Omtrent Godfried Elsen

TER NAGEDACHTENIS VAN GODFRIED ELSEN, MAATSCHAPPELIJK WERKER, ST.AMANDUS INSTITUUT TE BEERNEM
VAN 15.5.1957 TOT 25.7.1968

Godfried Elsen was een bevlogen maatschappelijk werker, één van de eersten in Sint-Amandus, die in
zijn tijd en ook buiten Sint-Amandus, een pionier en boegbeeld was van het psychiatrisch
maatschappelijk werk. Hij maakte zich ook sterk voor een praktijk-gerelateerde theoretische
onderbouw van het PMW.
Op de hierboven weergegeven gedenkplaat is 1/5/1957 vermeld, datum die wellicht verwijst naar
zijn in dienststelling.
Hij nam als maatschappelijk werker de eerste niet-medische functie op die geïntegreerd werd in de
klinische praktijk van psychiatrische ziekenhuizen.
Later zouden psychologen, orthopedagogen, ergotherapeuten, logopedisten, en zo nu en dan een
‘verwaaide’ socioloog volgen...
Godfried Elsen was medeoprichter van het dispensarium voor geesteshygiëne in Sint-Amandus (in
die tijd voornamelijk gericht op de nazorg van ontslagen patiënten).
Deze dispensaria waren de voorlopers van de huidige centra geestelijke gezondheidszorg (in de
wetgeving verankerd in 1975).
Godfried kwam om in een tragisch verkeersongeval. De gedenkplaat werd ingemetseld bij de
nieuwbouw eind jaren zestig, in een zij-inkom van de kliniek Reigerlo.
m.b.t. Reigerlo

Pas in de jaren 1960 veranderde het hele psychiatrische landschap. Er kwam een nieuwe
ziekenhuiswet die het statuut van de 'geesteszieke' bepaalde. Psychiatrische patiënten werden
niet langer alleen maar gecolloceerd (sic), maar konden ook ambulant worden behandeld of als
vrije patiënt worden opgenomen. In 1969 werd de Kliniek Reigerlo geopend waar de eerste ‘vrije’
patiënten werden opgenomen. De uitbouw van deze nieuwe kliniek mag zeker één van de
belangrijkste keerpunten in de geschiedenis van PC Sint-Amandus worden genoemd waarna de
gehele voorziening zich langzaam maar zeker ontwikkelde tot een sterk professioneel
onderbouwd ziekenhuis. Met de centra voor geestelijke gezondheidszorg stond de gesloten deur
van de psychiatrie plots op een kiertje voor de buitenwereld.

Bron: http://www.amandus.be/algemeen/historiek.aspx

Als eerbetoon werd het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (de erfopvolger van het dispensarium)
naar hem genoemd. Deze naam deemsterde wat weg bij de verplichte fusie van centra geestelijke
gezondheidszorg eind jaren ’90 toen het Centrum Godfried Elsen opging in een fusie met de centra
van Oostende (de Sociaal Psychiatrische Dienst of de SPD) en Blankenberge (Centrum Geestelijke
Gezondheidszorg Oostkust) en dat onder de nieuwe naam CGG Prisma.
In de publicatie naar aanleiding van het 75-jarig bestaan van de psychiatrische instelling Sint
Amandus (2003) werd een passage aan hem gewijd.
Zie Daniël Asseloos, Br. Jacques Assez, Wim Crommelinck, Martin De Groote, Ilze Meuleman, Rik
Ouvry, Charles Vanrie , Beernem : PC Sint-Amandus, 2003, 358 pag.
Dit uittreksel is op de volgende pagina’s te vinden (met dank aan Luc De Kezel, archief Broeders van
Liefde)
Behalve dit boek moet er in het archief van Sint-Amandus nog materiaal beschikbaar zijn, onder
meer een artikel waarin Godfried Elsen de contouren neerschrijft van wat hij de bijdrage van het
psychiatrisch maatschappelijk werk acht in de behandeling van de psychiatrische patiënt.
Informatie per mail van Rik Ouvry, nu Stafmedewerker Sociale economie, ex-alg. directeur psychiatrie
St. Amandus Beernem (7 aug. 2014)

