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Inleiding
Onder ruime belangstelling ging de elfde jaarlijkse Studiedag Klinische
psychotherapie op 3 december 2015 door in het Cultuurcentrum de Werft in Geel.
Het thema ‘de context in therapie’ wist immers velen te boeien: zorgverleners
uit diverse klinische disciplines, therapeuten, hulpverleners, ervaringswerkers,
leidinggevenden en zorgcoördinatoren, beleidsmedewerkers, stafmedewerkers
en docenten, belangstellenden in bredere zin.
De studiedag knoopte aan bij de thematiek van de tweede editie van de studiedag in 2006 met als
titel ‘Systemen in beweging’. Een decennium later, werd gefocust op dit onderwerp vanuit de actuele
GGZ-context en er werd ook gekeken naar ontwikkelingen en naar de accenten die intussen gelegd
worden. Handvatten werden aangereikt, zowel voor de praktijk van therapie en zorg, als voor het
zorgbeleid. Kernwoorden daarbij: de leefwereld of de ‘ecologische realiteit’ van cliënten, persoonlijk
herstel en weerbaarheid, talenten en mogelijkheden van de cliënt binnen de eigen context, de context
als mogelijke bron van steun en kracht, de context als belangrijke hefboom bij het krachtgericht
bejegenen van mensen, maatschappelijke participatie, sociale inclusie, samenwerken met andere
zorgpartners met het oog op een kwaliteitsvol zorgaanbod.
Deze brochure biedt een terugblik: aan de hand van verslaggeving, aan de hand van uitgeschreven
teksten of artikelen van de sprekers (Els Dhondt en Dany Baert), of aan de hand van toelichtingen bij
of samenvattingen van de betreffende sessies of via extracten uit de betreffende presentaties.
De volgorde van de bijdragen sluit in grote mate aan bij de opbouw van de studiedag zelf. Eerst komen
de plenaire sessies aan bod: ‘de context in therapie of therapie in de context’: basaal respect als
uitgangspunt voor therapie (Els Dhondt, coördinator psychosociaal revalidatiecentrum Kempen, Route
11 in Turnhout); ‘het recontextualiseren van de psychiatrie’ vanuit het perspectief van ambulante zorg
en het FACT-zorgmodel (Philippe Delespaul, hoogleraar innovatie in de GGZ, Universiteit Maastricht);
en ‘de context is geen decor’ (Dany Baert, klinisch psycholoog, psychotherapeut en coach; voorheen
algemeen directeur Interactie-Academie te Antwerpen).
Vervolgens komen de keuzesessies aan bod: de context bij residentieel opgenomen jongeren
(Sarah Van Grieken, Caroline Debruyne, Wouter De la Marche, kinder- en jeugdpsychiaters divisie
Jongeren OPZ Geel); gezinsdagbehandeling vanuit een ervaringsgerichte methodiek (Loes Thierfeldt,
verpleegkundige en begeleider, Lieve Verbruggen, ergotherapeute en creatief therapeute, Annemie
Wauters, orthopedagoge, divisie Jongeren OPZ Geel); de context in een therapeutische dagkliniek
voor ouderen vanuit een oplossingsgerichte, systeem- en gedragstherapeutische visie (Hilde Helsen,
klinisch psychologe, Sandra Ooms, verpleegkundige, Marijke Verheyden, verpleegkundige, divisie
Ouderen OPZ Geel); ouderen met psychische problemen in de context van een woonzorgcentrum en
de betrokkenheid van de GGZ (Frank Amory, directeur WZC Home Laarsveld in Geel, Bert Lodewyckx,
verpleegkundige en systeempsychotherapeut, teamcoördinator gezinsverpleging ouderen OPZ
Geel); de context als bron van kracht bij volwassenen met chronische en complexe psychiatrische
problemen (Sofie Beyens, maatschappelijk werker, Veerle Daniëls, klinisch psychologe, Corien Vriens,
ergotherapeute, divisie Volwassenen OPZ Geel).
In zijn inleidende situering stond dagvoorzitter Walter Krikilion stil bij het kunstwerk van Alain Elsen
(Kunsthuis Yellow Art) dat gebruikt werd als logo van de studiedag (zie ook de cover van deze brochure).
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Hij somde een aantal mogelijke betekenissen op:
•
•
•

•
•
•
•

De context is een levendige interactie.
De context is een interactie tussen verschillende domeinen van het leven (wonen, werk (betaald
of als vrijwilliger), vrije tijd, sociale relaties, opleiding, samenleving …).
‘De context’ is de verzamelnaam van allerlei deelcontexten, waarmee je, afhankelijk van de
fase in je herstelproces, meer of minder in de knel kunt zitten, maar waarin tegelijk en telkens
mogelijkheden tot re-integratie en herstel liggen.
Het komt er op aan om aan de slag te gaan met de diverse deelcontexten en er zelf je weg in te
vinden, met de steun van wie achter jou staat (hulpverleners, lotgenoten, familie).
Het kleurrijke figuurtje roept het beeld op van een persoon die beweeglijk en creatief een weg
mag gaan.
Het figuurtje stimuleert ons om mensen te faciliteren in hun creatieve zoektocht.
Het figuurtje stimuleert ons om mensen te faciliteren in het zelf zoeken naar wie en wat steun
en betekenis kan geven, en in het vinden van nieuwe doelen in het leven en nieuwe rollen in de
samenleving.

Aansluitend bij deze Brochure kunnen de presentaties van de sessies verder geraadpleegd worden op
de OPZ Geel–website: www.opzgeel.be (Nieuws & Agenda, Studiedag 2015, Presentaties).
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De context in therapie of therapie in en met de context:
basaal respect als uitgangspunt voor therapie
Els Dhondt, ergotherapeut, creatief therapeut, oplossingsgerichte systeemtherapeut, coördinator van Route 11,
psychosociaal revalidatiecentrum Kempen (Turnhout).

In het programmaboekje werd de lezing als volgt omschreven: ”Hoe komen we als
kaderleden en ‘zorgverstrekkers’ uit onze comfortzone en stemmen we af op de noden
van cliënten en hun omgeving? Onderhouden we het taboe of doorbreken we de oude
muren van de psychiatrie? Vertrekken we vanuit evenwaardigheid en gaan we in de
leefwereld van de cliënten rond de tafel zitten? Werken we daar ter plaatse met de
krachten, ervaringen en noden? Doorbreken we tradities binnen de zorgsector en zetten
we in op innovatie, duurzaamheid en efficiëntie?
In deze lezing krijg je stimulansen om vanuit beleid of vanuit je eigen positie in het werkveld van de GGZ de
herstelvisie concreet toe te passen. Centraal staat hierbij deze vraag: ‘hoe kunnen we cliënten en hun systeem
op een respectvolle manier begeleiden in hun traject naar herstel, inclusief maatschappelijke participatie,
sociale inclusie en arbeids(re)integratie?’ “

