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“Discontent is the first step in the 

progress of  a man or a nation.” 

     Oscar Wilde 



Gedachteloosheid 

• “Het begrip gedachteloosheid komt van Hannelore 

Arendt, die het toepaste op het totalitarisme en 

ideologie neemt het over en veegt kritische reflectie 

weg. Mensen denken niet langer, ze voeren uit, flexibel 

en efficiënt en worden daardoor onmensen.” 

                  Paul Verhaeghe 



“Psychiater zijn is keihard werken om 

ondermaatse zorg af  te leveren.” 

     Jeroen Kleinen 



Proces van Peurenberg 



Proces van Peurenberg 

• Hoe hard mag de zachte sector zijn? 

• Is verwaarlozing de nieuwe norm? 

• Waar is de kritische ondergrens van goede zorg? 

• Is onverschilligheid de oplossing? 

• Mag je je emotioneel terugtrekken op je werk? 

• Is stil verder werken een vorm van medeplichtigheid?  

• Valt dit onder schuldig verzuim? 

• Zwijgplicht, zwijgrecht, spreekrecht, spreekplicht? 
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M en M 



Artikel 107: 

Too Lidl, too Aldi? 

• Stephan De Bruyne 

• VVP sectie langdurige zorg en rehabilitatie 

• Mechelen – 19 november 2013 

 





Artikel 107 

“Het bieden van herstelondersteunende zorg wordt 

terecht de nieuwe focus van de ggz: elk zorgmodel 

dient maximaal afgestemd te zijn op het 

persoonlijk proces van de patiënt. De 2 

betekenissen van het woord ‘herstel’ worden 

echter vaak door elkaar gebruikt. Dit leidt bij 

sommigen tot de conclusie dat louter de 

organisatie van een herstelgerichte zorg (in de 

cliëntbetekenis) automatisch zal leiden tot herstel 

(in de medische betekenis van het woord).  

   

 

 



Artikel 107 

• “Hierbij gaat men echter schromelijk voorbij aan de 

realiteit van de psychiatrische ziekte en de vele 

herstelbelemmerende factoren in het huidige zorgstelsel 

in België̈”.  

                      (Van Hecke e.a., Tijdschrift voor Psychiatrie, 2011) 

 

 



Artikel 107 

• “De mens met langdurige psychiatrische problematiek is een van 

de meest kwetsbare spelers in het maatschappelijke veld. Die 

stemloze en anonieme patiënt dreigt geruisloos uit de statistieken 

te verdwijnen van een model waarin efficiëntie, kostenbesparing 

en succes de ogenschijnlijk objectieve parameters zijn.”  

  

 (Dirk De Wachter, Langdurige zorg: de échte psychiatrie) 



Van de psychiatrie als gouden kooi… 



…naar de psychiatrie van het gouden kalf 









Nordic walking zonder stokken 

• “Een humane, herstelgerichte psychiatrie vergt ook 

inzet van mensen die tijd hebben voor contact. Met 

organisatorische creativiteit, enthousiasmerend 

geloof  van bezielde hulpverleners én hulp van 

families lukken we daar al veel vaker in dan ooit 

gedacht. Maar om het altijd te kunnen doen en het 

vol te houden, moeten we met meer zijn, binnen én 

buiten de ziekenhuizen.” 



Nordic walking zonder stokken 

• “Anders branden die bevlogen hulpverleners op. 

Goede en humane zorg voor velen, die inzet op 

nabijheid en verbinding, vergt zorg door velen.” 

     (Simons, Kleinen, de Bruyne) 



“De overheid stelt te weinig in de plaats van 

de afgebouwde bedden. Een zo goed als 

“budgetneutrale” operatie kan nooit deze 

grootse zorgvernieuwing organiseren.” 



Vermaatschappelijking 

• Vermaatschappelijking is geen doel op zich, maar 

een mogelijk resultaat van een gradueel herstelproces 

in het tempo van de patiënt in een daarop afgestemd 

zorgmodel. 

• De kwetsbaarste patiënten worden uit de minst 

rendabele bedden in ziekenhuizen ontslagen, beter 

behandelbare patiënten kunnen blijvend een beroep 

doen op het zorgaanbod in instellingen. 



