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Sommige situaties bestaan al zolang dat ze tot het cultureel 
erfgoed lijken te horen. De ontbrekende laagdrempelige zorg 
voor de psychische gezondheid van jongeren is daar een voor-
beeld van. Dan kan een bezield (Belgisch, Brabants, Vlaams?) 
trekpaard wel eens van pas komen. Ingrid De Jonghe voelde 
zich niet geremd door de impasse en vult het gat in de markt: 
gratis en met plezier doen wat anderen tegen betaling (en 
tegen hun zin?) zouden moeten doen. Daar is zelfs een woord 
voor: social entrepreneurship.
In Antwerpen (en binnenkort ook elders) gebeurt het dus: 
therapeuten die gratis en om niets hun diensten aanbieden 
aan jongeren die niet zelf hun psychische knopen kunnen 
ontwarren (p. 4).

Veerkracht is het sleutelbegrip dat toegang geeft tot veel 
verklaringsgronden. Michael Portzky (p. 8) ziet heel wat per-
spectieven, en zijn instrumenten moeten dat ondersteunen; 
genetische markers trouwens ook.

Geestelijke gezondheidszorg is helemaal geen taboe-onder-
werp. Dagelijks ventileren bekende en minder bekende 
burgers, hulpverleners en hulpgebruikers hun mening over 
teveel (problemen) en te weinig (zorg). Toch is er van alles, 
bv. groepspraktijken van vrijgevestigde hulpverleners. Met 
vooral klinisch psychologen, maar ook logopedisten, dië-
tisten, ergotherapeuten, ja zelfs psychiaters. Eline Verbeke 
(p. 12) schets het hoe en wat. Maar verdomd als het niet waar 
is: we weten dus niet hoeveel groepspraktijken er zijn, noch

hoeveel hulpverleners er werken, of hoeveel mensen er beroep 
op doen.

Compassie is een woord uit de oude doos en roept toch voor-
al – hoe te zeggen? – compassie op. Net zoals mededogen dat 
uit het mindfulness-woordenboek komt. Maar compassie kan 
ook zijn mildheid voor jezelf en de ander, en daar heeft David 
Dewulf wel wat over te zeggen, zoals: zelfcompassie is een 
natuurlijke remedie tegen vermijdingsgedrag. Aanlokkelijk, 
toch? (p. 18)

De ombudsdienst is een ongemakkelijke evenwichtsoefening 
tussen teleurgestelde klanten en welmenende actoren in zorg. 
Teleurstellingen die worden uitgedrukt in rechten (de wet 
van 22 augustus 2002 over de patiëntenrechten), welme-
nendheid in plichten. Evenwichtskunstenaar Patrick Claeys 
bericht in Ombudsgeval over zijn oefeningen op het slappe 
koord. Met deze 25e aflevering (p. 11) sluit hij de rubriek 
en zijn professionele carrière af. Bescheiden besluit hij: het 
ombudswerk kan beter (over de zorg zegt hij niets).

De zorg voor seksueel grensoverschrijdend gedrag is niet de 
meeste favoriete uit de catalogus. Niettemin is het een deel-
gebied in volle ontwikkeling en de plaatselijke roergangers 
willen dat graag belichten. Via de nieuwe rubriek Seksueel 
grensgedrag – voortschrijdende inzichten zal Kris Vanhoeck ons 
op de hoogte houden (p. 22).

 Rik Van Nuffel 

Vierjarige therapeutenopleiding
Interactionele vormgeving (integratieve benadering)
start september/oktober 2013

Gespecialiseerde tweejarige jaaropleiding 
•	 Creatieve therapie - start 8 oktober 2013

Jaaropleidingen voor psychotherapeuten en hulpverleners
•	 Leren	werken	met	familie-opstellingen,	start 17 september 2013
•	 Koppeltherapie,	start 23 september 2013
•	 Leren	begeleiden	van	mensen	vanuit	transpersoonlijke	

psychotherapie, start 24 september 2013
•	 Begeleiden	van	verwerking	van	verschillende	vormen	van	seksueel	

misbruik, start 24 september 2013
•	 Theatertherapie,	start 7 oktober 2013
•	 Meer	mindfulness,	start 11 oktober 2013
•	 Leren	begeleiden	van	rouw	en	verlies,	start 22 oktober 2013

