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GEESTELIJKE GEZONDHEID EN HERSTEL:

PSYCHISCHE KWETSBAARHEID ALS KRACHT

Eén Belg op de drie heeft vandaag de dag te kampen 
met psychische problemen, en velen krijgen er in hun 
omgeving mee te maken. Bij de jongeren zegt 15% 
van de -18-jarigen dat ze zich slecht voelen.

Doel van de hervorming van de geestelijke 
gezondheidszorg – die in 2010 een aanvang nam 
voor volwassenen, in 2015 voor kinderen en 
jongeren, en in 2019 voor oudere personen – is dat 
mensen aangepaste zorg krijgen, zo snel mogelijk 
en bij voorkeur in de eigen omgeving, en dus niet 
door opname in een instelling. En vooral: met 
herstel als doel. Dit zijn de kernbegrippen: 
vroegtijdige detectie; een globale en geïntegreerde 
aanpak die alle zorgcomponenten omvat dankzij 
een transversale netwerking; het uitwisselen en 
valoriseren van ervaring; inclusie in alle domeinen 
van het leven.

De conclusies van de eerste evaluatie van de 
hervorming die de FOD Volksgezondheid in 2017 
uitvoerde, bleken positief te zijn. Het aantal 
personen dat thuis zorg krijgt van mobiele teams is 
toegenomen en het aantal opnames in 
ziekenhuizen is verminderd. Er bestaan al tal van 
goede samenwerkingspraktijken die de persoon 
centraal stellen en die hem/haar ten goede komen. 
Mensen met psychische problemen worden zo veel 
mogelijk opnieuw in de samenleving geïntegreerd 
en vinden via de gewone kanalen werk en/of 
huisvesting. Belangrijkste knelpunten zijn: 
onvoldoende financiële middelen, wat een impact 
heeft op de kwaliteit van de ambulante zorg, en de 
abnormaal lange wachttijden om zorg te krijgen. 
Dat is vooral een gevolg van het tekort aan 
psychiaters. (Bij de laatste telling waren er voor het 
hele land slechts 1.958.)

ACTIE VAN DE KONING BOUDEWIJNSTICHTING

IN EEN OOGOPSLAG

•  Herstel houdt in dat psychisch kwetsbare mensen 
(weer) betekenis geven aan hun leven. Ze creëren 
voor zichzelf een nieuwe identiteit, die gepaard 
gaat met een nieuwe manier van functioneren in 
de samenleving, en ze aanvaarden hun kwetsbaar-
heid. Bij volwassenen zijn ‘hoop’ en ‘empower-
ment’ de centrale begrippen, waardoor zij 
(opnieuw) autonome keuzes kunnen maken. Ook 
kinderen en jongeren zijn betrokken bij hun herstel-
proces, dankzij ondersteunende activiteiten en de 
mogelijkheid om zich op hun maat te ontwikkelen. 
De nadruk ligt op participatie, het aanspreken van 
vaardigheden en competenties, en integratie in de 
samenleving.   

•  De hervorming van de geestelijke gezondheidszorg 
gaat uit van een betere afstemming van de zorg op 
de behoeften van de gebruikers. Ze is ook gericht 
op herstel. Ze werd ingevoerd in de twintig regio-
nale zorgnetwerken en de elf netwerken voor kin-
deren en jongeren. Ook de gebruikers en hun naas-
ten zijn betrokken partij.

“Je eigen parcours uitstippelen. Handelen, 
in plaats van dingen te blijven ondergaan, 

zoals vroeger. Door activiteiten te 
organiseren, mijn studies weer op te 
nemen en vervolgens te gaan werken 

voelde ik mij weer opleven.” 
Patricia, in een gesprek voor het boek  

Herstellen kan je zelf (p. 4)

•  In een benadering die vertrekt van de herstelge-
dachte streven de professionele zorgverleners 
naar een evenwichtig partnerschap met de per-
soon die in herstel is, de naasten en de ervarings-
deskundigen. Therapie en gespecialiseerde zorg 
blijven belangrijk, in het thuismilieu en residentieel, 
maar dan wel in het kader van een herstelmodel. 
Voor de jongeren gaat het om het opzetten van 
leeractiviteiten, schooltrajecten en aangepaste 
opleidingen. Er wordt intens samengewerkt met 
partners op het terrein.