Emigratie van “ziekte” 





Johnnie Talker 

Keep talking 



Emigratie van “ziekte” 



Drempelverhogende zorg 



Immigratie van “normaliteit” 



“Gekken vindt men overal,    

zelfs in gestichten.” 

                                   (George Bernard Shaw) 



Immigratie van “normaliteit” 

• “De gruwelijkste paradox binnen de psychiatrie is 

dat degenen die het hardst een psychiatrische 

behandeling nodig hebben, die vaak niet krijgen, 

terwijl degenen die wel behandeld worden, dat vaak 

niet nodig hebben” 

                                                                 Allen Frances 



Immigratie van “normaliteit” 

• “Wie niet beter wordt, in de zin van 

symptoomvermindering, past eigenlijk niet meer in 

het bestel van de huidige GGZ. De niet-genezende 

patiënt met psychisch lijden wordt gezien als een 

lastige uitzondering die drukt op het 

behandelresultaat van de ggz-instelling.” 

      Jim Van Os 



Immigratie van “normaliteit” 

“Zorg voor mensen, met name in moeilijke en 

uitzichtloze situaties, maakt de kern uit van onze 

beschaving.” 

                             Ignaas Devisch 

 



Zorgcontinuïteit 

• Zorg als product of  zorg als relatie? 

• Managementdenken 

• Behandelprotocollen en procedures 

• Evidence-based medicine  

• Maak- en beheersbaarheidslogica 

• Accreditatie  

 



Accreditatie 

• “Een accreditatie op zich zal niet automatische leiden tot 

kwaliteit, maar geeft een garantie dat een aantal 

belangrijke structurele en procesmatige voorwaarden 

vervuld zijn om kwaliteitsvolle dienstverlening te kunnen 

leveren” 

      Nico Krols 



• “Zonder twijfel zouden ziekenhuizen veel beter 

functioneren indien er geen patiënten waren” 

      

     Paul Verhaeghe 



Burning-out 

“Burn-out is een crisis van waarden. De 

industrialisering van de zorg gaat in tegen de waarden 

van het beroep. Mensen geloven niet meer in wat ze 

doen. Ze laten hun menselijkheid achter in de 

kleedkamer. Ze moeten wel, om te blijven meedraaien.” 

                 Jérôme le Maire 
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De psychiatrie is in vele 

bedjes ziek, alleen 

bedjes afbouwen zal niet 

voldoende zijn. 
       

   anoniem 



M en M 



De muren rond de psychiatrische ziekenhuizen 

zijn al weg, nu nog de muren rond de 

psychiatrische hulpverleners! 





Van bewegen naar bewogenheid 

“Ik pleit er voor je te laten bewegen voor je zelf  gaat bewegen, 

ik pleit ervoor bewogenheid als kompas te verkiezen boven het 

ideaal onaangedaan sturing te geven aan het leven van jezelf  en 

anderen. Daarmee pleit ik voor zachtmoedigheid en compassie 

in een tijd die mededogen bespot en verduistert.”                                 

                                                                         

     Andries Baart 



FACT 

“De vormverandering van institutie naar ambulante 

teams is geen garantie voor inhoudelijke vernieuwing, 

voor een herstelgerichte visie en het navenant handelen. 

Natuurlijk niet, want deze teams worden samengesteld 

uit huidige GGZ-medewerkers en dan zijn 

visieveranderingen niet automatisch inbegrepen.“ 

              Wilma Boevink 









Wrong Site Psychiatry (WSP) 

• Enkel behandeling langs de klachtzijde: 

symptomen, ziektes, gebreken, tekorten,…. 

 

• Geen behandeling langs de krachtzijde:          

talenten, wensen, mogelijkheden,..… 



Wrong Site Psychiatry (WSP) 

 

“Ik zie misschien dingen die er niet zijn,  

maar jullie zien dingen niet die er wel zijn.” 



 

“Het doel van psychiatrische behandeling moet verschuiven 

van symptoomverbetering naar persoonlijk herstel en sociale 

participatie. De vraag is dus: hebben cliënten straks een leven? 

In plaats van: hebben cliënten straks weinig symptomen?” 

                      

Jim Van Os 

 



   R.I.P. 





De grootste uitdaging voor elk 

van ons is niet om te leren,  

maar om te ontleren. 

