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Het OPZ Geel wijdt de zeventiende studiedag aan de thematiek van ‘dilemma’s en grijze zones in de zorg’ en 
met name met een focus op ‘de praktijk’. Hiermee verdiepen we het thema van de studiedag in 2021 vanuit 
ervaringen in het werkveld.

We stellen hiermee nogmaals een onderwerp centraal dat zorgverleners van verschillende disciplines aangaat. 
Wie namelijk in de zorg werkt en goede zorg wilt bieden, wordt als vanzelf geconfronteerd met dilemma’s en 
spanningsvelden. Ook met grijze zones krijgen we als zorgverleners te maken. We worden uitgedaagd om de 
automatismen en routines van onze eigen comfortzone los te laten. Om bij dilemma’s en spanningsvelden 
uiteindelijk een bepaalde keuze te maken. Om bij grijze zones, waar geen duidelijke regels gelden, risico’s te 
durven nemen en buiten de lijntjes te kleuren. Vaak gaat de confrontatie gepaard met morele stress en een 
basisgevoel van onmacht. Wanneer we echter de uitdaging aangaan, kunnen we dit basisgevoel wel keren om zo 
mogelijk nog dichter bij de kern van goede zorg uit te komen.

In de samenwerking en op teamniveau kunnen dilemma’s, spanningsvelden en grijze zones leiden tot 
meningsverschillen en conflicten. Het is belangrijk hierover met elkaar in gesprek te durven gaan. Oplossingen 
liggen niet steeds voor het grijpen en ze snel willen vinden, kan frustrerend werken. Ervaring en onderzoek 
wijzen uit dat het bespreekbaar maken en de dialoog aangaan, op zich reeds kunnen leiden tot een andere 
beleving en tot de ervaring dat we met de kern van goede zorg bezig zijn. Tevens kan het samen zoeken naar 
handvatten en richtingwijzers in grijze zones verbindend werken. De afstemming op de concrete cliënten en hun 
specifieke noden leidt ons daarbij.

INLEIDING
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Als leidinggevenden van zorgteams vormt de wijze waarop we met dilemma’s en grijze zones omgaan een grote 
uitdaging. Dit heeft alles te maken met onze stijl van leidinggeven, onze verhouding tot de medewerkers en de 
cultuur van de afdeling of leefeenheid.
Ook als managers en directieleden worden we op een eigen manier geconfronteerd met dilemma’s en 
spanningsvelden. Dit heeft bijvoorbeeld te maken met de keuzes die we dienen te maken ten gevolge van krapte 
op de arbeidsmarkt bij een aantal zorgdisciplines en met de keuzes die we moeten maken ten gevolge van 
financiële beperkingen. Ook worden we als managers uitgedaagd om daarbij naar de toekomst te kijken en om 
te durven ingaan op nieuwe noden en er aangepaste zorgcontexten voor te creëren.

In dit webinar bouwen we verder op het thema van de studiedag in 2021. We geven hierbij een forum aan 
de sprekers van de toen vanwege de coronacrisis geannuleerde keuzesessies. De sprekers hebben zich nu 
geëngageerd om hun sessies uit te werken in een digitaal format. Ze focussen op de kern van hun betoog 
en geven de grote lijnen ervan weer. Steeds vanuit ervaringen in de praktijk en op de werkvloer. Ze maken 
aansluitend ruimte om met de deelnemers in interactie te gaan en te antwoorden op hun vragen en feedback.

In het eerste luik staan de presentaties geprogrammeerd van collega’s van het team van Referentiepersonen 
Zorg voor Ongedwongenheid van het OPZ Geel en van collega’s van de Reguliere K-dienst van het OPZ Geel. In de 
uitwisseling gaan ze samen in op de feedback en de vragen van de deelnemers. Ze doen dat vanuit afstemming 
op elkaar en vanuit enkele items waarin hun respectieve thema’s elkaar raken.
In het tweede luik na de pauze volgt eerst de presentatie van Dieter Mols over verslavingszorg in de Kempen vanuit 
de lokale Stuurgroep verslaving Baldemore van de gemeente Balen. Hierbij is er aandacht voor het ontwikkelen 
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van een lerend netwerk in de regio. Daarna volgt de presentatie van dr. Ilse Decorte over spanningsvelden 
en dilemma’s bij zorgverleners in de begeleiding van vragen rond het levenseinde. Ze laat zich hierbij leiden 
door haar ervaringen in de palliatieve zorg, zowel in een psychiatrische context als in deze van een algemeen 
ziekenhuis.
De sprekers van het tweede luik worden na hun lezing afzonderlijk geïnterviewd door de dagvoorzitter. Hierbij 
wordt de input van de deelnemers verwerkt.