HERSTEL IN ZICHT 



FEITEN EN ANALYSE 
HERSTEL?
In de huidige benadering is herstel 
een persoonlijk proces waarin een 
persoon met een psychische 
kwetsbaarheid diverse fasen 
doorloopt:
1.  Stilstand: ontkenning, 

verwarring, wanhoop, zich uit 
zelfbescherming terugtrekken.

2.  Bewustwording: voor het eerst 
beseft men dat herstel mogelijk 
is, in z’n eentje of met de hulp 
van een derde.

3.  Voorbereiding: men beslist aan 

z’n herstel te werken en maakt de 
inventaris op van zijn krachten, 
waarden en beperkingen. Dat leidt 
tot meer zelfkennis.

4.  Reconstructie: mensen 
verwerven door het contact met 
anderen een nieuwe identiteit. 
Ze worden autonoom, herzien 
oude waarden… Het leven kan 
weer betekenis krijgen.

5.  Groei: men is in staat om te 
gaan met de ziekte, met of 
zonder symptomen. Mensen 
leggen weerbaarheid aan de 

dag, hebben zelfvertrouwen en 
vertrouwen in anderen, en ook 
hoop. Ze staan in verbinding 
met anderen en spelen een rol 
in de samenleving. 
Zorgverleners en naasten 
dragen uiteraard hun steentje 
bij, maar het is vooral de 
persoon zelf die moet 
uitproberen wat zijn waarden en 
belangrijkste doelen zijn, en die 
eigen keuzes moet maken: 
welke ondersteuning heeft 
iemand nodig, van wie en hoe ?

Kaart van de 20 zorgnetwerken voor volwassenen in België

1  Netwerk GGZ Noord West-Vlaanderen
2  Netwerk GGZ Midden West-Vlaanderen
3  Netwerk GGZ Zuid West-Vlaanderen
4  Het PAKT
5  Netwerk GGZ ADS
6  SaRA
7  Emergo
8  SaVHA
9  Bruxelles
10  Netwerk GGZ Kempen
11  Transmurale zorg Leuven-Tervuren
12  Reling
13  Noolim
14  Réseau Santé Mentale Hainaut
15  Réseau Santé Mentale de la région du Centre (+ extension)
16  Brabant Wallon
17  Réseau Santé Namur
18  Fusion Liège
19  Réseau 107 Luxembourg
20  RéSME

Geestelijke gezondheidszorg: het Belgische schema

DE HERVORMING  
VAN DE GEESTELIJKE 
GEZONDHEIDSZORG
•  De hervorming van de sector 

(artikel 107 van de Ziekenhuiswet) 
onderscheidt vijf functies die 
theoretisch samen een zorgcircuit 
vormen. In België worden ze 
uitgevoerd door de twintig 
zorgnetwerken voor volwassenen 
en de elf voor kinderen en 
jongeren die het hele grondgebied 
dekken. Het akkoord van de 
federale regering van 9 oktober 
2014 geeft toch ook nog aan dat 

men de hervorming over het hele 
land wil uitbreiden en verdiepen. 
De projecten binnen artikel 107 
zijn nog altijd in de 
ontwikkelingsfase. Geografische 
zones zonder een goede 
dienstverlening werden versterkt.

•  Leidraad nummer 1 is dat de zorg 
herstelgericht moet zijn. Men 
maakt dit principe concreet door: 
geïntegreerde zorg volgens de 
reële behoeften van de gebruikers, 
het diversifiëren van de ambulante 
zorg en een betere afstemming 
van het aanbod.
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WELKE HINDERNISSEN  
ZIJN ER?