Wanneer we ons gezond verstand mixen met de logica der mensheid en een portie lef toevoegen om
aloude aannames in vraag te stellen, komen we bij de vraag: ‘de context in therapie of therapie in en
met de context…?’ Als we gewoon even rustig bij het leven en de mensheid gaan stilstaan, dan beseffen
we dat wij als mensen voortdurend bepaald worden door anderen. We zijn van oudsher kuddedieren en
daarin is tot op heden weinig veranderd. Onze maatschappelijke tendensen wijken wel naar een andere
invulling – ieder voor zich en god voor ons allen –; maar wanneer er schokkende dingen gebeuren
zoals de aanslagen in Parijs, dan duikt het kuddedier in ons weer op, al was het maar in de driekleur
op Facebook. Of we dat nu willen of niet … : we worden erkend in ons bestaan door de andere. De
andere geeft ons een naam en een rolinvulling, wat leidt tot betekenis, zingeving en uiteindelijk tot
identiteit. Je bent maar partner als deze partner jou daarin erkent, je bent maar werknemer als je
werkgever jou in die rol erkent, je bent gastvrouw als jouw gasten jou daarin erkennen. We bestaan
door de ander. Wanneer we psychisch ziek worden, kan het gebeuren dat er veel rollen wegvallen (al
dan niet tijdelijk).
Doordat je depressief bent, lukt het bijvoorbeeld niet meer om je werk naar behoren te doen en
moet je ziekteverlof nemen; of erger, je wordt ontslagen omdat je niet presteert of langdurig
afwezig bent. Doordat je geen werk meer hebt, wordt het financieel steeds moeilijker en moet je
vaststellen dat het niet meer haalbaar is om je wagen te houden. Je moet deze noodgedwongen
verkopen. Hierdoor is het misschien niet meer mogelijk om op je vrijetijdsbesteding te geraken
(als het überhaupt nog wel haalbaar was om dat vol te houden). Je sociaal netwerk krimpt en ook
in je vrijetijdsbesteding vallen rollen weg. Je voelt je steeds neerslachtiger en slaapt slecht. Het
wordt steeds moeilijker om ook je huishouden te runnen en voor de kinderen te zorgen. Vrienden,
ouders of familiehulp nemen dit van je over. Hierdoor krijg je ruimte om te herstellen en neemt je
draaglast misschien wat af; maar, ook je rollen nemen af … , tot je uiteindelijk niet meer lijkt te
zijn dan enkel nog patiënt. En ‘lijken’ is hierin een belangrijk woord. Het voelt alsof je niet meer
bent dan dat. Gezinsleden zien je afglijden en ervaren je enkel nog als de zieke huisgenoot die
veel dingen niet meer kan. Wanneer je opgenomen wordt, krijg je een diagnose of een bepaalde
afdeling toegewezen die deze verengde blik alleen nog meer bekrachtigt. Op zulke momenten
springen therapeuten, zorgverstrekkers en dergelijke als ridders op hun paard om deze - tussen
aanhalingstekens - ‘slachtoffers’ te redden.
Afhankelijk van de positie die we innemen en de manier waarop we met de mensen aan de slag gaan,
lopen we het risico dat we cliënten van ons afhankelijk maken en bevestigen in hun enge bestaan: ‘het
leven zoals het is …., de patiënt.’ Wat staat je als ‘patiënt’ te wachten? Luisteren naar de psychiaters,
doelloos knutselen in een ergolokaal om je wat bezig te houden, wat fitnessen met de beweging - want
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dan kan je toch even buiten -, en zorgen dat je op tijd op je afdeling bent of je verliest misschien wel het
recht op je vrije namiddag. Anderen weten plots wat goed voor jou is en wat jij hoort te doen of laten
om weer te herstellen …
Ik schets het hier wat overdreven en oubollig. Godzijdank is de GGZ deze oude gewoontes aan het
doorbreken en de traditionele muren van de psychiatrie (letterlijk en figuurlijk) aan het platslaan.
Ik daag jullie uit om hier mee door te gaan. Cliënten zijn meer dan patiënt alleen. Het zijn mensen
met rollen, vaardigheden, talenten en passies. En ja …, ook met een kwetsbaarheid, een ziekte of
een aandoening. We bestaan door de ander en doordat we iets kunnen en mogen betekenen in onze
maatschappij. Geef deze mensen hun maatschappelijke positie en rollen terug; maak jezelf als
therapeut of zorgverstrekker zo snel mogelijk overbodig en versterk de context van de cliënt. Stap
als therapeut, zorgverstrekker en kaderlid uit je comfortzone en ga mee op weg met de cliënt in zijn
eigen context, zijn leefwereld. Laat je leiden door zijn hulpvragen en bouw een traject uit samen met
de belangrijke figuren uit de context van deze cliënt. Veranker de cliënt terug in zijn eigen biotoop; geef
hem zijn rollen terug en verbreed de betekenis en de identiteit die deze mensen verdienen.
Wat drijft me tot zo’n vastberaden betoog? Mijn hart voor de mensen, de ervaringen van de laatste
jaren, de authentieke verhalen van onze deelnemers en het basaal geloof dat iedereen onlosmakelijk
verbonden is met zijn omgeving. Mijn drang naar hoe het anders kan – en misschien wel beter kan
(waarmee ik niet stel dat we niet goed bezig zijn) - leidt me regelmatig tot kritische reflecties. Ook
maatschappelijke ontwikkelingen spelen hierin een rol. Wanneer we in onze regio stil staan bij
de nieuwe normen van de GGZ - bedden moeten afbouwen en meer begeleiding vertalen naar de
maatschappij - en dit leggen naast de beperkte capaciteit die we hier kennen (0.72 GGZ-plaatsen of
-bedden per 1000 inwoners t.o.v. 1.70 gemiddeld in Vlaanderen), dan moeten we creatief gaan denken
en worden we uitgedaagd om verder te kijken dan onze eigen vertrouwde werking.
Twee jaar geleden heb ik – samen met een inspirerend en gedreven team – de eer gehad om een
nieuw psychosociaal revalidatiecentrum te mogen uitbouwen in de Kempen (Route 11). Een nieuw
team, een nieuwe werking, een nieuw centrum …, ‘carte blanche’. Ik kan niet ontkennen dat net dat het opstarten vanaf een onbeschreven blad - het ons makkelijker heeft gemaakt om oude gewoontes
en tradities te doorbreken. Een oude gewoonte vervangen door een nieuwe (meer gewenste gewoonte)
is vast moeilijker dan een nieuwe gewoonte te installeren. Het team van Route 11 heeft dan ook vanaf
de opstart gekozen voor een oplossingsgerichte, systeemtherapeutische en herstel-visie. We zijn er
van overtuigd dat we de deelnemers niet kunnen en mogen losrukken uit hun context, waar ze een
waardevol deel van uitmaken. De systeemgesprekken zijn dan ook een basisgegeven in onze werking
en gaan eventuele individuele gesprekken vooraf. Bij ons wordt niet de vraag gesteld aan de deelnemers
‘of ze iemand meebrengen’, maar wel ‘wie ze gaan meebrengen’. Het gaat om cultuur kweken,
een cultuur van samen aan de slag te gaan. Wij als therapeuten zijn passanten in het leven van de
deelnemers; de mensen uit hun gezin zijn dat (hopelijk) niet. Net daarom vinden we het belangrijk om
samen een traject aan te gaan, met de deelnemers en belangrijke figuren uit hun gezin en/of ruimere
omgeving. Het is naar die context dat de mensen terugkeren. En dan hoor ik jullie misschien wel
denken … : ‘wat vinden cliënten daar zelf van?’, ‘willen ze wel iemand betrekken?’,’hebben (werkende)
familieleden daar wel tijd voor?’, ‘moet je geen avondsessies inlassen en dergelijke?’ Ik nodig je uit om
het (nog meer) te proberen en te kijken naar wat het geeft. Ja, mensen vinden het even wennen om
samen met mensen uit hun systeem of context aan de slag te gaan. En ja, partners, ouders of kinderen
vinden het even spannend wanneer ze mee naar het revalidatiecentrum komen. Velen zijn het niet
gewend; sommigen zijn bang dat het eindigt in een schuldvraag (‘wie is schuldig aan het ontstaan
van deze situatie?) … Over schuldvragen buigen wij ons niet; die materie laten we over aan de daartoe
bevoegde instanties. Wij gaan samen kennismaken en zoeken naar een herstel, een herstel van een
cliënt, een herstel van een evenwicht in een systeem. En ja, daar staan velen wel voor open. Zelden
komen we mensen tegen die daar niet aan willen meewerken. Uit ervaring leren we dat mensen best
wel wat willen en kunnen inzetten op deze hersteltrajecten. Familieleden zijn vaak opgelucht dat ze
eindelijk geïnformeerd worden; maar nog meer dan dat, helpt het hen vaak dat ze mogen deelnemen
aan de therapieën en dat ze deel mogen blijven uitmaken van het leven van de cliënt in al zijn facetten.
Een psychische ziekte of kwetsbaarheid treft niet alleen de cliënt, maar ook zijn context. Ook deze
context heeft nood aan ondersteuning, begrip en een hersteltraject.
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Wees er dan ook van bewust dat systemisch of contextgericht werken niet iets is van de psychologen
in hun therapieruimte. Alle teamleden en alle zorgverstrekkers kunnen hun bijdrage leveren. Stop
als therapeuten met het enkel werken in je therapieruimte. Een therapieruimte is een slap afkooksel
van de realiteit. Ja, het is een veilige ruimte voor cliënten om terug succeservaringen op te doen,
doelgericht te werken aan veranderingswensen en dergelijke. Maar het blijft een simulatieomgeving.
Vergeet geen belangrijke schakel …; ondersteun de vertaling naar de context van de cliënt. Spreek
niet alleen over die vertaling, maar zet de eerste stappen samen met de cliënt. Maak niet alleen de
vertaling naar de context, maar werk ook samen met de context. Wanneer je bijvoorbeeld werkt rond
het huishouden runnen, ga dan samen werken met alle mensen uit dat huishouden/gezin.
We ontmoetten een cliënt die maanden lang was opgenomen op een behandeleenheid. Haar
partner had in het huishouden en de tuin alle zaken overgenomen. Toen we in dagtherapie zo
ver waren dat mevrouw weer wat in het huishouden zou opnemen, zijn we (enkel) met haar gaan
overleggen. Mevrouw koos er zelf voor om te beginnen met het gras af te rijden omdat werken in
de tuin iets was waar ze vroeger altijd deugd van had. De week nadien, toen we vroegen naar het
resultaat, gaf ze aan dat het niet was gelukt. Haar man had het in haar plaats gedaan om er voor
te zorgen dat mevrouw niet te erg zou belast worden. De partner wou, vanuit zijn kennis, mevrouw
ondersteunen in haar hersteltraject. Hadden wij meer met het koppel gesproken en mevrouw
daartoe gestimuleerd, dan was het voor de partner duidelijker geweest wat helpend was op dat
moment en was de kans op slagen groter geweest. Zo had de partner mee kunnen genieten van
het positieve traject dat mevrouw aan het afleggen was.
Door alleen te ‘spreken over’ mogelijke vrijetijdsbestedingen, het eventueel nemen van de bus, over
‘je zou kunnen gaan informeren bij de toeristische dienst’, ‘lijkt het je nuttig om de bibliotheek te leren
kennen’ enzovoort, blijven we spreken in de voorwaardelijke wijs … Voor vele cliënten is het moeilijk
om dit in concrete acties te vertalen. Zaken die gepaard gaan met een psychische kwetsbaarheid
(angst, onzekerheid, nare ervaringen, achterdocht, enzovoort), verhogen deze drempels en zorgen er
voor dat cliënten langer in ’de voorwaardelijke wijs’ blijven hangen. Wij kunnen samen met cliënten
deze drempels verlagen door niet alleen te spreken over goede intenties, maar deze eerste stappen
samen met hen te beginnen zetten. Belangrijk om nog onder de aandacht te brengen, is het feit dat
we cliënten niet helpen wanneer we stappen in hun plaats gaan zetten.
Mensen die in Route 11 bijvoorbeeld deelnemen aan de maatschappelijke oriëntatietraining en meer
informatie willen over vrijetijdsbestedingen in de gemeente krijgen de oplossingen niet aangereikt.
Zij leren samen met de therapeut waar ze de juiste informatie kunnen vinden en hoe ze dit kunnen
opzoeken. Soms wil dat zeggen dat we achter de computers duiken en leren hoe en waar je zoiets
kan opzoeken, maar vaak evolueert dat naar buiten. We trekken onze jas aan en stappen bijvoorbeeld
naar de dienst sport en vrije tijd van de stad en informeren daar wat er te doen is, of we stappen naar
de toeristische dienst. Cliënten leren op die manier waar ze informatie kunnen inwinnen, oefenen in
de reële context met items uit de assertiviteitstraining, en stellen vast dat ze wel wat mogelijkheden
in zich hebben. Het samen zetten van deze stappen verlaagt enerzijds de drempel om nadien deze
stap opnieuw te zetten. Anderzijds leren mensen nieuwe dingen kennen waardoor hun context en hun
leefwereld zich verbreden.
Ik nodig jullie dus uit om meer buiten te komen. Blijf bijvoorbeeld als bewegingstherapeut niet enkel
sporten in de sporthal op jouw domein, maar trek de stad in en ga eens sporten op de plaatselijke
Finse piste; speel kubb op een graspleintje in de buurt; werk samen met bijvoorbeeld de mensen van
de ‘buurtsport’ en verken met cliënten sportverenigingen in hun dorp. Nodig sprekers uit en werk
samen met afgevaardigden van sportorganisaties in de omgeving. Maak eens een wandeling in een
natuurreservaat en laat deze wandeling gidsen door iemand van Troeven (www.troeven.be) of door
een cliënt zelf.
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Je kan het ook ruimer dan dit bekijken. Ik heb een cliënte in de privépraktijk waarbij we
voortdurend vastliepen in gesprekken. Voor die vrouw was het erg moeilijk om ‘to the point’
te komen. Wanneer ik haar ruimte gaf, sprak ze het uur vol met allerlei verhalen over andere
mensen uit haar omgeving. Haar eigen verhaal bleef op de achtergrond en haar vermijdende
copingstijl werd doorgetrokken in de therapiesessies. Aan de eigenlijke klachten en hulpvraag
waar mevrouw mee kwam, veranderde er weinig tot we de rollen omkeerden. Ik ga sindsdien
bij die vrouw aan huis en het hersteltraject is in een stroomversnelling gekomen net omdat ik
deze vrouw zag functioneren in haar eigen context, samen met de mensen waarmee ze samen
leeft. De klachten en hulpvragen worden zeer zichtbaar en grijpbaar. In concrete stappen in de
effectieve context kunnen we er mee aan de slag.

Als besluit wil ik jullie uitnodigen om het behandelplan en de regie van het hersteltraject effectief
in handen van de cliënten te leggen en jou als zorgverstrekker hierdoor te laten leiden. Werk
samen met en in de context van de cliënt, en veranker de cliënt weer in de maatschappij en in zijn
maatschappelijke rollen. Spreek mensen aan op mogelijkheden, vaardigheden en talenten en benader
hen vanuit evenwaardigheid. Beleidsmakers en kaderleden nodig ik uit om de sfeer, de context en de
mogelijkheden te creëren, zodat therapeuten, zorgverstrekkers en dergelijke deze nieuwe tendens in
realiteit kunnen uitwerken. Hersteltrajecten spelen zich niet af in een kunstmatige simulatieomgeving,
maar in het leven van de cliënt, in zijn context.
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Naar het recontextualiseren van de psychiatrie
Prof. dr. Philippe Delespaul, klinisch psycholoog en gedragspsychotherapeut, hoogleraar innovatie in de GGZ,
School for Mental Health and Neurosciences, Universiteit Maastricht, en programmaleider Integrale Zorg en Psychotische Stoornissen,
Kenniscentrum Psycope (zorggroep Mondriaan).