Zoals vorige jaren bieden we op deze studiedag een breed forum aan om het thema vanuit verschillende 
invalshoeken en thema’s te bespreken. We willen daarbij op een open manier met elkaar in dialoog gaan. Hierbij 
staat de zoektocht naar een vernieuwende aanpak en naar kwaliteitsverbetering in het begeleidingsaanbod op 
de voorgrond. Zo kadert het initiatief in de beleidskeuze van het OPZ Geel om als kenniscentrum aan actieve 
kennisdeling te doen en een bijdrage te leveren aan innovatieve ontwikkelingen in de sector van de GGZ, de 
gezondheidszorg, het welzijnswerk, het preventiewerk en breder in de samenleving.

Pieter Jans,
Administrateur-generaal



Sessies

9u15 Welkomstwoord door Pieter Jans, Administrateur-Generaal OPZ Geel. 

9u20 Inleiding met toelichting van het thema en van het programma door dr. Walter Krikilion, dagvoorzitter, 
stafmedewerker patiëntenzorg OPZ Geel, psychotherapeut en doctor in theologie, auteur van 
‘Zingeving bij herstel: helende perspectieven in dialoog’ (Garant-Uitgevers, 2019).

9u30 Zorg voor ongedwongenheid: dilemma’s en grijze zones in het streven naar veilige psychiatrische 
zorg door Nick Marien, psychiatrisch verpleegkundige Dagkliniek Jongeren OPZ Geel en in OPZ Geel 
actief als Referentiepersoon Zorg voor Ongedwongenheid.

9u50 ‘Vijftig tinten grijs’: een kwestie van durven in de zorg voor kind en context door Kirsten Claessens, 
psychologe Reguliere K-dienst divisie Jongeren OPZ Geel.

10u10 Uitwisseling tussen de sprekers van beide sessies en met input van de deelnemers. Voor Zorg voor 
ongedwongenheid participeert Nele Alderweireldt, psychiatrisch verpleegkundige Behandeleenheid 
2 Volwassenen OPZ Geel en in OPZ Geel actief als Referentiepersoon Zorg voor Ongedwongenheid; 
voor ‘Vijftig tinten grijs’ betreft het Nicky Theunis, verpleegkundige Reguliere K-dienst/Leefgroep 
Kids, en Luce Van Dingenen, verpleegkundige Reguliere K-dienst/Leefgroep Tieners.

10u45 Pauze

PROGRAMMA
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11u Over verslavingszorg in de Kempen en grijze gebieden in de zorg door Dieter Mols, kinesitherapeut, 
lid lokale Stuurgroep verslaving Baldemore in Balen, actief in het jeugdwerk en raadslid Lokaal Be-
stuur Balen.

11u20 Walter Krikilion interviewt Dieter Mols.

11u40 Dilemma’s en spanningsvelden in de begeleiding van vragen rond het levenseinde door dr. Ilse 
Decorte, algemene arts divisie Ouderen OPZ Geel, arts Palliatieve zorg Jessa Ziekenhuis in Hasselt 
en actief in de Werkgroep Palliatieve zorg & psychiatrie (Palliatieve Zorg Vlaanderen).

12u Walter Krikilion interviewt dr. Ilse Decorte.

12u20 Slotwoord door Hans Verbiest, directeur patiëntenzorg OPZ Geel en voorzitter van het Netwerk GGZ 
Kempen.
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Iedere psychiatrische zorgverlener wordt geconfronteerd met botsende waarden (bijvoorbeeld veiligheid en vrijheid) 
in het streven naar goede zorg. Het is van belang hierover met elkaar in gesprek te gaan.