Korte trainingen voor psychotherapeuten en hulpverleners
•	 Depressie en creatieve werkvormen, start 11 oktober 2013
•	 Spiral	dynamics,	start 5 november 2013
•	 Identiteit	en	trauma	in	een	cultuursensitieve	hulpverlening,	 

start 7 november 2013
•	 Mentalisatie,	start 25 november 2013
•	 Systemische	opstellingen	in	individuele	therapie,	start 26 november 2013
•	 Het	sociaal	panorama,	start 2 december 2013

Raadpleeg onze website voor de volledige lijst!

 FACULTEIT VOOR MENS  
EN SAMENLEVING
Opleidingsinstituut
Experiëntiële Psychotherapie
en Counseling

OPLEIDING EMOTION FOCUSED THERAPY –  
4 JAAR – start oktober 2013, Gent

- Start nieuwe opleiding: oktober 2013 – 24 dagen per jaar – locatie Gent
- Inschrijven via onze website, meer info bij kurt.renders@conciente.be 
- Deze opleiding is erkend door de beroepsvereniging VVCEPC

OPLEIDING COUNSELOR/COACH –  
3 JAAR – start oktober 2013

- Start nieuwe opleiding: oktober 2013 – diverse locaties/residentieel
- Inschrijven via onze website, meer info bij Marita.Stas@skynet.be 
- Deze opleiding is erkend door de beroepsverenigingen VVCEPC en 
NVAGT

SPECIALISATIE IN DE EXISTENTIËLE 
PSYCHOTHERAPIE – 12 dagen

- De training gaat door tussen 4 oktober 2013 en 23 mei 2014.
- Inschrijven via onze website, meer info bij inis@gallant.be 

SPECIALISATIE ROUwTHERAPIE – 12 dagen
- Deze opleiding start in de loop van 2014.
- Inschrijven via onze website, meer info bij maesjohan1@telenet.be 

Faculteit voor Mens en Samenleving vzw
Stationsstraat 82 | 2300 Turnhout

tel. 014 41 53 98 | fax 014 41 84 48
e-mail: fms-info@fms-ofcourse.be | website: www.fms-ofcourse.be
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oproep aan andere therapeuten kwam over. Om mijn idee uit 
te werken had ik 35 mensen nodig. Twee weken later hadden 
er zich al 25 enthousiaste mensen gemeld, therapeuten en 
niet-therapeuten. 
Ik had ook contacten met de provincie en de stad (Antwerpen) 
die ik om steun vroeg. Deputé welzijn Marc Wellens was snel 
overtuigd en zegde steun toe. Later kwam ook stad Antwerpen 
over de brug.
In november 2009 hadden we al 40 vrijwilligers – 25 thera-
peuten, 15 onthaalmedewerkers – en dat leek me voldoende 
om te starten met een dagelijks aanbod van vier uren consul-
taties. Toen volgde een intense periode van wekelijks verga-
deren. Alles moest worden uitgewerkt: visietekst, organisatie-
structuur, website, praktische afspraken, …
Toen zag ik vlak bij het centrum van Antwerpen een mooi oud 
pand te huur staan, en na ruggenspraak met Marc Wellens 
sloten we de huurovereenkomst. We wilden een kleine, warme 
plek bieden met een huiselijk sfeer waar de jongeren zich wel-
kom zouden voelen, en dat is het ook geworden. 