In het programmaboekje werd de lezing als volgt omschreven: “In de afgelopen
jaren is de psychiatrie gedecontextualiseerd of, anders gezegd, losgekomen van de
betrokkenheid op de patiënt in de eigen ecologische context. Om aan geloofwaardigheid
te winnen, heeft psychiatrische diagnostiek namelijk een statisch karakter gekregen.
De kern van de diagnostische praktijk is het doen van onderzoek naar een onderliggende
kwetsbaarheid. Als gevolg hiervan word je een ‘psychose’-kwetsbaar iemand of een
schizofreen. Het is niet vreemd dat met deze focus een psychiatrische diagnose de
identiteit van de persoon wordt. Je kunt van deze vulnerabiliteit niet ‘genezen’.
Een stabiele vulnerabiliteit - categoriaal of dimensioneel vastgesteld - heeft in de psychiatrie aan belang
gewonnen via evidence-based literatuur inzake behandeling: ‘bij deze diagnose hoort deze interventie’. Dit
heeft het veld geprofessionaliseerd. Diagnostiek en interventies op basis van het buikgevoel zijn immers minder
doeltreffend. De variabiliteit van symptomatologie en de contextualisering, waardoor deze variabiliteit begrepen
kan worden, maken hulpverleners namelijk onzeker.
Tegen de achtergrond van de genoemde tendensen, dient kliniek-gerichte zorg vandaag de context waarin de
patiënt functioneert te erkennen en te standaardiseren. Ambulante behandelingen verplichten hulpverleners
de ecologische realiteit van het leven van patiënten tot onderwerp van de therapie te maken. Therapie en
hulpverlening verplaatsen zich naar ‘waar de patiënt wilt slagen’. FACT (flexible - assertive community
treatment) is een zorgmodel voor ambulante behandeling van mensen met een ernstige psychische aandoening
(EPA). Het is een zorgmodel waarin de context (familie, buurt, verwijzers) ertoe doet en dat de ambitie heeft niet
enkel stabiliteit te bereiken, maar ook weerbaarheid te ontwikkelen waardoor autonomie en persoonlijk herstel
bereikt kunnen worden. Het is een zorg waarbij niet enkel de symptomatologie, maar ook het adaptatieve proces
van de kwetsbaarheid en de weerbaarheid als resultaat ertoe doen. Daarom moet de herstelgerichte visie
centraal staan, op drie domeinen: symptomatische behandeling, maatschappelijke participatie en persoonlijk
herstel. Dit vraagt een andere diagnostiek en praktijk van hulpverlening waarbij samenwerking met de cliënt en
zijn of haar netwerk belangrijker wordt. Zo wordt de psychiatrie gerecontextualiseerd.”

In zijn lezing ging Delespaul onder andere nader in op de volgende items:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Het einde van de psychiatrie zoals we die kennen.
Het boekproject rond de ‘goede ggz’ (cf. Literatuur).
Data-gegevens uit Nederland en België inzake life-prevalentie, jaar-prevalentie, en zorgprevalentie.
De doelstelling van een psychisch gezonde wijk/gemeente/maatschappij als milleniumdoelstelling.
Data-gegevens inzake schaduw-stoornissen, basale stoornissen en EPA.
Ernstige Psychiatrische Aandoeningen (EPA).
Een plan van aanpak naar een vermindering van het aantal EPA-cliënten in 10 jaar.
Het formuleren van de ambitie om niet in de zorg te (hoeven) komen.
Het formuleren van de ambitie inzake optimale zorg.
Een veranderende visie op psychisch onwelbevinden.
De betekenis van een psychiatrische diagnose.
Een andere kijk op schizofrenie.
Het ontbreken van exacte ‘markers’ om psychiatrische diagnosen te valideren.
De oorzaken van het bekijken van de psychiatrie als medische discipline.
Het bekijken van psychisch onwelbevinden als een ‘gewone ziekte’.
De zoektocht naar een behandeling die ‘altijd werkt’.
De focus op symptoomreductie.
De behandeling van psychose en de plaats van psychotherapie hierbij.
Chronische patiënten: ‘steeds onderweg … naar nergens’.
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▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

De zoektocht naar ‘druk-op-de-knop’ evidence-based behandelingen en de beperkte effecten.
Optimalisatie in de verhouding tussen curatieve GGZ-zorg, welzijnszorg en maatschappelijke
zorg.
Suboptimale zorg voor de meest geïnvalideerde patiënten.
De flexibiliteit van de menselijke hersenen.
Cliënten claimen het recht op herstel voor anderen.
Veranderende visie op hulpverlening in relatie tot herstelgericht werken en positief gezondheidsdenken.
Onvervulde zorgbehoeften.
Multi-deskundigheid en samenwerking met en rond de cliënt.
Kwetsbaarheid en weerbaarheid.
Hulpverlening als ‘versneller’ in een gefaseerd proces naar weerbaarheid.
Parallelle en fase-gerichte zorg naar weerbaarheid.

Literatuur
Delespaul, P., Milo, M., Schalken, F., Boevink, W. & Os, van, J. (2016). Goede ggz! Nieuwe concepten,
aangepaste taal en betere organisatie. Leusden: Diagnosis Uitgevers.
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De context is geen decor
Dany Baert, klinisch psycholoog, psychotherapeut en coach; tot zijn pensionering eind 2014 was hij verbonden aan de InteractieAcademie te Antwerpen, als opleider, psychotherapeut, coach en sinds 2004 als algemeen directeur.
Hij is nog steeds adviserend redacteur van het Systeemtheoretisch Bulletin; en hij is bestuursvoorzitter van het Steunpunt Adoptie.

In het programmaboekje werd de lezing als volgt omschreven: ”Het begrip ‘context’ is
niet alleen moeilijk te definiëren, de betekenis en inhoud ervan worden in verschillende
psychologische en psychotherapeutische stromingen erg verschillend opgevat. Vele
benaderingen van ‘context’ gaan niet veel verder dan de context te denken als een
soort decor waarin de handeling van individuen, paren, gezinnen, teams en bredere
verbanden zich afspeelt. Op die manier wordt het niet alleen problematisch om goed
te omschrijven wat dan de invloed, de draagwijdte en het belang van (de) context zou
kunnen zijn. Ook het therapeutisch proces zelf, de coöperatieve en communicatieve realiteit die therapeut en
cliënten omvat, wordt erdoor in zijn mogelijkheden beperkt.
In de slotlezing ontwikkelen we, in het verlengde van de andere bijdragen tijdens deze studiedag, een radicale
visie op het concept en het belang van ‘context’. We lichten een visie toe waarin mensen essentieel in hun
vele verbindingen met hun fysieke en sociale wereld worden begrepen. Samen met cliënten hun context tot
een centraal onderzoeksthema maken, is een belangrijke sleutel voor therapeutisch succes. Het is ook een
belangrijke hefboom bij het krachtgericht bejegenen van cliënten en een centrale factor in hun herstelproces.”

Dany Baert bezorgde voor deze Brochure een uitgeschreven tekst van de lezing. Het betreft een
aangepaste versie van een artikel van zijn hand dat aansluitend bij de studiedag werd gepubliceerd in
het digitale tijdschrift Sociaal. Net (rechtstreekse link naar de bijdrage: http://sociaal.net/analyse-xl/
context-is-geen-decor/) en dat met toestemming van de redactie overgenomen werd. De tekst wordt
hieronder integraal opgenomen.
In deze bijdrage bespreek ik enerzijds de sterke reductie van het begrip ‘context’ in de actuele
hulpverleningspraktijk. Anderzijds voeg ik er een doorgaans weinig geëxpliciteerde, maar cruciale
betekenis en toepassing aan toe.

1. Voorlopige verkenningen
Onderstaande vignetten laten diverse manieren zien waarop wat we ‘context’ noemen, geconceptualiseerd en geoperationaliseerd wordt.
Tijdens het afgelopen jaar vestigde een drietal jonge gezinnen en/of paren zich in mijn buurt. Wat me
opviel, is dat geen van deze mensen enige aanstalten maakte om ons te leren kennen, ze groetten ons
niet, bij één onder hen bespeurden we zelfs een haastig binnensluipen op het moment dat buren in
zicht kwamen. Op een initiatief om met de nieuwe overburen in gesprek te raken, kwam als slot van
een korte babbel de uitspraak: ‘nou ja, een goeiedag, dat kan wel’. Nieuwe buren aan de achterkant
kennen we na maanden alleen aan de grote hond, waarmee ze twee keer per dag gaan wandelen.
Voor deze jonge mensen lijkt de buurt een decor geworden, geen betekenisvolle context waarin hun
leven zich afspeelt. Buren zijn hooguit figuren in het visuele landschap waar je doorheen trekt op weg
naar wat wezenlijk belangrijk is: het werk, de familie, de supermarkt en de hondenweide.
Een arbeider van goed dertig krijgt op zijn werk telefoon van een hulpverleenster tot wie zijn partner
zich gewend had naar aanleiding van echtelijke conflicten en vrouwelijke depressieve episodes. Of ze
met hem kon spreken, want de moeilijkheden van zijn partner hadden ook te maken met zijn jeugd
en het feit dat zijn moeder op jonge leeftijd gestorven was in het kraambed. Verbaasd opperde de
man dat het ongebruikelijk was dat men hem tijdens zijn werk op zulke manier benaderde; waarop
de maatschappelijk werkster zich beklaagde over zijn onwil om samen te werken ten bate van zijn
relatie en het welzijn van zijn partner. In haar ijver om ‘de context te betrekken’, overschreed de
hulpverleenster heel wat grenzen.
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Op bezoek bij kennissen word ik aangesproken door de zoon des huizes, over wie we recent vernamen
dat hij in een scheiding verwikkeld was en zijn kinderen nog amper te zien kreeg. Dat hij stilaan –
door heel wat psychologische boeken te lezen – tot het inzicht gekomen was dat zijn vrouw al langer
leed aan een ernstige vorm van narcisme “en of ik hem als psycholoog daarin kon bijtreden – en
vooral – hoe hij dus met haar kon omgaan?” In deze derde casus verdwijnt de context achter een
eendimensionale diagnose, die tegelijk achtergrond, verklaring en bron van handeling is.