We starten onze sessie met een korte introductie over het klinisch veiligheidsbeleid van OPZ met aandacht voor 
gehanteerde kaders en ontwikkelingen binnen het thema zorg voor ongedwongenheid. Iedere psychiatrische 
zorgverlener wordt geconfronteerd met botsende waarden (bijvoorbeeld veiligheid en vrijheid) in het streven 
naar goede zorg. Aan de hand van praktische voorbeelden nemen we de tijd om stil te staan bij moeilijke keuzes 
in ons professionele handelen, bij wat we doen of net niet doen. Hierbij vertrekken we vanuit een brede en 
genuanceerde kijk op veiligheid voor alle betrokkenen.
We gaan in op een aantal methodieken, benaderingsstrategieën en denkwijzen.
De hoofdvraag van onze presentatie en van onze bijdrage aan de uitwisseling: hoe gaan we om met de dilemma’s 
en spanningsvelden die we tegenkomen bij zorg voor ongedwongenheid in ons beleid en in de dagelijkse praktijk?

SESSIE 1 :  ZORG VOOR ONGEDWONGENHEID:  D ILEMMA’S EN GRI JZE ZONES IN HET STREVEN 

NAAR VEIL IGE PSYCHIATRISCHE ZORG.

Nick Mariën, psychiatrisch verpleegkundige Dagkliniek Jongeren OPZ Geel, en Nele Alderweireldt, psychiatrisch 
verpleegkundige Behandeleenheid 2 Volwassenen OPZ Geel. Ze maken in OPZ Geel deel uit van het team Referentiepersonen 
Zorg voor Ongedwongenheid.

SESSIES
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Er is een zekere durf nodig om de grijze zones op te zoeken. Ze beogen één groot doel, namelijk een betere zorg voor 
het kind en zijn context. Met een focus op de unieke tinten ervan.

In deze bijdrage geven we weer hoe we gedurende 17 jaar kinderpsychiatrie meer en meer grijze zones zijn gaan 
betreden en ons gewaagd hebben op onbekend terrein. Wat ligt aan de basis van deze evolutie? Welke condities 
zijn hiervoor nodig? En welke ethische aspecten zijn eraan verbonden?
We spreken over verschillende tinten grijs omdat ze vanuit verschillende kaders zijn ontstaan. Het gaat onder 
meer om een beleidskader, het denkkader van geweldloos verzet, een visie op begeleiding vanuit zorg op maat 
en het spanningsveld tussen algemene afdelingsregels en de individuele noden van de jongeren.
De toepassing en uitvoering ervan kunnen zich situeren op verschillende niveaus (team, context, kind) en met 
betrekking tot verschillende disciplines.
Er is een zekere durf nodig om de grijze zones op te zoeken. Ze beogen echter één groot doel, namelijk een 
betere zorg voor het kind en zijn context. We illustreren de verschillende tinten grijs aan de hand van concrete 
voorbeelden.

SESSIE 2 :  ‘50 T INTEN GRI JS ’ :  EEN KWESTIE VAN DURVEN IN DE ZORG VOOR KIND EN 

CONTEXT.

Kirsten Claessens, psychologe Reguliere K-dienst divisie Jongeren OPZ Geel, Nicky Theunis, verpleegkundige Reguliere 
K-dienst/Leefgroep Kids, en Luce Van Dingenen, verpleegkundige Reguliere K-dienst/Leefgroep Tieners.



Studiedag OPZ Geel /  8

Het gaat ook om een verhaal van samenwerking tussen experts (CGG, VAD, CAW), burgers, beleidsmakers, jongeren en 
betrokken gemeentelijke diensten. Tevens een verhaal van geïntegreerde zorg met zorgzame buurten en participatie 
van burgers.

De omschrijving ‘grijs gebied in de zorg’, centraal in de thematiek van de studiedag, kan als metafoor dienen om 
te focussen op bepaalde delen van het interventiespectrum rond verslaving. ‘Grijs’ staat dan voor een ‘gebied dat 
nog niet is ingekleurd of hoogstens met een waas van pastel is ingetekend’.
Primaire preventie gaat over acties die ondernomen worden om te voorkomen dat mensen het pad van verslaving 
- of ruimer van problematisch middelengebruik - opgaan.
‘Binge drinken’ en ‘voordrinken’ zijn ingeburgerd, en jongerenevents die vrij zijn van illegale drugs zijn in de 
Kempen grote uitzondering. Prevalentiecijfers van problematisch gebruik maken ons ongerust.
Dit alles appelleert onze ethische bewogenheid. Het roept de cruciale vraag op: ‘zien we machteloos toe of 
kunnen we samen iets ondernemen?’

SESSIE 3 :  OVER VERSLAVINGSZORG IN DE KEMPEN EN GRI JZE GEBIEDEN IN DE ZORG.