Wat zijn de therapeutische uitgangspunten?
De boodschap is simpel: onmiddellijke ambulante nulde-eerste-
lijns therapeutische hulpverlening, anoniem en gratis aanbieden 
door deskundige therapeuten. En het doel is situaties bij jonge-
ren – van 10 tot 20 jaar - te deblokkeren zodat ze niet naar een 
cgg moeten stappen. Op onze jongste staten-generaal – de ver-
gadering waaraan al onze vrijwilligers deelnemen, we zitten al 
aan 90 – hadden we het er nog over. TEJO-therapeuten moeten 
zich bewust zijn van de korte duur van de behandeling. Niet het 
gehele plaatje moet gepoetst worden, maar dat deel waarmee de 
jongere voldoende aangesterkt is om zelf verder te kunnen. We 
willen hen sterker maken om te kunnen functioneren in het 
soms zwaar belastende milieu waarin ze leven. En dat niet ten 
koste van zichzelf, zodat ze ook gewoon adolescent kunnen zijn. 
De meeste therapeuten zijn opgeleid om alle problemen uit te 
spitten. Daarom bieden we onze therapeuten een opleiding 
kortdurende oplossingsgerichte therapie aan.

TEJO is niet de ingeving van de dag geweest. Ik heb al 
heel mijn leven vrijwilligerswerk gedaan, heb in een buurt-
huis en in de jeugdbescherming gewerkt, ben afgevaardigde 
geweest van de sociale dienst van de jeugdrechtbank, ben 
lang jeugdadvocaat geweest, heb in een onderzoekscentrum 
gewerkt rond de rechtspositie van jongeren.
Maar het was vooral na de oprichting van de jeugdadvocatuur 
(door Ingrid De Jonghe, nvdr) ondertussen 29 jaar geleden, 
dat ik als advocaat telkens opnieuw in aanraking kwam met 
complexe dossiers, en zag dat heel veel jongeren psychische 
problemen hadden. Ouders vroegen me of ik deze jongeren 
niet verder kon begeleiden, maar ik was opgeleid als jurist en 
ik vond niet dat ik dat kon doen. Ik ben dan opnieuw gaan 
studeren, eerst criminologie, daarna pedagogiek, aansluitend 
een psychotherapie-opleiding en dan nog psychologie.
Als docent jeugdrecht op de Artesis Plantijn Hogeschool 
heb ik vijf jaar geleden samen met studenten een enquête 
afgenomen over hulpverlening aan jongeren, in Antwerpse 
ambulante en residentiële voorzieningen. Tot onze verwonde-
ring kregen we 90% respons. We vroegen wat ze deden voor 
jongeren met psychische problemen, en het antwoord was 
kort gezegd: niets, of soms doorverwijzen naar een cgg of een 
psychiatrisch ziekenhuis. De sleutelvraag “Zouden jullie beroep 
doen op een netwerk van jeugdtherapeuten (als dat zou bestaan?)” 
werd positief beantwoord.
Dat jaar, 2009, had het agentschap jongerenwelzijn van de 
Vlaamse overheid een prijs uitgeschreven voor alternatieve vrij-
willigersorganisaties in de bijzondere jeugdzorg. Met de resultaten 
van de enquête in gedachte stuurde ik een voorstel in voor een 
netwerk van jeugdtherapeuten..We wonnen niet, maar kregen 
wel € 5.000 toegezegd als we dat netwerk zouden oprichten. 

Maar alleen ben je niets, en daarom ging ik op zoek naar 
een groep. Ik trok mijn stoute schoenen aan en belde Guy 
Tegenbos, de journalist die kritisch de bijzondere jeugdzorg 
opvolgt. Op 4 september 2009 verscheen een groot artikel in 
De Standaard, gevolgd door radio, tv en andere kranten. Mijn 

Therapeuten voor jongeren: TEJO
Interview met Ingrid De Jonghe

Het historische hiaat in de psychische hulpverlening aan jongeren voelt wel eens ongemak-

kelijk aan, maar ach er zijn zoveel zaken die wel beter kunnen. Dat is buiten Ingrid De Jonghe 

gerekend. Zij is pionier van inborst en de wereld zal dat geweten hebben. Het idee groeide 

traag, de uitwerking ging pijlsnel. In Antwerpen groeide in enkele maanden een project waar 