Herstel is nog niet stevig verankerd 
als manier van werken, maar het 
gaat er wel op vooruit, zowel op 
beleidsniveau als op het terrein: er 
ontstaan meer praktijken en 
initiatieven. De verandering botst 
nog tegen bepaalde hindernissen 
aan, waaronder:

•  het feit dat niet alle zorgverleners 
klaar zijn om de sprong te wagen 
van een visie die gebaseerd is op 

hiërarchie en gericht op het 
zorgaanbod naar een visie die 
uitgaat van samenwerken en 
autonomie van de zorggebruiker. 
Dialoog en persoonlijke nabijheid 
komen dan in de plaats van het 
voorbehoud dat men maakt. 
Herstelgerichte zorg moet worden 
geïntegreerd in de opleiding 
(basisvorming en bijscholing). Er 
is nood aan een (nieuwe) taal.

•  de complexe rol van 
ervaringsdeskundigen wordt 
erkend, maar is nog onvoldoende 

VOORBEELD VAN EEN MEETINSTRUMENT:  
IS DE HERSTELGEDACHTE VERANKERD?

ROPI (Recovery Oriented Practice Inventory) is een 
instrument dat aangeeft in hoever de herstelgerichte 
zorg is doorgedrongen in de organisaties en de teams. 
Door een ROPI breng je in kaart in welke mate men 
herstel als leidraad hanteert. Er worden ook 
aanbevelingen geformuleerd. Zowel de gebruikers als 
de zorgverleners en managers worden bij de ROPI-
gesprekken betrokken.

In een ROPI-rapport1  werden zeven residentiële 
diensten bevraagd. De zwakste resultaten waren er 
voor zes van de acht dimensies:

• focus op herstel en ervaringsdeskundigheid,
• sociale contacten en participatie,

•  zorg die uitgaat van de mogelijkheden van de 
gebruiker,

• medebeheer en participatiemogelijkheden,
• focus op de gebruiker en op keuzemogelijkheden,
• autonomie van de gebruiker.

Betere resultaten waren er voor twee dimensies:
• ingaan op basiszorgbehoeften,
• een breed dienstenaanbod.

Besluit: er moet meer gewerkt worden op herstel, 
ervaringsdeskundigheid, de contacten van gebruikers, 
participatie… Het rapport formuleert aanbevelingen in 
die zin. De evolutie wordt de komende jaren verder 
opgevolgd.

TWEE VOORBEELDEN

•  De vzw De Hulster in Leuven is een project voor 
beschut wonen. De begeleiding focust op 
dialoog, participatie, onderhandeling en 
vertrouwen in de groep. Het perspectief is dat 
mensen autonoom kunnen functioneren. 
Samen ontwikkelen ze kennis die ook in ‘de 
buitenwereld’ nuttig is.

•  De club André Baillon is gevestigd in een 
achtergestelde buurt in Luik. Mensen die vaak 
al in andere instellingen verbleven zijn er 
welkom. De soepele structuur is ook 
geïntegreerd in de buurt. Het uitgangspunt is: 
een patiënt kan de beste verzorger zijn van een 
andere patiënt.

omschreven. Hun kennis vult die 
van professionals aan.

•  de noodzaak om meer 
multidisciplinair te denken en te 
handelen, en intenser samen te 
werken met andere beleidsvelden: 
sociaal, werk, cultuur…

•  een stigmatiserende samenleving. 
Er is nog werk aan de winkel wat 
betreft beeldvorming, inclusie, 
kennis van en taboes rond 
geestelijke gezondheidszorg.

1 Rapport van de onderzoeksteams van IRSS-UCL & VUB-OPIH & KU Leuven LUCAS, Haalbaarheidsstudie: wetenschappelijke opvolging en 
evaluatie van het hervormingsprogramma ‘Naar een betere geestelijke gezondheidszorg’, 2015.

VERNIEUWENDE PRAKTIJKEN OP HET TERREIN

Meer en meer organisaties en initiatieven passen de 
herstelvisie toe. Uit een analyse komen vier grote 
benaderingen naar voren, die onderling verbonden zijn:

1.  praktijken die gericht zijn op nabijheid zonder 
drempels, en die zich ook tot de meest kwetsbare 
personen richten;

2.  praktijken waarbij de gemeenschap betrokken wordt 
en die vertrekken van het potentieel van een groep 
wat zorg betreft;

3.  praktijken die ervaringsdeskundigheid valoriseren en 
die wat kennis betreft aan cocreatie doen;

4.  praktijken die gebaseerd zijn op creativiteit, het zich 
kunnen uitdrukken en de mogelijkheid om dat 
maatschappelijk te vertalen.