                 (Gloria Steinem) 

 



Paradigmashift 

Klinisch 

herstel 

Persoonlijk 

herstel 

Mike Slade 

(2009) 



Paradigmashift 

Persoonlijk 

herstel 

Klinisch 

herstel 

Mike Slade 

(2009) 



Kwartiermaken 

• Misschien eerst kwartiermaken in het hoofd van 

hulpverleners? 





Nabijheid  

• De houding van de verpleegkundige is onmisbaar. 

Het gaat over een houding die steunt op een 

permanente aanwezigheid waarbij men zich 

psychisch ter beschikking stelt van de patiënt. Het 

veronderstelt een maximale openheid en 

ontvankelijkheid. Deze ontvankelijkheid wordt 

gedreven door oprechte nieuwsgierigheid naar de 

ander. 



Inzet van ervaringskennis  

Marlieke de Jonge: 

 

Natuurlijk ben en blijf  ik als patiënt mee-verantwoordelijk 

voor eigen lijf  en leven. Het simpele feit dat ik hulp nodig heb, 

kan toch nooit een reden zijn om alle heft uit handen te geven?  

Ze hebben me hard nodig in mijn hulpteam:  

 



Inzet van ervaringskennis  

• Als eerste informant: ik ben de enige die niet-pluissignalen 

kan geven en voelt wat behandeling doet 

• Als specialist en generalist in eigen lijf  en leven: niemand 

kent mij zo lang en integraal als ik mezelf 

• Als kapitein op mijn schip: niemand kan in mijn hoofd 

kijken of  mijn leven leven 

 



Inzet van ervaringskennis  

• Als eerste medewerker: zonder mij geen therapietrouw. Elke 

pil moet ik slikken, mijn zelfhelende inzet bepaal ik, mijn 

medeverantwoordelijkheid ligt in mijn handen 

 

Als patiënt ben ik dus onmisbaar. Andere teamgenoten zijn te 

vervangen. Ik niet. Eén orgaan misschien of  één been, maar 

ik niet. 

Ziezo: met elk woord groeit mijn eigenwaarde. 

 



Regie  

• “Om te kunnen herstellen, moet de cliënt de gelegenheid 

krijgen om gebruik te maken van zijn eigen veerkracht, 

mogelijkheden en deskundigheid, en hij moet ook de 

gelegenheid krijgen om te participeren in de zorg. Als hij 

kan en wil, moet de cliënt de regie kunnen krijgen in zijn 

eigen zorgproces, en betrokken worden bij het opstellen van 

een persoonlijke diagnose en bij het maken van een 

persoonlijk behandelplan.” 

     Remke van Staveren 



Herstelverhaal 

• “Mijn herstelverhaal schrijf  ik het liefst zelf: ik ben de 

deskundige van mijn eigen ervaringen, van mijn eigen 

leven. Een dokter kan dit niet in een verslag vatten. Ik ken 

mezelf  het beste; ik weet wat geholpen heeft, wat mij hoop 

en moed gaf; ik weet het beste wat mij teruggeslagen heeft 

en wat mij verder gebracht heeft. Ik ben de expert van mijn 

eigen bestaan. Mijn verhaal is van mij….” 

     Filip Abts 



Herstel is verbinding 

krijgen met jezelf  door 

verbinding te maken 

met anderen 



Opname  

• De afdeling wordt beschouwd als een veilige 
uitvalsbasis. De begeleiders op de afdeling nemen 
een zeer actieve plaats in tussen de patiënt en zijn 
leefomgeving. 

• Buiten komt zo veel mogelijk mee naar binnen, 
binnen gaat zo veel mogelijk terug naar buiten. 

• Heropname is niet noodzakelijk een falen maar kan 
een bewuste “pit stop” zijn. 

• Tijdelijk karakter wordt bewaakt. 



People need lives,  

not therapies! 

  
(Rachel Perkins) 

 



De patiënt centraal 

• “Tegenwoordig primeren vaak de regels en luisteren artsen 

pas in de laatste plaats naar hun patiënt. Maar dan ook 

alleen als wat hij wil risicoloos is, binnen de regels past en 

ook in het aanbod zit.” 