2. Het belang van context: een medaille met twee kanten
Je buurt en je buren als een betekenisvolle context zien, heeft voor- en nadelen. Het voordeel is dat je
er een redelijk onthechte relatie mee kunt aanhouden, dat je een gevoel van vrijheid kunt koesteren,
niet gehinderd door de nadelen zoals de met elk buurtleven verbonden roddels, de territoriale intrusie
en – het klinkt een beetje cynisch – de eventuele miserie die je zou verplichten om tijd aan buren te
besteden die je liever gezellig doorbrengt in je cocoon, in de fitness of het shoppingcentrum. Iets
als een betekenisvolle context zien en ervaren, brengt ook gebondenheid en verplichtingen mee, een
vraag tot engagement en wederzijdse afstemming.
Natuurlijk is het logisch – de actuele hulpverleningspraktijk is op dat punt redelijk eenstemmig – om in
de verstaanswijze en de aanpak van psychische en relationele moeilijkheden belang te hechten aan de
context. Het gevaar is echter dubbel: enerzijds kan men terecht komen in een causale opvatting over
die context, meer bepaald de idee dat de problemen van je cliënt in belangrijke mate veroorzaakt zijn
door de geschiedenis met en het gedrag van haar dierbaren en dat je dus anderzijds weinig of geen
verandering kunt teweegbrengen wanneer je die dierbaren niet letterlijk mee in de behandelkamer
neemt. Het is een erg fundamentele interpretatie van het belang van de context, een interpretatie die
historisch gezien haar ontstaan vond in de prille en stormachtige ontwikkeling van systemische en
gezinsgerichte visies en aanpakken. Dat men als hulpverlener niet zelf kan bepalen ‘wat de context is’
en hoe men die context ‘kan betrekken’, is intussen duidelijk.
Een welomschreven diagnose is vaak een pleister op de wonde: het kind heeft een naam. Dat is
het voordeel; en zelfs, bij sommige diagnoses althans, heb je meteen aanduidingen over mogelijke
sporen voor wat volgt. Tegelijk echter onttrekt een diagnose een hele wereld van verbinden aan
het gezicht. De bijna traditie geworden kritiek op medisch-psychiatrische diagnoses, van de kant
van systeemtheoretische hulpverleners en theoretici, impliceert de opvatting dat er een pak meer
handvatten voor actie, onderzoek en samenwerking zichtbaar worden, wanneer men die diagnose
beschouwt als de titel van een roman, waarbij het erop aankomt samen met cliënten kennis te nemen
van de verschillende hoofdstukken van die roman, zelfs – en dat is een van de uitgangspunten van
de steeds populairder wordende narratieve benaderingen – om die roman al pratende en doende te
herschrijven.

3. Een voorlopige omschrijving
‘Contextverkenning’ is een operatie die breed gaat, die mensen meeneemt in een verhaal dat hen
tegelijk bevat, omringt en overstijgt. Deze operatie is wars van essentialisme en gericht op verbanden,
verbindingen en veronderstellingen. Ze is exploratief, ze zoekt, onderzoekt, tast rond, vermoedt,
oppert, maar oordeelt niet en ‘weet’ niet of althans niet in de klassieke technisch-wetenschappelijke
zin van het woord. Ze probeert mensen nieuwe manieren van denken en ervaren te bieden, nieuwe wijn
in nieuwe zakken te doen ontdekken, alternatieven te creëren voor onmacht en defaitisme. Natuurlijk
probeert elke therapeutische benadering dit. De manier waarop is echter verschillend. Kenmerkend
voor een systemische contextgerichte benadering zijn twee zaken.
Het exploratief karakter ervan vermijdt dat mensen terecht komen in verklaringen van een lineaircausaal type; het betracht veeleer dat mensen dingen kunnen ‘plaatsen’, samenhang kunnen zien,
gedragingen en opvattingen van hun dierbaren en van derden kunnen zien als voortspruitend uit
even zo vele contextgebonden, historische, geografische, sociologische, economische realiteiten,
eerder dan dat ze doelbewuste pogingen zijn van dierbaren en derden om onze gesprekspartner te
dwarsbomen, te vernederen, kortom allerlei psychologisch onheil te bereiden.
Het brede karakter ervan belet dat men terecht komt in ééndimensionele visies op de werkelijkheid
waarin men zich bevindt en tracht staande te houden. Breed wil zeggen dat context veel meer is
dan partner, gezin en familie. Net zoals ‘context’ betekenen alternatieve termen zoals ‘omgeving’,
‘leefgemeenschap’, ‘milieu’ niet alleen het gezin en de familie; het betekent ook: de kinderoppas,
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de peutertuin, de school, de jeugdbeweging, de sportclub, de muziekschool, de balletjuf, de militaire
dienst, het werk, de culturele vereniging, de vrienden en kennissen, de buren, de wijk, de instanties, de
gemeente, de economie, de sociologische en sociaaleconomische context, enzovoort.

4. Een theoretische puzzel
Probleemstelling: het is bijzonder moeilijk gebleken om het concept ‘context’ afdoende en helder
te definiëren; het is dus ook niet verwonderlijk dat er tal van invullingen gehanteerd worden die
ofwel oppervlakkig, ofwel eenzijdig klinken. Ik bespreek enkele pogingen die de laatste decennia
ondernomen zijn om tot een klare omschrijving en een hanteerbare invulling van het begrip te komen.
Gregory Bateson wordt uitvoerig geciteerd door Annie Mattheeuws in een van de artikelen in een
themanummer van het Systeemtheoretisch Bulletin, dat zich bezighoudt met de vraag hoe het komt
dat broers en zussen zo verschillend zijn, ook al komen ze uit hetzelfde nest. Bateson verbindt het
begrip ‘context’ met het begrip ‘verschil’. Het is immers problematisch om zich te bevinden in een
context waarin het maken van verschil, van onderscheid, niet mogelijk is. Dat levert ofwel blindheid
en vastzitten in evidenties op, ofwel neuroses, zoals bleek uit experimenten met honden. Het zien
van verschil – als mogelijkheid – onderstelt het kunnen overzien van de context waarin men zich
bevindt en dus tevens het onderscheid kunnen maken tussen contexten. Denken we bijvoorbeeld aan
het moment waarop we gaan beseffen dat we ons in een bepaald specifiek gezin bevinden met een
bepaalde levenswijze, visie op mensen en op de wereld. Dit komt doordat we verschil zien tussen
ons eigen gezin en andere gezinnen, bijvoorbeeld wanneer we ons letterlijk in de context van andere
gezinnen begeven. En iedereen kent de ervaring van het rijden door erwtensoep, op een mistige dag,
’s ochtends vroeg of in de avondschemering. Onze relatieve blindheid is het gevolg van het feit dat we
geen verschil meer zien.
Het merkwaardige is dat in het hele verhaal over verschil en over het verband tussen het kunnen zien
van verschil en het kunnen onderscheiden van contexten het begrip ‘context’ op zich niet gedefinieerd
wordt. Maar Bateson zelf geeft ons nog een middeltje om de draagwijdte en de aard van de ‘context’
te vatten; hij introduceert daarmee een visuele cue die ons ook verder van groot nut zal zijn. De
basisversie van het middeltje ziet er uit als volgt:
B
							
							=
				
				A

C

Een feit of ervaring A, binnen de context B, betekent C. En: hier komt het verschil weer om het hoekje
kijken. Een feit of ervaring A, binnen een andere context, bijv. de context B1, betekent C1. Afhankelijk
van de context waarin iets optreedt, wijzigt de betekenis. Omgekeerd: om de betekenis van iets te
kennen, moet men kijken naar de context waarin dat iets zich situeert.
John Pearce en Vernon Cronen, twee communicatietheoretici uit Massachusetts, hanteerden het
contextbegrip bij hun zoektocht naar hanteerbare ideeën over tussenmenselijke communicatie
(Cronen, 1987; Baert, 1987). Meer in het bijzonder hielden ze zich bezig met de vraag hoe je binnen
een systemische en communicatietheoretische visie een uitgewerkt en rijk concept kon neerzetten
betreffende de individuele persoon. Er was namelijk in die tijd (jaren ‘70 – begin ‘80) serieuze kritiek
op de systeemtheorie, omdat ze geen theorie had over het individu, tenzij het individu te beschouwen
als een punt in een systeem.
Punt 1 van hun visie is dat zij een duidelijke keuze maken omtrent de eenheid van studie. Dat is namelijk
niet het individu zelf, maar wel ‘personen in conversatie’. Op die manier blijven ze de focus houden op
tussenmenselijke processen, maar ontwerpen ze een middel om binnen die invalshoek te kijken naar
individuele betekenisverlening en ervaring, zoals die evolueert in de relatie met anderen.
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Punt 2 is dat ze het concept ‘coördinatie’ invoeren en daarmee aannemen dat mensen voortdurend
in een proces van onderlinge afstemming bezig zijn om betekenis te verlenen aan gebeurtenissen
en ervaringen. Dat proces kan tot bevredigende, maar ook tot vervreemdende ervaringen aanleiding
geven. Het concept ‘coördinatie’, bekeken in het kader van de basiseenheid ‘personen in conversatie’,
opent een wereld van mogelijkheden om samen met mensen op zoek te gaan naar manieren waarop
ze hun ervaringen, hun onderlinge misverstanden en conflicten en hun moeilijkheden kunnen
plaatsen. ‘Plaatsen’ betekent: zodanig begrijpen dat ze bijv. de conflicten niet meer als een gevolg
van op zich bestaande entiteiten zien, bijv. als een gevolg van het slecht karakter, het narcisme, de
lichtgeraaktheid van de ander, maar als een geheel van gebeurtenissen waarin betekenissen ontstaan
met bepaalde effecten, die steeds minder corresponderen met hun bedoelingen.
Een voorbeeld uit een gesprek met een moeder, iets wat iedereen die puberende kinderen heeft
wellicht zal herkennen. Mevrouw heeft een zoon van 14 en ze klaagt erover dat hij enorm weigerachtig
is wanneer ze bijv. met hem kleren wilt gaan kopen of schoolgerief of naar het loket van De Lijn om zijn
abonnement te verlengen. Schoorvoetend en met veel misbaar komt hij uit zijn kamer en hij loopt tien
meter achter haar over het trottoir. In de tram gaat hij vijf stoelen verder zitten. Mevrouw is wanhopig,
ze denkt dat haar zoon geen genegenheid meer heeft voor haar en ze vraagt zich af wat ze misdaan
heeft.
In de analyse van Pearce en Cronen zou het er als volgt kunnen uitzien.

		
Moederperspectief

Samen op pad,
op straat en in de tram
= moederlijke zorg
				

		Puberperspectief

Samen op pad,
op straat en in de tram

=

watje, moederskindje

Beide betekenissen zijn onverenigbaar. Zolang moeder haar eigen bedoelingen als invalshoek neemt,
ziet ze het gedrag van haar zoon als oppositie en gebrek aan liefde. Echter, wanneer ze zou kunnen
zien welke betekenis het samen op pad gaan voor haar zoon heeft, dan staat ze voor een kruispunt.
Een van de wegen is dat ze zich kan verplaatsen in de betekeniswereld van haar zoon; ze zou dan –
geholpen door de ouderbegeleider – kunnen zien dat de betekenis van het gebeuren voor beiden mee
gereguleerd wordt door wat we ‘een hogere context’ zouden kunnen noemen. Dat ziet er voor wat de
zoon betreft visueel zo uit:
		
Sociale context: pubers hangen niet meer aan de rokken van hun
		
moeder; als ze dat doen, zijn het watjes			
		
		Puberperspectief

Samen op pad,
op straat en in de tram
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=

watje, moederskindje

Moeders visie op de zaak kan als volgt gedocumenteerd worden:
				
Sociale context: een goede moeder zorgt ervoor dat haar zoon
netjes en eigentijds gekleed gaat			
Moederperspectief
			
Samen op pad,
op straat en in de tram

=

goed moederschap

				

Tegenover dit uitzicht op de feiten kunnen zowel zoon als moeder hun houding bepalen; het is ook
mogelijk dat ze de idee van de sociale codering in de wereld van pubers en moeders niet accepteren, of
flauw vinden. Vervolgens krijgt moeder haar zoon te zien als iemand die zich wel heel gemakkelijk laat
beïnvloeden door zijn leeftijdsgenoten; gevolg: ze heeft een zoon zonder karakter, en een moeder met
een zoon zonder karakter, wat voor moeder is dat dan?... en zo verder. En de zoon krijgt zijn moeder
te zien als een bemoeiziek, opdringerig iemand, die haar puber geen ruimte laat om zelfstandig te
worden.
Mochten zowel zoon als moeder de sociale codering van betekenissen onderkennen, dan zouden ze in
dialoog kunnen gaan, betekenissen uitwisselen en met de nodige creativiteit een uitweg vinden. Een
van mijn cliënten, die meer dan een jaar geweldige conflicten meemaakte met haar 16-jarige zoon,
veranderde na meerdere gesprekken het geweer van schouder. Ze sprak met haar zoon af aan de
ingang van het shopping centrum, ze wandelden elk apart langs de winkels en bespraken bij een kop
koffie met elkaar waar ze welke interessante aanbiedingen hadden gezien. Toen ze akkoord waren
over keuze en prijs (uiteraard met een kleine marge) ging de zoon alleen de winkel binnen; moeder
deed haar andere boodschappen en wachtte even later haar zoon op om te zien of hij bekomen had
wat hij gekozen had.
Het enorme voordeel van dit model is dat het in de hulpverlening een minutieuze zoektocht mogelijk
maakt om, samen met cliënten, op het spoor te komen van alles wat van invloed is in hun situatie, en
hoe dingen op elkaar inwerken en hoe mensen op heel uiteenlopende manieren betekenis verlenen en
dat die betekenissen niet louter privaat zijn of intra-psychisch, maar sociaal gereguleerd en gebonden
aan contexten van tijd en ruimte, van geschiedenis, ervaring, opleiding, levensfase, sociaaleconomische
positie en ga zo maar door.

