnendrin-

Journaliste Guinevere Claeys vertelt over haar week in Pittem

“Ik moest deze plek echt voelen”

“Soms leek het wel alsof patiënten voor mij wilden zorgen. In het begin 

zag ik mezelf nochtans als een indringer. Maar ik werd hier warm ontvan-

gen”, blikt Guinevere Claeys, chef van DS Weekblad, terug. Een week lang 

verbleef Guinevere in Kliniek Sint-Jozef in Pittem om een reportage over 

alcoholontwenning te maken. “Ik kende de kliniek al langer en rij hier 

geregeld langs. Maar voor de reportage moest ik deze plek echt voelen.”

Guinevere Claeys: “Toen een patiënt zijn levensverhaal 

aan de groep vertelde, moest ik even slikken.  

Dat was zo intiem.”

gen en patiënten uit evenwicht kunnen 
brengen, dacht ik. Die schaamte bleek 
al gauw onnodig. De meeste patiënten 
waren meteen heel open, wilden me 
hun verhaal vertellen en namen me op 
sleeptouw om de kliniek te leren ken-
nen. Daar stond ik echt van te kijken. 
Anderen wilden pas na een tijdje iets 
kwijt.
Die openheid vond ik hoe dan ook niet 
evident. Toen een patiënt zijn levens-
verhaal aan de groep vertelde, moest 
ik even slikken. Dat was zo intiem. 
Zulke verhalen raakten me diep.”

Welke lessen neem je mee?
Guinevere: “Ik heb mijn beeld van ‘zij 
binnen’ en ‘wij buiten’ grondig moe-
ten bijstellen. We zijn geneigd om te 
denken dat vooral mensen die zichzelf 
niet in de hand hebben, met alcohol-
problemen kampen. Ik weet nu dat dat 
niet altijd klopt. Alcohol is niet voor 
één bepaalde groep mensen een pro-
bleem. Eigenlijk zitten we met z’n allen 
in een grijze zone: we drinken allemaal 
alcohol. We kijken raar op als iemand 
niet meedrinkt. Het is een gedoogde 
verslaving. Het is dan hypocriet om 
mensen die uit de bocht gaan, plots als 
‘losers’ aan de kant te schuiven. Media 
kunnen dat beeld bijsturen en ik hoop 
dat mijn reportage daarbij helpt.
Zelf ga ik nu niet veel anders met al-
cohol om dan vroeger. Ik kijk er wel 
anders naar, discussieer er vaker 
eens over en ik ken mensen die door 
de reportage hun levensstijl in vraag 
stellen. Ik ben er ook van overtuigd 
dat we meer grenzen nodig hebben. 
Het is moeilijk voor een overheid om 
een roesmiddel als alcohol aan ban-

den te leggen, maar ik pleit voor goede 
grenzen, bijvoorbeeld wat leeftijd en 
verkoopplaatsen betreft. In tanksta-
tions zou alcohol bijvoorbeeld ge-
bannen moeten worden. Patiënten in 
Pittem vertelden me dat ze precies op 
die plaatsen alcohol gingen kopen.”

De verhalen van patiënten wa-
ren de insteek van jouw repor-
tage, maar welk beeld kreeg je 
van de zorgverleners in Pittem?
Guinevere: “Ik ben sterk onder de 
indruk van hen. Achteraf dacht ik 
vaak: ‘Wat heb ik nu als journaliste 
wezenlijk te betekenen?’ Zorgverle-
ners maken mensen echt beter. Ze 
hebben een zware job, maar blijven 
hier op een open, volwassen manier 
omgaan met patiënten. Ze betuttelen 
niet en stellen zoveel vertrouwen in 
patiënten. Ik heb dat zelf ook erva-
ren: ze hebben me niet bijgestuurd of 
geleid. Die open en vertrouwensvolle 
houding vind ik straf en tekenend voor 
Kliniek Sint-Jozef.”
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