90 vrijwilligers hun beste zelf tonen aan jongeren die psychische steun kunnen gebruiken.
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Hoe loopt de financiering?
Ik heb recent een businessplan opgesteld. We hebben 10% 
liquiditeiten nodig, en 90% draait op vrijwillig engagement, 
dat niet betaald wordt. Waaraan geven we geld uit: huishuur 
(betaald door de provincie), energie/telefoon, opleiding en 
bijscholing, supervisie, en onze halftijdse administratief mede-
werkster (betaald door de stad). Het is wel wat werk voor je 
kan starten en de opvolging van het project blijft vrij intens, 
maar eens je begonnen bent, gaat het gemakkelijker. 

Kortdurende zorg is belangrijk
We willen onze zorg kort houden. Als we denken dat behan-
deling langer nodig is dan wat wij binnen tien gesprekken 
kunnen bieden, dan starten we al een doorverwijzing op, en 
nemen we contact met een cgg. 
Het tweede of volgende gesprek beginnen we steeds met de 
vraag “hoe is het verlopen sinds het vorige gesprek” en sinds enige 
tijd vragen we hen een emotiecijfer te geven, “hoe voel je je van 
nul tot tien?”. Dat geeft onmiddellijke feedback, en daarmee 
willen we vernemen hoe het met hen gaat, en of de behande-
ling baat brengt. Vroeger werkten we met een evaluatiegesprek 
achteraf, maar daar kwamen ze soms niet naar toe.

De therapeuten
De meeste therapeuten zijn psychologen of pedagogen met 
een therapeutische opleiding, maar er zijn ook vrijwilligers 
die eerst een niet-menswetenschapsstudie deden, economie, 
antropologie, criminologie, romaanse,... en later psychologie 
of pedagogie volgden, en nadien een therapieopleiding. En dat 
brengt een heel bijzondere sfeer in huis. 

Ik ben er klaar voor
Heel wat van de jongeren die we zien hebben een negatief 
zelfbeeld, hebben levensstress, zijn depressief, of werden 
misbruikt. We herwerken nu onze informatieformulieren 
en willen in de toekomst meer noteren vanuit de positieve 
psychologie: wat zijn de mogelijkheden van deze jongere, in 
plaats van klachten en problemen. Zo vragen we tijdens het 
eerste gesprek Wat wil je anders?”, en de tovervraag: “Wat werkt 
er al voor jou vooraleer je naar hier kwam en bij welke kleine 
stappen kan TEJO helpen?” 
We vinden het heel belangrijk dat jongeren weten dat ze 
onmiddellijk bij ons terecht kunnen wanneer ze daar klaar 
voor zijn. Daarom ook trachten we om dezelfde dag, zeker in 
dezelfde week, een gesprek te hebben. Dat lukt niet altijd, in 
april-mei dachten we dat we gingen ontploffen, en een tweede 
TEJO-huis zouden moeten opstarten. Nu in de vakantie is het 
opnieuw rustig.

Hoe gaat het in zijn werk?
Tejo is open na de schooluren. Op maandag, dinsdag, donder-
dag en vrijdag van 16u00. tot 20u00, op woensdag en zater-
dag van 12u00 tot 16u00. We voorzien een uur per consulta-
tie (50 minuten contact) en we hebben 5 therapieruimtes. Zo 
komen we aan maximum 20 gesprekken per dag. De jongeren 
kunnen vooraf een afspraak maken, of gewoon binnenlopen, 
zonder afspraak.

Op basis van de 1.500 jongeren die we sinds maart 2010 
gezien hebben, kunnen we toch al enkele vaststellingen 
doen. Ik denk dat we 90% van de jongeren echt kunnen 
deblokkeren, die kunnen terug verder. Van de 10% die over-

blijven, is de problematiek zo complex of zwaar, dat ze niet 
in 10 sessies op te lossen is. Die horen thuis in een cgg. De 
eerste keer gaan we met hen mee naar het cgg (of naar het 
Vertrouwenscentrum), en overleggen met de jongere welke 
informatie we mogen doorgeven. 