5. Eigen klemtonen
Persoonlijk heb ik een voorkeur opgevat voor twee invullingen en toepassingen van het contextbegrip,
die nauw aansluiten zowel bij de definitie van Bateson als bij de complexe uitwerking van Cronen. Deze
toepassingen situeren zich enerzijds op het niveau van de persoon, anderzijds op het niveau van de
zeer brede, eventueel zelfs mondiale context.
In een wat verder verleden heb ik een poging ondernomen om een systeemtheoretische visie te
ontwerpen op identiteit en identiteitsontwikkeling (Baert, 1991, 1993). Het contextidee heeft me daarbij
enorm geholpen, omdat het een van de instrumenten is aan de hand waarvan je de processen waarin
identiteit vorm krijgt op een zeer concrete, tastbare en voor cliënten zeer toegankelijke manier
zichtbaar en bespreekbaar kunt maken. Aanname is dat onze – voortdurend evoluerende – identiteit
zich telkens voorlopig uitkristalliseert midden een onophoudelijke dialoog, of om het met Cronen te
zeggen, midden in onophoudelijke conversaties tussen personen; ik voeg eraan toe: conversaties
tussen personen en tussen personen en sociale groepen en instituties. Het allerbelangrijkste daarbij
is dat we het begrip context niet opvatten als een soort cognitief element. Dat gevaar is reëel aanwezig
in een aantal erg optimistische strekkingen binnen de communicatietheorie, genre: het is maar hoe je
het bekijkt; neem een andere invalshoek en de wereld ziet er weer heel anders uit. Dat onze puber van
daarstraks en zijn moeder in hun betekenisverlening beïnvloed, soms zelfs lijken bepaald te worden
door sociale codes en betekenissen in hun leeftijdsgroep en sociale positie, is geen cognitief feit of
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ook geen loutere kwestie van keuze. Het is brute materiële realiteit. Veronderstel even dat een paar
klasgenoten hem samen met zijn moeder zien lopen; de volgende dag komt hij op school en loopt hij
frontaal aan tegen een aantal commentaren die niet mis te verstaan zijn. In die zin zijn betekenissen
en contexten geen abstracte begrippen; het zijn bijzonder concrete en reële beïnvloedingen die
mensen diep raken, want ze vertalen zich in een materiële, relationele en sociale werkelijkheid. En
die werkelijkheid kan je het gevoel geven dat je een hele vent bent, dan wel een mietje, dat nog steeds
aan de rokken van zijn moeder hangt. Mutatis mutandis geldt ook voor moeder dat ze tegen reële
beïnvloedingen, bijv. van andere moeders, kan aanlopen.
Samenvattend: feiten, gebeurtenissen, commentaren vormen permanent aanwezige contexten
waarbinnen iemand zichzelf op een bepaalde manier te zien krijgt. Deze ‘communicatieve contexten’
of ‘spiegels’ dienen zich onafgebroken aan, ze liggen zeker niet allemaal in elkaars verlengde, ze
nopen de betrokkenen om er telkens een ingang op te nemen.
Een tweede klemtoon ligt voor mij op het belang van zicht op bredere, misschien wel mondiale samenhangen (Baert, 2014). Fundamenteel geïnteresseerd zijn in maatschappelijke en sociaaleconomische thema’s en instituties is volgens mij een must en het biedt ook een grote meerwaarde in de
hulpverlening en de coaching. Het is wellicht ook een reden dat de boeken van Paul Verhaeghe (2012
en 2015) en van Dirk De Wachter (2015) mensen zo aanspreken. Het is namelijk van groot belang dat
we taal hebben om met mensen te spreken over de bredere contexten die mee van invloed zijn op wat
ze denken, verlangen, betrachten enzovoort, zonder dat ze zich dat altijd realiseren. Macro-economische, internationale politieke en sociologische contexten zijn gewoonlijk aan het gezicht onttrokken,
ze hebben het karakter van evidenties, zodat mensen niet meer zien hoe hun ervaringen en strevingen
daar niet los van staan. Schenk je hier geen aandacht aan, dan is een burn-out niet veel meer dan een
gevolg van perfectionisme in combinatie met een zwakke persoonlijkheid. Het narcisme van de in het
begin genoemde jongedame is dan een stagnatie in haar ontwikkeling en een gevolg van het opgejut
worden door een moeder die haar dochter niet kan loslaten. En de conflicten tussen medewerkers
waar een bedrijfsleider mee te maken krijgt zijn louter het gevolg van botsende persoonlijkheden en
onverenigbare karakters. Het is duidelijk dat de mogelijkheden om hier verandering op gang te brengen redelijk beperkt zijn.

6. Slotsom
In wat voorafging heb ik een lans gebroken voor een meer specifiek gebruik van het begrip ‘context’.
Eerst en vooral dienen we het begrip te onderscheiden van wat beter aangeduid kan worden met
begrippen als ‘omgeving’, ‘leefgemeenschap’ of zelfs ‘biotoop’. Ten tweede dienen we ons te realiseren
dat context niet alleen verwijst naar een groep mensen, maar naar een wereld van betekenissen, en
dat het een begrip en een ideeëngoed vertegenwoordigt dat ons toelaat zeer concreet, toegankelijk
en praktisch op weg te gaan met zoekende mensen in pijnlijke, conflictueuze en/of pathologische
omstandigheden.
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(Gedwongen) scheiding creëert verbondenheid:
over werken met de context bij residentieel opgenomen jongeren
Dr. Sarah Van Grieken, kinder- en jeugdpsychiater Ambulante zorg/Inreach Mol en Mobiel team POS-MOF OPZ Geel,
dr. Caroline Debruyne, kinder- en jeugdpsychiater, adjunct-hoofdgeneesheer divisie Jongeren en Forensische K-dienst OPZ Geel,
dr. Wouter De la Marche, kinder- en jeugdpsychiater Reguliere K-dienst (Tieners) OPZ Geel,
en verantwoordelijke kinder- en jeugdpsychiater van het Referentie Centrum Autisme Antwerpen – afdeling OPZ Geel.
In het programmaboekje werden de inhoud
en het opzet van deze keuzesessie als volgt
omschreven: “Niets lijkt jongeren meer te
scheiden van hun oorspronkelijke context
dan een (vaak gedwongen) opname in de
gemeenschapsinstelling of residentiële
jeugdpsychiatrische afdeling. Er worden
vaak diverse behandeldoelen opgesteld voor verandering in het gedrag van de jongere zelf. Daarbij beseffen we
meer hoe het niet alleen om de persoon van de jongere op zichzelf gaat, maar hoezeer de context bewust en
onbewust aanwezig blijkt te zijn in de therapeutische interactie met hem of haar. Jarenlange gezinsconflicten
lijken opeens relatief, jongeren beseffen opeens de kracht van een gezin, loyaliteitsgevoelens komen vaak voor
het eerst aan de oppervlakte ... Deze gevoelens en gedachten worden op hun beurt gebruikt door de therapeuten
en begeleiders in de therapeutische interacties. Er wordt gebruikt gemaakt van imaginaire technieken om de
context aanwezig te stellen.
Tijdens de workshop wordt er stilgestaan bij de mogelijkheden en beperkingen van het werken met de context
bij residentieel opgenomen jongeren en we passen enkele imaginaire technieken toe op ingebrachte casussen.”

In de inleiding werd aangegeven dat het om drie specifieke zorgomgevingen gaat, waarvan het eigen
karakter en de eigen klemtonen kunnen belicht worden aan de hand van casuïstiek en van oefeningen
in het kader van gebruikte therapeutische methodieken.
Als globaal uitgangspunt geldt de gedachte dat ‘het gezin om en achter de hoek’ steeds mee de
context vormt van de behandeling.
Een ander uitgangspunt betreft het gegeven dat men een toegenomen zorgintensiteit kan waarnemen,
en ook dat dit gepaard gaat met een toenemende nood aan contacturen, waaraan men, gezien de
beperkingen van kader en personeelsbezetting, niet voldoende tegemoet kan komen.
Andere uitgangspunten zoals besproken in de inleiding:
▪▪

▪▪

▪▪

Bij het klassieke paradigma van de ontwikkeling van een jongere komt een specifieke vraagstelling
aangaande het opgroeien van een jongere in een gedeelde zorgomgeving. Het is belangrijk dat
hieraan in het bijzonder aandacht gegeven wordt.
Bij de begeleiding van jongeren in een gedeelde zorgomgeving moet ervan uitgegaan worden dat
‘de therapeut’ eigenlijk een complex netwerk is van de behandelaars uit diverse disciplines en
van de familiecontext en het netwerk van de jongere, die als co-therapeuten kunnen fungeren.
Bij de begeleiding van jongeren in een gedeelde zorgomgeving waarin diverse naasten als cotherapeuten kunnen fungeren, is het van belang om te werken met therapeutische methodieken
die de klemtoon leggen op contextuele waarden zoals loyaliteit, communicatie en interactie.
Daarbij is het van belang om te werken met een ervaringsgericht en een narratief perspectief, en
om naast gesprekstechnieken ook non-verbale en creatieve begeleidingstechnieken te gebruiken.