 

Deze projectoproep, die liep van 
2015 tot 2018, was een initiatief 
van het Fonds Julie Renson, het 
Koningin Fabiola Fonds en de 
Koning Boudewijnstichting.  
Hij paste in een aanpak die 
organisaties structureel wil 
versterken.

De methodologie van de venture 
philanthropy diende als 
inspiratie. Deze aanpak heeft als 
doelstelling de capaciteiten van 
organisaties te helpen 
versterken, en wel door een 
duurzame vorm van 
ondersteuning aan te bieden. 
Hierdoor kunnen ze hun wijze 
van functioneren verstevigen, 
bijvoorbeeld door de manier van 
beleid voeren te expliciteren, of 
door een financieel model te 
ontwikkelen dat de 
duurzaamheid van de 
organisatie ten goede komt.

ACTIE VAN DE KONING BOUDEWIJNSTICHTING

• www.psy107.be

•  Herstel in de praktijk – Psychisch kwetsbare personen beter onder-
steunen (2015)

•  Herstellen kan je zelf. Hoopvol leven met een psychische kwets-
baarheid (2015)

•  Psychische kwetsbaarheid als kracht (2014)

 

U kunt deze twee laatste publicaties gratis downloaden via  
www.kbs-frb.be

ROBOTPORTRET VAN  
DE BEGUNSTIGDE  
Uit de evaluatie bleek ook 
welk type van organisaties 
werd ondersteund. Een 
robotportret:
•  kleine organisaties, maar 

niet op microniveau (2 tot 
10 vte’s; budget tussen 
100.000 en 500.000 euro);

•  actief in een gemeenschap/
regio;

•  in een groeifase;
•  zoekt ondersteuning om 

vooral het beheer te 
verbeteren.

EEN OPROEP OM DE ORGANISATIES DIE ACTIEF ZIJN  
IN DE HERSTELGERICHTE ZORG TE VERSTERKEN

Na vier edities en een gecumuleerde 
ondersteuning van 600.000 euro, die 
werd toegekend aan twaalf 
organisaties, volgde een evaluatie, 
gebaseerd op documentatie en op 
gesprekken met stakeholders. Die 
leverde een aantal antwoorden op 
vragen op, zoals: werden de 
doelstellingen die de organisaties 
zelf hadden bepaald om zich te 
versterken gehaald? Helpt deze 
vorm van ondersteuning de 
ondersteunde organisaties om de 
herstelbenadering uit te rollen in het 
voordeel van hun gebruikers? Enz.

In dit stadium is een becijferde 
evaluatie van de impact van de 
projectoproep op de ondersteuning 
van de herstelbenadering nog niet 
mogelijk. Toch zijn er al twee 
elementen van een antwoord: er is 
een zeer brede consensus in het 
onderstrepen van het belang en de 
relevantie van de projectoproep, en 

de herstelbenadering maakt 
opgang in de sector. Men mag 
dus redelijkerwijze stellen dat de 
projectoproep zijn doelstelling wel 
degelijk bereikt en dat hij bijdraagt 
aan de verdere ontwikkeling van 
deze benadering in de sector van 
de geestelijke gezondheidszorg.

K O N I N G  B O U D E W I J N S T I C H T I N G 

Abonneer u op onze e-news: www.kbs-frb.be

Volg ons op  

M E E R  W E T E N

De Koning Boudewijnstichting heeft als opdracht bij te dragen  
tot een betere samenleving. De Stichting is in België en Europa  
een actor van verandering en innovatie in dienst van het alge-
meen belang en van de maatschappelijke cohesie. Ze zet zich in 
om een maximale impact te realiseren door de competenties 
van organisaties en personen te versterken. Ze stimuleert doel-
treffende filan tropie bij personen en ondernemingen.

De Koning Boudewijnstichting is een stichting van openbaar 
nut. Ze werd opgericht in 1976, toen Koning Boudewijn 25 jaar 
koning was.

Dank aan de Nationale Loterij en aan alle schenkers voor hun 
gewaardeerde steun.
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