Dieter Mols, kinesitherapeut, lid lokale Stuurgroep verslaving Baldemore in Balen, actief in het jeugdwerk en raadslid 
Lokaal Bestuur Balen.



Een aantal verontruste burgers, die niet langer machteloos wilden blijven toezien, trokken aan de bel bij 
beleidsmakers. Het werd het begin van een uitdijende beweging in de Kempen. Het is het verhaal van een 
lokale stuurgroep rond alcohol en andere, met name illegale drugs. Het is ook het verhaal van samenwerking 
tussen experts (CGG, VAD, CAW), burgers, beleidsmakers, jongeren en betrokken gemeentelijke diensten. Ook 
een verhaal van ‘community based’-GGZ en van geïntegreerde zorg met aandacht voor zorgzame buurten en 
buurtgerichte zorg, waarin burgerinitiatief en participatie centraal staan.
In een eerste deel spreken we over hoe verslaving eruitziet als je de bril van de epidemioloog opzet. We 
bespreken ook enkele dominante sociale perspectieven rond drug- en alcoholgebruik. We vergelijken budgetten 
voor ‘bedden’ met die voor primaire preventie.
In een tweede deel gaan we nader in op wat mensen op het terrein doen en op de concrete manier waarop ze 
effectief en actief mee het beleid vorm geven. Aan de hand van de vraag: hoe werk je in de praktijk samen met 
jeugdbewegingen, horeca, fuifmedewerkers? Daarbij komen aan bod: een Regionaal lerend netwerk en Lokale 
acties in Balen.
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Met name bij de vraag om levensbeëindiging vanwege psychisch lijden word je als zorgverlener indringend 
geconfronteerd met dilemma’s, spanningsvelden en grijze gebieden. Je wordt uitgedaagd om je eigen beleving uit te 
zuiveren en je waarden in kaart te brengen.

In deze bijdrage wordt stilgestaan bij de dilemma’s en spanningsvelden die je als zorgverlener kan ervaren in 
de begeleiding van vragen rond het levenseinde. Ze raken de kern van de zorg die je bieden wil en raken je in de 
beleving van je integriteit als zorgverlener. Hoe ga je ermee om? Wat zijn handvatten?
Met name bij de vraag om levensbeëindiging vanwege psychisch lijden word je als zorgverlener indringend 
geconfronteerd met dilemma’s, spanningsvelden en grijze gebieden. Ze zijn bovendien talrijk aanwezig en 
vragen veel aandacht. Zo is er een niemandsland tussen niet willen leven maar daarom niet dood willen. Soms 
ervaart de patiënt zich verdeeld tussen zijn eigen verlangen om te sterven en het deel van hem dat toch nog 
probeert te leven. Bijna altijd is er een spanningsveld tussen overleven en ‘echt’ leven.

SESSIE 4 :  D ILEMMA’S EN SPANNINGSVELDEN IN DE BEGELEIDING VAN VRAGEN ROND HET 

LEVENSEINDE.

Dr. Ilse Decorte, algemene arts divisie Ouderen OPZ Geel, arts Palliatieve zorg Jessa Ziekenhuis in Hasselt en actief in de 
Werkgroep Palliatieve zorg & psychiatrie (Palliatieve Zorg Vlaanderen).
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Ook als zorgverlener krijg je bij het begeleiden van zo’n euthanasievraag te maken met innerlijke spanningsvelden 
en dilemma’s. Zo is er het dilemma tussen zelfzorg waarbij je je eigen waarden en noden erkent en die zich soms 
scherp aftekenen tegen de waarden en noden van je patiënt. Daarnaast is er ook altijd het balanceren tussen 
de belangrijke waarde van de autonomie en het erkennen van andere waarden die ook meespelen maar in onze 
maatschappij mogelijk wat vergeten worden, zoals bijvoorbeeld kwetsbaarheid, hoop en verbondenheid.
Het gaat verder om de spanningsverhouding tussen kennis opgebouwd vanuit evidence based practice en de 
aandacht voor de concrete persoon op een meer existentieel niveau. Het gaat eveneens om het dilemma tussen 
het ingaan op een authentieke vraag tot levensbeëindiging en tegelijk de deur openlaten voor mogelijkheden tot 
herstel en voor de levenskracht van mensen.
Enkele voorbeelden uit de klinische praktijk illustreren de reflectie over dilemma’s en spanningsvelden bij de 
zorg voor vragen van mensen rond het levenseinde.’
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PRAKT ISCHE AFSPRAKEN

HOE ACCREDITER ING OF DEELNAMEBEWI JS  VERKR I JGEN?