Aansluitend bij de inleiding werd achtereenvolgens ingegaan op elk van de in het programmaboekje
genoemde behandelsettings: de ‘reguliere’ residentiële K-dienst met twee leefgroepen, namelijk de
Kids (5-10j) en de Tieners (11-14j); de Outreaching-werking van het OPZ Geel (jeugdpsychiatrische
mobiele behandeling) voor jongeren in de Gemeenschapsinstelling in Mol of in voorzieningen van
Bijzondere Jeugdzorg van het VAPH; de Forensische K-dienst (For-K) van het OPZ Geel.
Telkens werd de input over de behandelmethode en de gebruikte therapeutische methodieken
geïllustreerd met casussen.
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De presentatie en de uitwisseling over het werken met de context in de residentiële K-dienst werden
gecoördineerd door dr. Wouter De la Marche.
Aan bod kwamen onder andere volgende items:
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

▪▪
▪▪
▪▪

Levenslijn: eigen levensgeschiedenis en gezinsgeschiedenis.
Het belang van in individuele gesprekken steeds naar de betekenis van de niet-aanwezige
gezinsleden te vragen.
Gezinssessies.
Multiproblem-gezinssituaties.
De impact van relatieproblemen.
De impact van de aan- en afwezige ouder(s).
Geweldloos verzet, creëren van een groter netwerk van ‘supporters’ voor de ouders/opvoeders.
Gezinsgesprekken, waarin gewerkt wordt aan het creëren van een gemeenschappelijk verhaal
(een ‘narratief’); waarin gewerkt wordt aan het verbeteren van onderlinge communicatie
(‘woorden versus stijl’) en aan het herwerken van de hiërarchie; en waarin gefocust wordt op de
intenties van anderen en deze gevaloriseerd worden.
Het belang van een opname in functie van de wisselwerking tussen het oefenen in sessies, het
weer afstand nemen door een opname, en het verblijf thuis in weekends.
De poging om ‘verloren ouders’ terug een plekje te geven (al of niet reëel); in ieder geval is het
belangrijk om ze zoveel mogelijk uit te nodigen.
Het belang van de samenwerking met andere zorgsettings, zoals een MPI; het integreren van de
feedback van de andere zorgsetting en het zoeken naar nieuwe samenwerkingsvormen rond de
cliënt.

De presentatie en de uitwisseling over het werken met de context in de Outreaching-werking van het
OPZ Geel werden gecoördineerd door dr. Sarah Van Grieken.
Aan bod kwamen onder andere volgende items:
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Wat is precies de context? Welke contexten zijn mogelijk?
De mogelijke afwezigheid van context.
De beleving van verwerping en negatie en van het tekort aan erkenning in contexten van scheiding
binnen het gezin.
De context van de (gemeenschaps)instelling.
De plaats en impact van de jeugdrechter in de context en het systeem.
Het aanbod van de jeugdpsychiatrische mobiele behandeling aan jongeren in de (gemeenschaps)
instelling; met als doel het faciliteren en het herstellen van het functioneren in de maatschappij;
het aanbod kadert binnen de intersectorale samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse
gemeenschap en het OPZ Geel.
Het herstelgericht werken vanuit thema’s als relatie en verlangen, met het oog op het maken van
de beweging ‘van niemand naar wij en zo naar iemand’.
Het faciliteren van het contact maken met de eigen mogelijkheden (‘door te weten wat ik niet kan,
zie ik de mogelijkheden van wat ik wel kan’).
Het opbouwen van een vertrouwensrelatie.
De drie modules van het aanbod: bespreking en advies; psychiatrisch assessment; begeleiding.
Accenten in de begeleiding: acceptatie, stimuleren eigen krachtbronnen, creëren van hoop,
ontwikkelingsgericht, oplossingsgericht, systeemgericht, ervaringsgericht.
De plaats en functie van ‘supporters’, via netwerktafels en rondetafels etc.
Trajectzorg.
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De presentatie en de uitwisseling over het werken met de context in de Forensische K-dienst (For-K)
van het OPZ Geel werden gecoördineerd door dr. Caroline Debruyne.
Aan bod kwamen onder andere volgende items:
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

▪▪

▪▪

▪▪

▪▪

Psychiatrische complexiteit (symptomen en beperkingen).
Behandelen versus nog opvoeden; aandacht voor ‘expressed emotions’.
Aandacht voor de relationele ontwikkeling (emoties, ontwikkelen van levenservaring …).
Begeleiden aangaande de ontwikkeling van een eigen identiteit (eigen representaties).
De betekenis van de context als ruimer dan het gezin; de context van een intersectoraal
samenwerkingsverband; aandacht voor de context van ‘peers’ en voor de context van een
internetomgeving.
Het werken met het thema van het gerechtigd-zijn tot wraak; geïllustreerd met het volgende citaat:
“Maar wanneer een mens die volledig gerechtigd is tot wraak, historisch gerechtvaardigde wrok
richt op een nietsvermoedende ander, kan zijn of haar positie niet langer worden gerechtvaardigd.
Zelfs als die mens behoefte heeft aan het kanaliseren van de oorspronkelijke pijn en boosheid
door middel van verschuiving in het psychologische gebied, kan de ethische geldigheid van diens
aanspraken op wraak niet rechtmatig worden verplaatst naar de context van een andere relatie”
(Ivan Boszormenyi-Nagy & Barbara R. Krasner, Tussen geven en nemen, 1986, 70.)
Kenmerken van de betreffende gezinnen: hoge mate van intergenerationele traumatisatie, hoge
mate van psychiatrisch lijden bij de ouders, hoge mate van ‘expressed emotions’, hoge mate van
problemen met wederkerigheid, hoge mate van sociale problemen en isolement.
Theoretische kaders op de achtergrond van de behandeling: contextuele therapie met vier niveaus
en met inspiratie vanuit de relationele ethiek, transactionele modellen (Haim Omer en Ausloos),
narratieve modellen (specifiek inzake gehechtheidsrelaties).
Gebruikte methodieken: verbale methodieken (herformuleren, ik-boodschappen …), imaginaire
methodieken (cfr. ‘moratorium’), begeleiden inzake legaten en delegaten in de levensgeschiedenis,
ervaringsgerichte methodieken (met items als wederkerigheid en ‘enactment’, ontwikkelen van
competenties …), non-verbale methodieken (PMT, creatieve methodieken, activeren, structureren
en verbinden), psycho-educatieve methodieken (werken rond emoties en gehechtheidsrepresentaties).
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Gezinsdagbehandeling: systemen in beweging
Loes Thierfeldt, gegradueerd verpleegkundige, begeleider Mobiel team Kinderen en Jongeren OPZ Geel,
Lieve Verbruggen, ergotherapeute, creatief therapeute Reguliere K-dienst OPZ Geel,
Annemie Wauters, orthopedagoge, teamcoördinator Mobiele teams Jongeren OPZ Geel.

In het programmaboekje werd deze keuzesessie als volgt voorgesteld: “Reeds enkele
jaren zet het Mobiel team Kinderen en
Jongeren van OPZ Geel in samenwerking
met de K-dienst gezinnen op een creatieve
manier in beweging.
We ontwikkelden een methodiek genaamd
‘gezinsdagbehandeling’. Vertrekkend van de machteloosheid die een gezin kan ervaren en onze gerichtheid op
het versterken van aanwezige krachten binnen het gezin, trachten we de zelfsturende vermogens van het gezin
te vergroten door hen bepaalde facetten van hun gezinsfunctioneren expliciet te laten ervaren. Zo kunnen ze tot
een verhoogd inzicht hierover komen.
Hiervoor nodigen we het ganse gezin uit en organiseren we met een multidisciplinair team een aantal gerichte
doe- en/of creatieve activiteiten. Het kan gaan om sport, spel, toneel, outdooractiviteiten, knutselen, filmpjes
maken ... Op deze manier proberen we gezinsdynamieken en gezinskenmerken aan de oppervlakte te krijgen,
en deze ‘aan den lijve’ te laten ervaren door het gezin en de gezinsleden.
In deze workshop zullen we de deelnemers onderdompelen in deze ervaringsgerichte methodiek. We gaan
actief aan de slag en laten de deelnemers de methodiek eveneens aan den lijve ervaren. We bespreken de
mogelijkheden en de beperkingen van de inzet van gezinsdagbehandeling.”

Situering
Het OPZ van Geel heeft sinds februari 2005 een pilootproject ‘kinderpsychiatrische zorg in de thuissituatie’. Dit project is ingebed in de bestaande reguliere K-dienst van het OPZ Geel, is regiogebonden
en staat bekend als het Mobiel Team Kinderen en Jongeren.

Doelstellingen
Het Mobiel Team K&J probeert gezinnen in de mogelijkheid te stellen psychiatrische behandeling voor
een kind te bieden binnen een voor het kind vertrouwde omgeving. Dit gaan we doen door expliciet
in en met de context te gaan werken. Op die manier proberen we zowel kind als context sterker/
krachtiger te maken. Op deze manier vermijden we een eventueel traumatiserend effect van een
opname en maken we gezinnen sterker om toekomstige moeilijkheden het hoofd te bieden.
Door onze outreachende activiteiten kunnen we ons behandelaanbod afstemmen op zowel de
individuele noden van het kind als op de specifieke gezinskenmerken (mogelijkheden en beperkingen).
Een van de methodieken die we hiervoor inzetten, is ‘gezinsdagbehandeling’.

Theoretische verankering van de methodiek
Vanuit het uitgangspunt van de machteloosheid die een gezin (ouders, patiënt, siblings,…) ervaart en
onze gerichtheid op het versterken van aanwezige krachten binnen het gezin, vonden we aansluiting
bij het empowerment-gedachtegoed.
“Empowerment is een leerproces,…, van mensen, dat tot doel heeft de zelfsturende vermogens van de
mens te vergroten.” (Kiefer, in Louwies, 2002)
Zelfsturende vermogens worden geconcretiseerd aan de hand van drie begrippen (Zimmerman, in
Louwies, 2002):
Controle (‘control’) verwijst naar de beleving van mensen hun leven te kunnen aansturen, in de zin dat
het hen allemaal niet enkel overkomt, maar dat zij zelf richtingen kunnen bepalen.
Genuanceerd inzicht (‘critical awareness’) verwijst naar een inzicht in de processen die ten grondslag
aan bepaalde gebeurtenissen/ervaringen liggen.
Doelgerichte actie (‘participation’) betreft een gerichte actie bij het nastreven van een bepaald
resultaat.
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Om dit leerproces zo goed mogelijk te laten verlopen, is het idealiter gebaseerd op persoonlijke
ervaringen. Het zijn vooral deze persoonlijke ervaringen die leiden tot een verhoogd inzicht in eigen
mogelijkheden (Nys & Vandemeulebroecke, 2001).

Methodiek: gezinsdagbehandeling
We willen dus dat gezinnen bepaalde facetten van hun gezinsfunctioneren expliciet ervaren om tot
een verhoogd inzicht hierover te komen. Hiervoor nodigen we het ganse gezin enkele keren uit om
naar het OPZ te komen. Voor hen organiseren we dan, met een multidisciplinair team, een aantal
gerichte doe- en/of creatieve activiteiten. Het kan gaan over sport, spel, toneel, outdooractiviteiten,
knutselen, filmpjes maken ... Op deze manier proberen we gezinsdynamieken, gezinskenmerken aan
de oppervlakte te krijgen en ze ‘aan den lijve’ te laten ervaren door het gezin en de gezinsleden. Van
deze activiteiten worden videobeelden gemaakt, die we achteraf samen met het gezin bekijken en
analyseren.
Aan een gezinsdagbehandeling nemen er zoveel mogelijk gezinsleden deel die samen met elkaar
het gezinsleven gestalte geven. In nieuw samengestelde gezinnen of in één-ouder-gezinnen kan per
situatie bekeken worden of de andere ouder ook bij de begeleiding betrokken wordt. Hoe hoger de
betrokkenheid van de andere ouder bij de opvoeding van de kinderen, hoe meer zijn/haar aanwezigheid
gewenst is. Ook relevante anderen, bijvoorbeeld grootouders, ooms of tantes, … kunnen deelnemen op
voorwaarde dat zij zich ook verantwoordelijk voelen voor het gezin en het mandaat hebben om deze
verantwoordelijkheid in het gezin te kunnen opnemen.
Reeds betrokken hulpverleners kunnen deelnemen op voorwaarde dat ouders dit toelaten en dit een
meerwaarde betekent voor de effectiviteit van de hulpverlening aan dit gezin.
Gezinsdagbehandeling kan perfect worden georganiseerd voor meerdere gezinnen die samen een
begeleidingstraject volgen. Meerdere deelnemers, meerdere gezinnen verhogen de interactiemogelijkheden, de observatiemogelijkheden en de experimenteerruimte voor nieuwe gedragingen.
Accent ligt meer op leren van elkaar dan op het leren van de aanwezige hulpverlener.
De hulpverlener wordt meer een begeleider van het gezinstraject dan de aanstuurder ervan. Het
initiatief kan meer bij de gezinnen worden gelegd.