Hoe komen de jongeren naar TEJO? 
Bijna de helft van de jongeren komt via een vriend of een vrien-
din die hier geweest is, dus die komen ook zonder professionele 
doorverwijzing, en dat is ook wat we wilden. Van de doorverwij-
zingen neemt het CLB het leeuwendeel. Het CLB is blij dat wij 
bestaan, omdat ze zoveel met onderwijszaken bezig zijn dat ze 
geen tijd hebben om de jongeren therapeutisch bij te staan.
Er zijn ook veel verwijzingen vanuit de Centra voor Kinderzorg 
en Gezinsondersteuning – meestal kinderen van 7 à 8 jaar oud 
– en vanuit asielcentra niet begeleide minderjarigen. En hoewel 
wij ons willen richten op jongeren van 10 tot 20 jaar, nemen 
we ons de vrijheid om ook deze jongere kinderen te aanvaarden.

Intervisie en supervisie vinden jullie belangrijk.
Elke dag is er een verbindingstherapeut die zorgt dat alles har-
monisch verloopt, dat de therapeuten er zijn en wanneer een 
jongere zonder afspraak binnenkomt, ervoor zorgt dat die toch 
een (kort) gesprek heeft met een therapeut. De verbindings-
therapeut, doet ook de intervisie voor de dag, ondersteunt de 
therapeuten, en staat hen bij in moeilijke situaties. 
De verbindingstherapeuten ondersteunen ook bepaalde casus-
sen. Er was een periode dat we nogal wat jongeren met suï-
cidegedachten hadden, vaak doorgestuurd door een cgg die 
hen niet onmiddellijk kon te woord staan. Sommige van onze 
therapeuten waren wat onzeker over de gepaste aanpak. Toen 
hebben we supervisie gehouden over hoe met suïcidegedach-
ten om te gaan tijdens het eerste gesprek. Later deden we dat 
ook over het vroegherkennen van posttraumatische stress-
stoornis wanneer mensen psychosomatische klachten uiten.

We hebben een intervisiemoment per maand, waarop casussen 
worden besproken en andere vragen worden gesteld. Daarnaast 
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hebben we twee supervisanten, een psychologe en een psychi-
ater, die geven afwisselend supervisie in de intervisiegroepen.

Is TEJO ook zinvol voor andere leeftijdsdoelgroepen? 
Misschien wel, en voor de gehele samenleving! Maar ik denk 
in eerste instantie aan 80-plussers en aan ouders van onze jon-
geren. Ook zij hebben een plaats nodig waar ze vlot toegang 
hebben tot anonieme en gratis deskundige therapeutische 
ondersteuning. 

Preventieve groepen
Een van onze therapeuten is verantwoordelijke van Rots en 
Water, een weerbaarheidsprogramma, steunend op bewegings-
therapie in groep. Zij boden het programma gratis aan jongeren 
die wij begeleiden, en behoefte hebben aan extra begeleiding. 
Naast individuele therapie doen we ook themagroepen. Een paar 
voorbeelden. Vorig jaar kwam hier een jongere wiens broer twee 
dagen voordien zelfmoord had gepleegd, ouders gescheiden, zeer 
moeilijke omgangsregeling. Het bleek dat hij deel uitmaakte van 
een vriendengroep die niet wilde verder leven. Ik heb toen voor-
gesteld om in groep samen te komen, in plaats van individuele 
therapie te geven. Ik heb die jongen maandagavond gezien en de 
zaterdag erop hadden we een eerste groepsbijeenkomst van twin-
tig jongeren van 17 en 18 jaar. De zelfmoord van die jongen was 
de spreekwoordelijke druppel. Na drie sessies konden de jongeren 
weer op eigen benen verder. 
In april hadden we een klas van een middelbare school die 
mekaar bijna doodpestten. Ze zaten niet goed in hun vel, 
enz... We hebben met hen twee groepen gevormd en aan de 
problemen gewerkt. De groepen werden begeleid door men-
sen die wel menswetenschappen hebben gestudeerd, maar 
geen individuele therapie willen doen. Zo was er een school 
waar jongens en meisjes van 15-16 jaar te maken kregen met 
seksueel grensoverschrijdend gedrag. Zij werden begeleid door 
een seksuologe uit onze groep medewerkers. En recent was er 
groep van zes jongens die op school waren onder druk gezet 
om in een drugstrafiek te komen. Via een leerkracht kwamen 
ze bij ons en eigenlijk hebben we hen geleerd om nee te zeg-
gen, met een combinatie van coaching, Rots en Water en 
cognitieve ondersteuning.