     Marc Van Impe 



De patiënt centraal 

• Uitvoering toch niet zo eenvoudig: 

• Intakes en wachtlijsten 

• Voorwaarden en protocollen 

• Slechte samenwerking tussen diensten 

• Ingesleten gewoontes van psychiatrie 

• Aanbodgestuurde zorg 

• Bepalende financieringsstromen 

• Voortdurende verandering 



De patiënt centraal 

• “Als de therapeutische relatie de basis is van goede zorg, is 

er dan geen nood aan een “relatietoets” voor implementatie 

van nieuwe modellen en systemen in de zorg: wat is de 

impact ervan op de zorgrelatie? De antwoorden op deze 

vraag bepalen mee of  en hoe eventuele veranderingen zinvol 

en effectief  zijn.” 

     Joris Vandenberghe 



De patiënt centraal 

• Wachtlijsten 

• Hoogdrempeligheid 

• Hospitalocentristisch denken 

• Breuklijnen in zorgverlening 

• Gebrek aan wederzijds respect 

• Gebrek aan vertrouwen 

• Communicatie ondermaats 





Familie  

• Psychische problemen kunnen niet los gezien 

worden van de context 

• Psychische problemen hebben altijd een invloed op 

de context 

• Een psychisch probleem gaat (voor een deel) over 

het zich niet meer kunnen handhaven binnen een 

bepaalde context 

 



Familie  

“Ernstige psychiatrische ziekten zijn op lange termijn 

ziekten van eenzaamheid. Families zijn de beste, de 

krachtigste, de meest natuurlijke en interessantste 

methode om dat tegen te gaan”. 

Dirk De Wachter  

 



Familie  

• Groeiend besef  dat we elkaar nodig hebben 

• De familie staat in voor de echte ‘continuïteit van zorg’ 

• Meer en meer aandacht voor het ‘Werken in de triade’  

• Verbindende kracht is enorm 

• Ook andere derden actief  betrekken 

• Zeker meer mogelijk dan wat we nu doen 

• Rooming-in! 



Zorgcontinuïteit 

• De 3 Copernicaanse revoluties in de GGZ: 

 

• Zorg verschuift van de kliniek naar de maatschappij, 

waarin de patiënt wil slagen 

• Van specialist naar ondersteunende eerstelijnszorg in 

het netwerk rondom de patiënt 

• Van aanbod-gestuurde naar herstelgerichte zorg, met de 

noden en waarden van de zorggebruiker als vertrekpunt 
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Primum non nocere 



Toegevoegd leed 

“Mijn opnamen in de psychiatrie hebben mij in diverse 
opzichten beschadigd. Als ik eraan terugdenk hoe 
onwaardig het soms was om psychiatrisch patiënt te 
zijn, dan wankelt het zelfrespect dat ik inmiddels heb. 
Als ik mij de vernedering herinner waar ik soms mee te 
maken kreeg, dan word ik zo kwaad dat ik vergeet dat 
dat tot het verleden behoort.” 

                                                        Wilma Boevink 



 Geketend en getekend 

Laten we streven naar  een humane psychiatrie die geen 

letsels nalaat, zodat er na een psychiatrische opname niet 

geldt wat voor soldaten opgaat na een oorlog: de soldaten 

zijn uit de oorlog, maar de oorlog is nog lang niet uit de 

soldaten. Dus niet: de patiënten zijn uit de psychiatrie, 

maar de psychiatrie is niet uit de patiënten! 

     (S. De Bruyne, Wie is van goud?) 

 



Chris Bervoets  

• Voorzitter werkgroep 

• Hoge gezondheidsraad FOD 

• Initiatief  VVP 

• Advies nr 9193: “Omgaan met conflict, 

conflictbeheersing en dwanginterventies in de geestelijke 

gezondheidszorg” 



Dwang en drang 

• Iedereen binnen de sector weet dat patiënten nog te 

veel en om de foute redenen worden afgezonderd. 

En vaak ook te lang, langer dan medisch nodig. Ook 

worden meerdere vormen van dwang 

gecombineerd.: zowel opsluiting als vastbinden én 

dan nog eens kalmerende medicijnen. België is 

vreemd genoeg zowat het enige Westerse land dat dit 

nog doet. 