Tevreden gezinnen
Onze gezinnen geven aan vooral de empowerende benadering te waarderen. Het optimaliseren van
de zelfsturende vermogens van een gezin wordt als een absolute meerwaarde ervaren. Door de
begeleiding vinden zij opnieuw aansluiting bij nog aanwezige krachten, eerder dan dat hun onmacht
wordt bevestigd door een uit-huis-plaatsing van een lid van hun gezin. Zij voelen zich eveneens
betrokken en ‘mederegisseur’ van de begeleiding die plaatsvindt in hun vertrouwde omgeving.
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Het belang en de uitdaging van het werken met de context in de
therapeutische dagkliniek voor ouderen
Hilde Helsen, klinisch psychologe en systeemtherapeute divisie Ouderen OPZ Geel,
Sandra Ooms, gegradueerd verpleegkundige Dagkliniek Ouderen OPZ Geel,
en Marijke Verheyden, gegradueerd verpleegkundige Dagkliniek Ouderen OPZ Geel.
In het programmaboekje werd deze keuzesessie als volgt voorgesteld: “In de dagkliniek
kunnen ouderen terecht die vanwege
psychische problemen ondersteuning nodig
hebben bij het terug op de rails krijgen van
hun leven. Vanuit de aanmelding volgt soms
ook een differentiaal-diagnostische vraag
(bijv.: betreft het depressie-organiciteit?).
Het multidisciplinaire behandelprogramma bestaat uit individuele begeleiding, groepstherapie, systeemtherapie
en medisch-psychiatrische zorg. We hanteren een oplossingsgerichte, systeem- en gedragstherapeutische
visie. De patiënt wordt hierin betrokken door gericht te werken aan een aantal vooropgestelde doelstellingen
die geformuleerd en opgevolgd worden vanuit de besproken hulpvraag.
Net omdat deze mensen na het dagprogramma telkens naar huis gaan en het leven thuis verder opnemen,
worden ze in verschillende contexten tegelijk uitgedaagd. Partners, familie en/of mantelzorgers hebben vaak
een belangrijke ondersteunende rol en worden daarom maximaal betrokken in het therapeutisch proces.
De spanningsvelden die hierdoor regelmatig optreden, vormen een belangrijke uitdaging. Zo bestaat er soms
een discrepantie tussen hoe mensen functioneren in de dagkliniek en de manier waarop dit al dan niet thuis
kan worden ingezet, alsook wat de communicatie erover betreft. Daarnaast zijn de eigen noden, doelen en
veranderingswensen niet altijd dezelfde als deze van de context. Werken met ouderen impliceert ook aandacht
hebben voor de specifieke complexiteit van deze levensfase. Zo gaan psychisch en fysiek welbevinden hand in
hand, en is er de uitdaging om met uiteenlopende zorgpartners samen te werken. Daarnaast is de impact van
organiciteit versus persoonlijke kwetsbaarheid niet altijd even duidelijk. Bovendien mondt een differentiaaldiagnostische vraag soms uit in het herdefiniëren van de hulpvraag, waardoor ook de verwachtingen van de
context en de samen geformuleerde doelstellingen dienen te worden bijgesteld.
In de workshop worden de genoemde spanningsvelden onder de loep genomen, met een uitnodiging tot
interactie via enkele vragen. Hoe zijn we als dagkliniek tijdens ons 10-jarig bestaan gegroeid? Welke evolutie
kent ons therapeutisch denkkader alsook het werken met de context? Welke dynamieken zijn herkenbaar vanuit
casuïstiek en eigen ervaringen uit andere werkcontexten?”

Op het moment dat de studiedag doorgaat, bestaat de therapeutische dagkliniek ouderen van het
OPZ Geel exact 10 jaar. In de keuzesessie werd stilgestaan bij onze evolutie naar een oplossingsen herstelgerichte visie. Vertrekkend vanuit de overtuiging dat we op zoek moeten gaan naar de
eigen krachten en sterktes; vanuit het geloof dat er een vermogen is om zelf keuzes te maken en
de weg uit te stippelen naar mogelijkheden ondanks de bestaande moeilijkheden; maar ook vanuit
de uitdagingen waarop we doorheen de jaren zijn gebotst, en vanuit ons evolueren naar een visie en
inhoudelijk aanbod vandaag en dit in het bijzonder ten aanzien van het werken met de context.
Deze bijdrage gaat over de manier waarop we dit trachten vorm te geven, maar ook over de obstakels
inherent aan het werken met unieke mensen en systemen. Wat zich nooit sluitend of eenduidig laat
vatten door welke visie ook. We hebben met casusmateriaal getracht toe te lichten hoe voor ons het
werken met metaforen in het bijzonder een leidraad en hulpmiddel is geweest.

Oplossings- en herstelgerichte visie
Een oplossings- en herstelgerichte visie betekent voor ons:
▪▪ Het creëren van een veilige ruimte waar mensen zichzelf en van betekenis kunnen zijn. Waar
interesses en kwaliteiten kunnen (her)ontdekt worden waardoor men ook nieuwe uitdagingen
durft aangaan en kan werken aan zelfrealisatie.
▪▪ Het samen nadenken over grenzen en het vinden van een nieuw evenwicht: je eigen grenzen leren
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▪▪
▪▪

▪▪

kennen, deze durven aangeven ten aanzien van jezelf en anderen, maar zeker ook de poging om
ze te verleggen.
Het zoeken en benoemen van krachtbronnen: ondanks de moeilijkheden op zoek gaan naar een
bron van mogelijkheden en het streven om de eigen veerkracht te vergroten.
De patiënt helpen bij het uitwerken van een zinvol veranderingstraject; inzoomen op kleine
stappen naar een gewenste - eerder dan gevreesde - toekomst; stimuleren om opnieuw
verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen proces.
Een waardevolle en stabiele evolutie mogelijk maken door de eigen waarden en normen voorop
te stellen.

Naast de patiënt staat ook de context hierin centraal; deze beschikt over een zekere draagkracht en
over unieke onderlinge verhoudingen. Wanneer de ballast te groot wordt, of (een deel van) het systeem
zijn functie niet ten volle kan opnemen, is het mogelijk dat het hele evenwicht in het gedrang komt.
Wat zinvolle ondersteuning betekent, hangt uiteraard af van de noden en de functie van elk uniek
systeem. In deze zoektocht hebben mensen zelf de regie in handen, zitten ze zelf aan het stuur en
trachten we hun autonomie te vergroten. Het referentiekader van de patiënt zelf is bepalend voor de
manier waarop aan oplossingen wordt vorm gegeven. De context plaatsen we in de passagiersstoel:
deze rijdt mee en heeft inspraak, maar kan het traject niet rijden in de plaats van de bestuurder. Als
hulpverleners zitten we figuurlijk op de achterbank en kijken mee over de schouders zonder de weg
te wijzen. Wel nodigen we uit om een doel te bepalen en om de weg ernaartoe breed te verkennen.

Uitdagingen
De voertuig- en bestuurder-metafoor schetst de onderlinge samenwerking conform onze visie, maar
is niet sluitend.
We schetsen hier een aantal uitdagingen waarmee we aan de slag zijn gegaan. Tijdens de workshop
werd uitgebreid ingezoomd op hoe we er in de praktijk mee aan de slag zijn gegaan:
Wat als onze bestuurder een andere bestemming wenst te bereiken dan de passagiers?
Soms is er een ogenschijnlijk onverenigbaar verschil in verwachtingen en doelstellingen tussen de
patiënt en de context. We gaan dan op zoek naar verbindende thema’s waarmee men alsnog aan de
slag kan als gemeenschappelijke taal, ook al is dit soms enkel de ervaren machteloosheid. Door het
verschil in doelstellingen en verwachtingen te respecteren en te benoemen, kan er soms net ruimte
worden gecreëerd voor een connectie.
Wat als onze bestuurder en de passagiers wél dezelfde bestemming ambiëren, maar elk een
heel andere weg er naartoe wensen te nemen?
Zelfs wanneer mensen wel op dezelfde lijn staan wat doelstellingen en veranderingswens betreft,
geeft iedereen hier op zijn manier woorden en betekenis aan. Patiënten krijgen bij ons voortdurend een
forum om hiermee bezig te zijn. Partners en familieleden ervaren vooral concreet gedrag thuis en zien
dit vaak als het resultaat van de begeleiding. Ondanks het feit dat het gedrag een barometer is van hoe
het met mensen gaat, ontstaat er door het verschil in tempo of afstemming op het begeleidingsproces
soms een verschil in perceptie en betekenis die de veranderingswens heeft. De uitdaging is dan het
creëren van een gezamenlijke taal om te kunnen spreken over gelijkwaardig verschillend-zijn. In het
bijzonder symbolisch en metaforisch taalgebruik kan hierbij helpend zijn.
Wat als na een tijdje onderweg-zijn blijkt dat de bestuurder en passagiers de tocht tot dan toe
volledig anders beleven? wanneer er alarmerende signalen komen van de passagiers?
Een verschil in gepercipieerd functioneren komt meestal voor tijdens overgangsperiodes (start of
afronding) en is soms een signaal om af te remmen, in te grijpen of meer te gaan beveiligen. Toch
benaderen we dit meer dan vroeger als een uitnodiging om te begrijpen en samen zicht te krijgen
op de perceptie en betekenis van dit verschil. We trachten zoveel mogelijk te kiezen voor de weg van
het vertrouwen, te normaliseren en situaties aan te wenden als groeikansen. Uiteraard in wederzijds
overleg, met duidelijk afspraken en met oog voor de grenzen van de mogelijkheden. We kiezen steeds
voor minimale zorg waar het kan, maximale waar nodig.
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Wat als de bestuurder enthousiast zijn weg aflegt, maar de passagiers de tocht als een
gevaarlijke onderneming ervaren en de rijvaardigheid in vraag stellen?
Diagnostiek als een hypothesetoetsend proces is een belangrijk onderdeel van onze dagkliniek. We
zijn echter anders en bewuster beginnen omgaan met de betekenis en consequenties van diagnostiek.
Terugkoppeling van testresultaten plaatsen we steeds in een ruimere context en diagnostische
duidelijkheid zien we als een beginpunt eerder dan een eindpunt of doel op zich. We proberen dit
te doen op een manier die maximaal ruimte laat voor zowel de moeilijkheden en kwetsbaarheden
als de mogelijkheden en krachtbronnen. Om van daaruit samen uitdagingen helder te krijgen en
te concretiseren hoe een haalbaar evenwicht mogelijk zou kunnen zijn. Ook hier zijn visualisatie en
metaforisch taalgebruik voor ons belangrijke hulpbronnen.
Wat als de bestuurder het antwoord op de vraag naar de bestemming moet schuldig blijven?
Niet weet waar naartoe en daardoor blijft stilstaan?
We proberen met de patiënten te spreken over de gewenste toestand, en wel in de plaats van wat
ze niet meer willen. Toch merken we dat dit voor mensen vaak erg moeilijk blijft, en dat er soms
weerstand bestaat. Het oplossingsgericht denken leert ons dan dat we moeten werken aan onze
werkrelatie en vaak is temporiseren nodig. Je kan als hulpverlener mogelijk gewoon te snel gaan en
teveel verwachten. Het spanningsveld tussen onze houding van empowerment en het onvermogen
dat mensen soms voelen hier actief iets mee te doen, heeft ons uitgenodigd tot verdieping. Inzoomen
op de manier waarop mensen verbinding maken met elkaar, bracht ons bij een herwaardering van
het concept kwetsbaarheid. Want enkel wanneer we voldoende aandacht besteden aan wat mensen
kwetsbaar maakt en ze toestemming geven kwetsbaar te zijn, kunnen we een opening vinden om ook
te spreken over toekomst. We trachten kwetsbaarheid meer dan ooit als iets positiefs te zien, eerder
dan het per definitie te willen veranderen.