Is het hogere doel een sociale beweging?
We hebben TEJO niet opgericht om een pleister te zijn op de 
zoveelste wonde, we willen niet louter aan symptoombestrij-
ding doen. TEJO wou handelen en startte met innovatieve 
eerstelijns therapeutische hulp opdat jongeren niet op wacht-
lijsten komen te staan maar vrijwel onmiddellijk geholpen 
kunnen worden. Maar daarnaast vinden we dat binnen de 
samenleving op een andere manier moet gedacht en omgegaan 
worden over en met kinderen. We zien heel ernstige proble-
matieken, maar we ontmoeten ook jongeren die zeggen dat ze 
met niemand kunnen praten! TEJO is voor veel jongeren een 
pedagogische plek waar ze naartoe kunnen komen. 

Er zijn concrete plannen om TEJO’s in Gent en Ronse op te 
richten, er lopen gesprekken in Mechelen, en we hopen ook 
op andere plaatsen in Vlaanderen en het buitenland. We stel-
len nu engagementsverklaringen op voor de nieuwe TEJO’s, 
dat wordt onze grondwet. 

Daarnaast zou ik heel graag een denktank oprichten van men-
sen die mee nadenken over TEJO als een sociale beweging. Ik 

denk aan mensen zoals Bruno Vanobbergen, Jan Masschelein, 
Paul Verhaeghe, Peter Adriaenssens die in ons panel zaten op 
onze driejarige verjaardag van TEJO op 13 maart 2013. De 
achterliggende gedachte is: volwassenen moeten terug hun nor-
male verantwoordelijkheid opnemen ten opzichte van jongeren. 
Er is nood aan pedagogische plekken zoals Jan Masschelein ze 
noemt, waar jongeren in contact komen met de dingen van de 
wereld, en niet ‘alleen’ hun identiteit moeten realiseren.

De bestaande hulpverlening, cgg en residentiële instellingen 
moeten blijven bestaan, er zullen altijd jongeren zijn die door 
de mazen van het net vallen, zwaar misbruikt zijn, … Maar we 
moeten naar minder hulpvragen, vandaar die sociale beweging 
waarmee we een appel naar solidariteit willen doen. Naar ouders 
(die al heel veel druk op hun schouders krijgen), naar leerkrach-
ten, naar vrijetijdsomgeving, naar één ieder. Ik vind dat elke 
volwassene met zijn of haar ‘goede attitude’ in de wereld moet 
staan, en iets moet doen als er iets in de straat gebeurt.
We leven in een maatschappij waar er veel geëist wordt, 
veel angst is door onzekerheden, er veel geweld is. Daarom 
geloof ik ook in het voorbeeld, de voorleeffunctie. Guillaume 
Vanderstichele schreef daarover: “laat ons het leven voorleven”. 
Het zou mooi zijn wanneer jongeren terug verliefd worden op 
het leven, verliefd worden om vrijwilligerswerk te doen.