Dwang en drang 

• Hoe die lang ingesleten praktijk dan wel wegwerken? 

Door naar de bron van het conflict te gaan. Er zijn 

vaak te veel betuttelende regels en patiënten krijgen 

te weinig inspraak. Het conflict zit ingebakken in het 

systeem dat traditioneel erg collectief  was. Je komt 

binnen, je moet je schikken naar afdelingsregels, 

leefregels en therapieschema’s. Dat is niet meer van 

deze tijd. 



herstel 

• “Ik verkies de bijwerkingen van mijn 

psychische ziekte boven de bijwerkingen van 

mijn medicatie.” 

      (Ingrid Lammerant) 



“Misschien zijn  

zorgwekkende zorgmijders  

wel zorgvuldige zorgzoekers?” 

        

 (Harry Gras) 



   Dwang en 

drang  

• “Uitgangspunt is de therapeutische relatie, de 

vertrouwensband tussen patiënt en hulpverlener, en de 

overtuiging dat elke dwangmaatregel het therapeutisch 

resultaat in gevaar brengt. Deze benadering impliceert 

minder hiërarchie, regels en dwang van hulpverleners, en 

meer verantwoordelijkheid bij de patiënten.” 

      Bob Cools 



“De clinicus die zijn eigen normen en waarden op 
de patiënt probeert te enten wordt als de 
kolonisator die de inboorlingen probeert te 
onderrichten – uiteraard voor hun eigen bestwil” 

  “PSYCHISCH KOLONIALISME” 

 

                          (Darian Leader, Wat is waanzin?) 

 

 

     



• “Het gebruik van externe machts- en 
dwangmiddelen werd teruggebracht, maar het 
geweld is nog steeds aanwezig in het opleggen 
van een levensvisie.” 

 “MORELE STURING” 

 

         (Darian Leader, Wat is waanzin?) 
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Pillen en psychose  

 

“Ik word psychiater, ik ga mensen begrijpen, hun angst en hun 

wanhoop doorgronden, hen kalmeren met mijn competente glimlach 

van een lekenpriester die pillenhosties hanteert in een chemische 

eucharistie.” 

  

           (Reis naar het einde, Antonio Lobo Antunes) 

 





Pillen en psychose 

“Het allerergste bijverschijnsel van medicatie is 

de verleiding voor de arts om het bij medicijnen 

te laten.” 

         

   (Darian Leader, Wat is waanzin?) 

 

 

 





 

Pillen en psychose 

“Het succes van een behandeling wordt niet bepaald 

door de effectiviteit van antipsychotica: patiënten 

gebruiken onze pillen namelijk toch niet.” 

      

     Jeroen Kleinen 

 



Pillen en psychose 

• Tiihonen e.a. 2011: 

• Meer dan de helft (54,3%) van de patiënten die in 
Finland een eerste opname kende voor de diagnose 
schizofrenie ging na opname niet naar de apotheek met 
hun voorschrift of  stopten de behandeling met 
antipsychotica binnen de eerste 30 dagen na ontslag! 

• Morrens en Dom 2015:  

• Meer dan de helft van de ambulant voorgeschreven AP 
in België wordt maximaal één maand ingenomen! 

• Slechts 6,6-8,7% van de voorgeschreven AP is verkocht 
voor een periode van > 6 maanden!  

 



 



 

• Dit is geen argument tegen het gebruik van psychofarmaca 

• Dit is wel een argument voor gepaste bescheidenheid 

• Niet enkel een pleidooi voor “shared decision-making” 

• Ook een pleidooi voor ‘shared risk-taking’ 

• Pleidooi voor “positive risk-taking” 

• Dus mikken op langetermijnsucces en niet enkel op korte 
termijnsucces 

• Langetermijnsucces zit hem in de verbondenheid en in de 
ontmoeting en in het samen zoeken 

 

Pillen en psychose 



 

“Maak van het verkrijgen van een goed contact een hogere 

prioriteit dan het snel van de grond krijgen van wat jij een 

goede behandeling zou vinden”  

 

Jules Tielens 

 



 Pillen en psychose 

 

Een ontmoeting tussen twee experts 

• De basis is een evenwaardige relatie 

• Waarin verwacht wordt dat beiden kennis inzetten: 
ervaringskennis én medische kennis 

• Waarbinnen open gecommuniceerd kan worden 

• Waarin verder gegaan wordt dan louter shared 
decision-making 

 

 

 





Pillen en psychose 

 

Samen met patiënt en familie zoeken naar de laagste 

mogelijke efficiënte dosis. 