Tijdens het webinar wordt een code geprojecteerd die u best noteert. U hebt deze code nadien nodig om uw 
accrediteringsaanvraag te valideren of om een bewijs van deelname te verkrijgen. Na de livestream sturen 
we een mail naar alle deelnemers. In deze mail zit een link naar een formulier om accreditering of een 
deelnamebewijs aan te vragen.
Zodra wij uw gegevens ontvangen hebben, gaan wij aan de slag om uw accreditering of deelnamebewijs in orde 
te brengen. Indien u hierover nog vragen hebt, kunt u steeds mailen naar studiedag@opzgeel.be. Het formulier 
moet ten laatste vrijdag 2 december ingevuld worden. Nadien kunnen we geen attesten meer toekennen.

EVALUAT IEFORMUL IER

U ontvangt in diezelfde mail ook een link naar een evaluatieformulier dat u anoniem kunt invullen en verzenden. 
Dit is geheel vrijblijvend. We hopen dat u even tijd kunt vrijmaken om uw mening te geven over onze online 
studiedag.

PRESENTAT IES ONL INE

De presentaties worden beschikbaar gesteld op www.opzgeel.be vanaf maandag 5 december.
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“DE THERAPEUT ISCHE RELAT IE ”

Het boek biedt een verrijkende kijk op wat één van de belangrijkste en meest dynamische 
groeifactoren is in het therapeutische traject. Vanuit zowat alle klinische disciplines van 
het OPZ Geel is aan het boek meegewerkt. Verder zijn er bijdragen van Ludi Van Bouwel, 
Greet Vanaerschot en Johan Simons. Daarmee biedt het een dwardoorsnede van wat 
rond het thema leeft en is het volop geïnspireerd door de klinische praktijk.

“De therapeutische relatie” werd in 2006 gepubliceerd en sluit aan bij de bijdragen tijdens 
de eerste editie van de OPZ-studiedag. Het heeft nog steeds een actualiteitswaarde en 
biedt interessante perspectieven op therapeutisch en klinisch vlak.

Het boek is ter gelegenheid van de studiedag in een dubbelpakket samen met de 
brochure “De therapeutische relatie vandaag” (2014) te koop voor € 10 euro via  
https://www.opzgeel.be/nl/publicaties 

Walter Krikilion (red), De therapeutische relatie, Antwerpen-Apeldoorn: Garant, 2006, 
ISBN 978-90-441-1959-6

PUBL ICAT IES
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Walter Krikilion (red.)

Brochure met teksten en verslag Vijfde Studiedag Klinische psychotherapie

donderdag 3 december 2009

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum

     Therapieën in tijden van
 evidencebased behandelenKunstwerk: Jan Heerkens, 

‘Eeuwige beweging’

Systemen in 
beweging

Brochure teksten Studiedag Klinische psychotherapie
donderdag 23 november 2006

Brochure met teksten en verslag Vierde Studiedag Klinische psychotherapie

dinsdag 2 december 2008

     Ethiek in de 
psychiatrische kliniek

Walter Krikilion (red.)

Zesde jaarlijkse Studiedag Klinische psychotherapie

Seksualiteit en relaties:
een thema in de geestelijke gezondheidszorg? 

Kunstwerk: Jan Heerkens, 
‘Tegengestelde schelpvormen’

Walter Krikilion (red.)

Brochure met teksten en verslag Zesde Studiedag Klinische psychotherapie

donderdag 2 december 2010

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum

www.opzgeel.be

Brochure met teksten en verslag 
Negende Studiedag Klinische psychotherapie

donderdag 5 december 2013

Walter Krikilion (red.)

Jongeren  in  therapieOpenbaar Psychiatrisch Zorgcentrum

www.opzgeel.be

Brochure met teksten en verslag 
Tiende Studiedag Klinische psychotherapie

donderdag 4 december 2014

Walter Krikilion (red.)

D E  T H E R A P E U T I S C H E  R E L AT I E  VA N D A A G
  BROCHURE                          
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Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum

www.opzgeel.bewww.opzgeel.be

DE CONTEXT 
IN THERAPIE

B r o c h u r e  m e t  t e k s t e n  e n  v e r s l a g

E l f d e  S t u d i e d a g  K l i n i s c h e  p s y c h o t h e r a p i e

D o n d e r d a g  3  d e c e m b e r  2 0 1 5

W a l t e r  K r i k i l i o n  ( r e d )
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Deze brochures, onder eindredactie van Walter Krikilion, bevatten bijdragen 
vanuit de voorgaande studiedagen van het OPZ Geel. 