Stel dat de provincie had gezegd: u krijgt middelen om zes dagen per 
week 20 consultaties per dag te geven met betaalde therapeuten.
Ik zou neen gezegd hebben. Als je in een cgg of in een andere 
voorziening werkt, dan heb je zoveel regelgeving om na te 
komen, na elke sessie is er nog van alles te doen. Een therapeut 
die hier komt als vrijwilliger, is enorm gedreven, geëngageerd 
en kan met passie voluit therapeut zijn. 
Ik doe feedbackgesprekken met de therapeuten. Veel thera-
peuten zeggen mij “het is een geschenk, ik ben zo fier dat ik bij 
TEJO werk, ik ben heel blij, ik ontmoet hier mensen met dezelfde 
zielsverbinding en engagement ten opzichte van de maatschappij, 
ten opzichte van jongeren”. Het geeft een heel fijn gevoel wan-
neer je jongeren die nergens terecht kunnen, kan deblokkeren 
en vrijmaken. We voelen hier zinvolheid omdat we zinvol 
werk doen en er greep op hebben, wat we in onze andere jobs 
niet altijd hebben.

Is dit een pleidooi tegen betaald werk? 
Natuurlijk niet, maar ik wil wel beklemtonen dat betaald 
werk zich heel serieus moet bezinnen over hoe ze omgaan met 
mensen. Er is heel veel stress om zo goed mogelijk naar voren 
te komen, voortdurend concurrentieel te zijn, de vrees om 
ontslagen te worden, je bent voortdurend alert, de dreiging 
van burn-out. Hier bij TEJO is iedereen gewoon tevreden.

 Rik Van Nuffel 
stafmedewerker VVGG

 Bob Cools 
directeur cgg De Pont, Mechelen

transcriptie Mireille Sollie

Via de website zijn er links naar enkele documentaires over TEJO. 
w www.tejo.be

 Referenties 
 · De Jonghe, I., (2013). Toveren met jongeren in woelige tijden. Hoe thera-

peuten vrijwillig jongeren helpen hun koers te varen. Tielt, Lannoo
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Veerkracht in Vlaanderen:  
een update
Een grote stap vooruit

de huidige kennis over genetische correlaties met veerkracht 
en stressgevoeligheid. 

Gen gerelateerd  
aan veerkracht

welke invloed oefent het uit  
op de veerkracht

Neuropeptide Y gen (NPY) Toegenomen gevoeligheid voor angst-
stoornissen na tegenslagen in de jeugd  
(Donner et al, 2012)

CHR receptor 1 gen 
(CRHR1) CRH is het ‘cor-
tico-releasing hormone’

Beïnvloedt de kans op de ontwikkeling van 
depressieve symptomen tijdens volwassen-
heid na misbruik tijdens de jeugd  
(Bradley et al, 2008)

FK506-bindings proteïne 5 
gen (FKBP5)

Beïnvloedt de ernst van PTSS-symptomen 
en ontstaan van depressie bij personen met 
oude jeugdtrauma (Binder et al, 2008; 
Zimmerman et al, 2011)

Catechol-O-
Methyltransferase gen 
(COMT)

Beïnvloedt het risico op de ontwikkeling 
van PTSS en deficits in stresshantering en 
emotionele veerkracht (Heinz & Smolka, 
2006; Skelton et al, 2012)

Dopamine Transporter gen 
(DAT1)

Beïnvloedt het risico op PTSS-ontwikkeling 
bij voorgeschiedenis van trauma  
(Segman et al, 2002)

Dopamine Receptor gen 
(DRD2, DRD4, …)

Beïnvloedt de mogelijkheid om adequaat 
emotionele processen te verwerken en de 
variabiliteit in respons van het brein op 
emotionele gebeurtenissen, beïnvloedt 
tevens de kwetsbaarheid voor stress en trau-
ma en de kans op PTSS-ontwikkeling  
(Blasi et al, 2009; Ptacek et al, 2011)

Serotonine Transporter 
Promoter gen (5-HTTLPR)

Korte type allel geassocieerd met hogere 
stressgevoeligheid en risico tot ontwikkeling 
van depressie bij blootstelling aan hevige 
stress, vooral op jongere leeftijd  
(Karg et al, 2011)

Serotonine Receptor 
genen (HTR1A, HTR3A, 
HTR2C, …)

Beïnvloedt de stressrespons en de gevoelig-
heid voor depressie (Gatt et al, 2010;  
Kim et al,2011; Brummet et al, 2012)

Brain-derived Neurotrophic 
Factor gen (BDNF)