 

“Soms kies ik voor de bijwerkingen van mijn psychische 

gevoeligheid in plaats van de bijwerkingen van medicatie.” 

 

Ingrid Lammerant 



Pleidooi voor risico 

• “Ik meen dat de patiënt, ook al valt hij onder toezicht van 

de zorg, evenveel zelfbeschikkingsrecht heeft en dus risico 

mag lopen als de patiënten die niet van zorg afhankelijk 

zijn. Uiteraard drukt deze verantwoordelijkheid voor een 

kwetsbare medemens zwaar op de zorgmedewerkers. En 

dat hoort ook zo. Maar ook zij ervaren dat ze soms keuzes 

maken waarin niet de kwaliteit van leven van de patiënt 

primeert maar de wens de risico’s voor de patiënt tot een 

minimum te beperken.” 



Pleidooi voor risico 

“En hier komen we tot het punt: het gaat niet om de 

bestwil van de patiënt maar om de bestwil van de zorg. 

En dat heeft weinig te maken met de zorg zoals de 

patiënt dat écht zou willen.” 

     (Marc Van Impe) 



The dignity of  risk 

• It discribes the right of  individuals to choose to take some risk in 

engaging in life experiences. 

• It places an emphasis on personal choice and self-determination 

– two concepts that are central to recovery. 

• Every opportunity for growth carries with it the potential for 

failure, all people learn through a process of  trial and error. 

• Overprotectiveness crushes hope and leads to learned 

helplessness, which can be more disabling than illness itself. 

         (Craig Parson) 



Het probleem is dat,  

als je geen enkel risico neemt,  

je nog meer riskeert….. 

                
(Erica Jong) 
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    Falen is het nieuwe 

slagen 

• Mislukking is niet het tegenovergestelde van succes, het 

maakt er deel van uit! 

• Herstellen is mislukken (in een veilige omgeving) 

• Recovery is discovery 

• Elke psychotische crisis wordt een kans om te groeien  

• Zoeken, proberen, verdergaan…….leven! 



I feel Good! 

James Brown 



I fail Good! 

James Brown 2.0 







Enthousiasme is één van de weinige 

stoornissen die de psychiatrie bijna altijd 

weet te genezen. 

    Myrthe van der Meer 









 

 

 

 

“We moeten niet enkel streven naar betere 

mensen, maar vooral naar het behoeden van de 

mogelijkheid om anders te zijn.” 
         

       

      John Stuart Mill 



“Wat niet geheeld kan worden,  

moet gestreeld worden.”  

    (Bredero) 
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Zorgcontinuïteit 

• Veerkracht in psychosezorg is niet gebaat bij: 

 

• Medische psychiatrie 

• Residentiële psychiatrie 

• Steriele psychiatrie 

• Defensieve psychiatrie 

• Traumatiserende psychiatrie 

• Voorwaardelijke psychiatrie 

• Exclusieve psychiatrie 





De timmerman schaaft het hout en het hout schaaft de timmerman. 

De timmerman en het hout beschaven elkaar. 

 

      

       (Leonard Nolens, Dagboek van een dichter) 

 

 





Hoop 

• “Hoop maakt zichzelf niets wijs, is paradoxaal genoeg 
door en door realistisch, weet dat de obsessie met het 
ideaal, met de perfectie, een vorm van utopisme is die zich 
op ons wreekt. Hopen leidt niet tot passiviteit, zelfs niet 
wanneer alles lijkt tegen te zitten. Hoop betekent kracht 
en sterkte omdat diegene waarvoor moet gezorgd 
worden, niet in de steek kan worden gelaten. Vandaar dat 
de hoop soms leidt tot het realiseren van wat onmogelijk 
leek te midden van de zwartste omstandigheden.” 

  (“Vermaatschappelijking van de zorg: in welke maatschappij? 

                                                          2010-Herman De Dijn) 

 





“Wees een schaakspeler,  

geen schaakstuk.” 

                          Ralph Charell 