Te koop voor € 5 via https://www.opzgeel.be/nl/publicaties

“Systemen in beweging”

“Een plek voor zingeving en spiritualiteit. Actuele ontwikkelingen in de 
geestelijke gezondheidszorg”

“Ethiek in de psychiatrische kliniek”

“Therapieën in tijden van evidencebased behandelen”

“Seksualiteit en relaties: een thema in de geestelijke gezondheidszorg?”

“Het lichaam in therapie”

“Veerkracht”

“Jongeren in therapie”

“De therapeutische relatie vandaag”

“De context in therapie”

“Zingeving in therapie”

“Balanceren tussen autonomie en verbondenheid”

“Zorg voor wonen”

“Zorg voor gezondheid”

B r o c h u r e  m e t  t e k s t e n  e n  v e r s l a g

Tw a a l f d e  S t u d i e d a g  K l i n i s c h e  p s y c h o t h e r a p i e

D o n d e r d a g  1  d e c e m b e r  2 0 1 6

W a l t e r  K r i k i l i o n  ( r e d )

Zingeving in therapie

www.opzgeel.be
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Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum

B r o c h u r e  m e t  t e k s t e n  e n  v e r s l a g

D e r t i e n d e  j a a r l i j k s e  S t u d i e d a g  O P Z  G e e l

D o n d e r d a g  7  d e c e m b e r  2 0 1 7

W a l t e r  K r i k i l i o n  ( r e d )

www.opzgeel.be

Kunstwerk: Ingrid Vandenbergh - Kunsthuis Yellow Art

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum

B r o c h u r e  m e t  t e k s t e n  e n  v e r s l a g

1 4 d e  j a a r l i j k s e  s t u d i e d a g 

d o n d e r d a g  6  d e c e m b e r  2 0 1 8

W a l t e r  K r i k i l i o n  ( r e d )

ZORG 
VOOR 

WONEN

www.opzgeel.be

ZORG
 VOOR 
GEZONDHEID

Kunstwerk: Caroline Beckers - Kunsthuis Yellow Art

B r o c h u r e   m e t   v e rs l a g   e n   t e ks t e n

v i j f t i e n d e   j a a r l i j ks e   s t u d i e d a g   O P Z   G e e l 

d o n d e r d a g   5   d e c e m b e r   2 0 1 9
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“ZINGEVING B I J  HERSTEL :  HELENDE PERSPECT IEVEN IN D IALOOG” 

In Zingeving bij herstel belicht Walter Krikilion een aantal kernkwaliteiten en basisattitudes die 
bijdragen tot de beleving van zin in een proces van herstel. Concreet gaat het om: bezieling 
en hoop, aandacht en ontvankelijkheid, de integratie van herinneringen in je levensverhaal, de 
omgang met schuldervaringen, kwetsbaarheid als kracht, tochtgenootschap, zorg als gedeeld 
gegeven, verbondenheid en ruimhartigheid.
De ondertitel, Helende perspectieven in dialoog, is niet toevallig gekozen. Walter Krikilion gaat 
namelijk in elk hoofdstuk met een gesprekspartner in dialoog. Hij koos hierbij voor mensen 
met diverse functies, disciplines en praktijkcontexten. De gesprekspartners komen ook uit 
diverse domeinen: welzijn en preventie, gezondheidszorg, geestelijke gezondheidszorg en 
forensische zorg. Bovendien is er ook een levensbeschouwelijke diversiteit. Het gaat om zowel 
professionals als ervaringsdeskundigen. Het schrijven van het boek leidde tot een inspirerende 
ervaring van ‘community’ rond zinbeleving en herstel.
Dit zijn de namen van de gesprekspartners: Ulrike Dausel, Yvonne Denier, Marc Eneman, 
Anne-Mie Jonckheere, Griet Leysen, Lieve Lodewyckx, Liesbet van Bos en Walter Van Gorp. 

Het boek is te koop voor 21 euro en kan besteld worden via www.garant-uitgevers.eu, waar ook 
meer info te vinden is; of via een mailbericht aan walter.krikilion@gmail.com.
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