Tot slot
In de dagkliniek trachten we voortdurend af te stemmen, een veranderingswens te concretiseren en
mensen te ondersteunen om zelf stappen te zetten in die richting. Stilstaan bij wat werkt, maar ook bij
de obstakels, heeft ons denken verruimd en vooral gemilderd. Streven naar verandering gaat bij uitstek
voor ouderen hand in hand met spreken over acceptatie dat sommige dingen niet (meer) kunnen
veranderen. En net daardoor wordt verandering soms mogelijk. Zowel ten aanzien van patiënten en
de context, als ten aanzien van hun onderlinge relatie trachten we te focussen op verbindende en
verruimende communicatie waarbij herstellen meer betekent dan verbeteren. Door te stoppen met
een situatie ten koste van alles te willen beheersen, kan men soms nabijheid creëren net door een
beetje afstand toe te laten. Het is en blijft een evenwichtsoefening van alle tijden: geloven in de kracht
en groeikansen van mensen; maar, authentiek durven zijn, is zowel je kracht als je kwetsbaarheid
tonen. Want wanneer we onze kwetsbaarheid accepteren, zijn mensen tot veel in staat.
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Therapie in context:
wat als een woonzorgcentrum de context wordt?
Frank Amory, directeur van het Woonzorgcentrum Home Laarsveld (Geel) en Bert Lodewyckx, gegradueerd psychiatrisch verpleegkundige,
systeempsychotherapeut, teamcoördinator van het Mobiel team ouderen gezinsverpleging van OPZ Geel.

In het programmaboekje werden de inhoud en het opzet van deze
keuzesessie als volgt omschreven: “Mensen met een chronische
psychiatrische problematiek horen slechts in zeldzame gevallen
te wonen binnen de muren van een psychiatrisch centrum. Ouder
worden betekent voor vele OPZ-gezinsverplegingspatiënten
dan ook de overstap naar een regulier WZC. De veiligheid,
ondersteuning en expertise van de OPZ-setting worden geruild
voor een woonvorm die niet specifiek gericht is op mensen met een psychiatrische beperking.
Deze vermaatschappelijking van zorg is in het kader van de Geelse gezinsverpleging niet eens zo vreemd. Maar
zo vanzelfsprekend is die overgang nu ook weer niet.
In de samenleving is er sprake van een toenemende vergrijzing. In die zin zijn er meer ouderen met fysieke en
psychische problemen. Een WZC krijgt zo te maken met een meer gedifferentieerde zorgvraag en stijgende
zorgzwaarte; en men begeleidt vaker bewoners met psychiatrische problemen.
Diverse vragen rijzen op. Wat betekent de wisseling van setting voor deze cliënten? Het personeel van een
WZC voelt zich niet altijd voldoende vaardig om hiermee om te gaan en kwaliteitsvolle opvang te kunnen
bieden. Is deze integratie voor personeel en bewoners van woonzorgcentra een haalbare kaart? Wat zijn goede
praktijken? Is de aanwezigheid van gespecialiseerd personeel noodzakelijk? Wat zijn de voorwaarden voor
een samenwerking tussen psychiatrie en woonzorgcentra? Hoe kan een samenwerkingstraject er uitzien?
Welke vragen en verwachtingen leven er binnen deze sector? Hoe kunnen vorming en coaching er uitzien? Hoe
worden de geestelijke gezondheidsproblemen van de bewoners herkend? Is er permanente aandacht voor deze
problemen?
Frank Amory belicht als directeur van een WZC de samenwerking. Bert Lodewyckx spreekt als coördinator van
een mobiel team in de GGZ, dat zorgt voor de opvolging van mensen die, na een lang traject in de gezinsverpleging,
in een WZC gaan wonen. Dit team organiseert hierover opleiding en coaching in woonzorgcentra.
In de keuzesessie wordt ingegaan op de diverse vragen. De deelnemers krijgen daarbij de kans om vanuit eigen
ervaringen uit te wisselen met de sprekers en met elkaar.”

Aan het begin van de keuzesessie werd een presentatie gegeven met een korte analyse van de
diverse knelpunten in de zorg voor psychiatrische patiënten die in een WZC gaan wonen. Dit werd
gedocumenteerd met cijfermateriaal. Items die onder andere aan bod kwamen:
▪▪ De stijgende zorgzwaarte in de Vlaamse WCZ’s en de steeds grotere diversiteit hierbij.
▪▪ Het – tot dusver slechts minimale - onderzoek met betrekking tot bewoners met psychiatrische
problemen, en in het bijzonder het onderzoek naar de specifieke problemen van de zorgverleners
in de begeleiding van deze cliënten.
▪▪ Diverse types van storend gedrag.
▪▪ Cijfermateriaal aangaande het voorkomen van bepaalde types van storend gedrag en de mogelijke
afname van het ‘storend karakter’ ervan in contexten waarin een gerontopsychiater, of een
psychiater, of een psychiatrisch verpleegkundige tot het team behoren.
▪▪ De beleving van medebewoners van het storend gedrag, met specifieke aandacht voor de invloed
op hun tevredenheid.
▪▪ De invloed van gedragsstoornissen op de werktevredenheid van het personeel.
▪▪ Het knelpunt van de tekorten inzake informatie-overdracht bij de overgang naar een WZC.
▪▪ De tekorten in de opleiding van de zorgverleners.
Vervolgens werd een casus voorgesteld en werd aan de deelnemers gevraagd in kleine groepen te
antwoorden op een aantal vragen en daarbij een oefening ‘out of the box’ uit te voeren als volgt:
▪▪ Je bepaalt in jouw organisatie mee het beleid rond de samenwerking.
▪▪ Je moet geen rekening houden met bestaande schotten, structuren en financiering.
▪▪ Wat had anders en beter gekund in deze casus?
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▪▪
▪▪
▪▪

Hoe zou je doorverwijzing en opvolging organiseren?
Wat heb je hier voor nodig (micro– en macroniveau)?
Waar moeten Bert en Frank hun directies van overtuigen?

Tot slot werden een aantal aanbevelingen gegeven. Aan bod kwamen hierbij onder andere: de noodzaak
van het ontwikkelen van een visie aangaande bewoners met een psychiatrische problematiek, het
scheppen van de nodige randvoorwaarden, het overstijgen van het medisch model, de meerwaarde
en de positieve effecten van specifieke expertise over cliënten met een psychische kwetsbaarheid,
het belang van het werken met concreet casusmateriaal bij de optimalisering van de zorg, en het
realiseren van zorgcircuits.
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It takes a village:
werken met de context in de chronische psychiatrie
Sofie Beyens, maatschappelijk werker Structurerende Zorg divisie Volwassenen OPZ Geel, Veerle Daniels, klinisch psychologe en
systeemtherapeute Structurerende Zorg OPZ Geel, en Corien Vriens, ergotherapeute Structurerende Zorg OPZ Geel.

In het programmaboekje werden de inhoud
en het opzet van deze keuzesessie als
volgt omschreven: “Structurerende Zorg is
een behandelafdeling voor patiënten met
chronische en complexe psychiatrische
aandoeningen. Rouw, verlies en het leren
aanvaarden van eigen kwetsbaarheden en
beperkingen zijn sinds jaar en dag gekende thema’s in de behandeling van deze cliënten.
In de begeleiding leggen we echter het accent niet zozeer op de psychiatrische pathologie en de aanwezige
tekorten in het functioneren, maar veeleer op het zo goed mogelijk erkennen en gebruik maken van aanwezige
(rest)capaciteiten, sterktes en mogelijkheden van de patiënt.
Omdat een chronische aandoening niet alleen effect heeft op de patiënt zelf, maar ook op zijn relaties en
omgeving, wordt niet alleen de patiënt in zijn behandeling betrokken, maar eveneens wie op dagelijkse basis
met hem of haar verbonden zijn: ouders, partners, kinderen, familie, en ook het bredere zorgnetwerk zoals
familiehulp, psychiatrische thuiszorg, OCMW ... We trachten zo veel mogelijk in te spelen op de omgeving als
bron van kracht en steun. Zingevende relaties spelen immers een belangrijke rol in het installeren van hoop bij
de patiënt en kunnen het geloof in de eigen mogelijkheden en competenties versterken.
We willen de diversiteit van het oplossingsgericht systeemaanbod op onze afdeling laten zien. Na een inleiding
waarin verschillende teamleden kort schetsen hoe zij in de diverse behandelfasen de context inzetten als bron
van kracht en steun, krijgen de deelnemers de kans om in groepjes – met telkens één spreker en één familielid/
cliënt (ervaringsdeskundige) of teamlid (verpleegkundige/sociotherapeut) - ervaringen uit te wisselen over ‘de
context als bron van kracht en steun’.”

In de keuzesessie werd onder andere gefocust op de volgende items:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

De concrete aanpak in de leefeenheid Structurerende Zorg.
De sociale netwerkcirkel.
Het opstellen van een behandelplan met een persoonlijk profiel en een persoonlijk plan.
De doelstelling van een zinvolle dagbesteding.
De mogelijkheden op het vlak van werk met specifieke aandacht voor arbeidszorg.
De te volgen stappen op de weg naar tewerkstelling.
De invulling van vrije tijd.
De doelstelling van het vinden van een geschikte woonvorm met een gefaseerde aanpak en een
actieplan.
De doelstelling van de zorg voor ‘mezelf en mijn relaties’.
Systeemgesprekken: van identiteit naar verbondenheid; met aandacht voor thema’s als veerkracht
en verbondenheid, psycho-educatie, rouwverwerking, en het versterken van zelfhulp en sociale
steun.
De behandelplanbespreking met de doelstelling van zelfredzaamheid en het vergroten van het
planningsvermogen (stappenplan, dagstructuur, weekstructuur, weekendplanning) en met
de doelstelling van het versterken van het netwerk (met aandacht voor het zorgoverleg en de
ontslagfase).
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