Beïnvloedt samen met stress in de vroege 
jeugd de kans op syndromale depressie en 
angst (Frustaci et al, 2008; Gatt et al, 2009)

Tabel 1 Genetische correlaties met veerkracht

Dit is in ruime mate veranderd, waarbij we drie oorza-
ken vermoeden. Ten eerste heeft de aanwezigheid van een 
gevalideerd Nederlandstalig instrument heel wat nieuwe 
mogelijkheden geboden inzake onderzoek naar mentale 
veerkracht en de mogelijke correlaties met andere persoon-
lijkheidskenmerken. Wat op zich weer tal van vernieuwende 
of bevestigende inzichten geboden heeft, niet zelden met 
ook therapeutische gevolgen of handvatten in het verlengde. 
Zo heeft de vaststelling dat veerkracht statistisch gezien de 
betrouwbaarste langetermijn-voorspeller bleek te zijn voor 
de kans op de suïcidepoging er toe geleid dat steeds meer 
instellingen de veerkrachtschaal begonnen te gebruiken om 
een suïcide risicotaxatie te maken, en/of om het opvolgbeleid 
na residen tieel ontslag mede te bepalen. Ook zullen een 
aantal vaststellingen in de arbeidssfeer bijgedragen hebben 
tot het frequenter gebruik van veerkrachtschalen bij aanwer-
ving. Men heeft genoteerd dat veerkracht hoogst significant 
correleerde met de kans op een burn-out, en dat veerkracht 
de betrouwbaarste voorspeller op absenteïsme en “intention 
to leave the job” was. Deze nieuwe bevindingen zullen zeker 
bijgedragen hebben tot een nieuwe stroom aan wetenschap-
pelijke inzichten, en dus ook artikels.
Een tweede verklaring is dat ook de meer prestigieuze tijd-
schriften hun oorspronkelijk afwijzende of afwachtende 
houding bijgesteld hebben. We denken bv. aan het Stress and 
Resilience-nummer van Nature (oktober 2012). Dit danken 
we zonder meer aan de enorme toename in wetenschap-
pelijk inzichten, die veerkracht opvissen uit de zee van vage 
psychologische, sociologische of filosofische concepten waar 
de medische wereld van gruwelt, maar nu eindelijk eerder 
toewijzen aan medische en/of (neuro)biologische markers 
en verklaringen waar de medische wereld meer vertrouwen 
in heeft. Het ontbreekt ons hier aan plaats om al deze 
inzichten op te lijsten, doch een summier overzicht is mis-
schien opportuun, al was het maar om de laatste stand in de 
discussie Nature versus Nurture of Trait versus State beter te 
kunnen inschatten. Tabel 1 geeft een korte samenvatting van 

Er is zonder twijfel een lange weg afgelegd sinds het eerdere veerkracht-artikel in Psyche  

van december 2008 verscheen. De RS-nl, toen pas verschenen, was de eerste  Nederlandstalige 

genormeerde veerkrachtmeetschaal, wat de auteur ervan in een soort van pionierspositie 

bracht in het Nederlands taalgebied. Tevens leefde er heel wat argwaan binnen bepaalde 

kringen en tijdschriften tegenover dit concept. Niet zelden werden artikels rond veerkracht 

en/of aanverwante zaken zoals burn-out resoluut geweigerd door psychiatrietijdschriften, 

vanwege ‘geen psychiatrisch onderwerp’ of ‘niet in de DSM aanwezig’. 
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tot het ontwikkelen van dergelijke episodes, en de vroege 
opvang en indien mogelijk zelfs preventie ervan lijken dus 
meer dan ooit een maatschappelijke relevantie te hebben, om 
zowel puur humane, curatieve als maatschappelijk financiële 
redenen. En zoals we steeds bepleit hebben: aan beide kanten 
van de behandeltafel! Een recente studie naar de prevalentie 
van burn-out, depressie en suïcidale ideaties bij artsen, in 
dit geval anesthesisten, leverde onthutsende resultaten op. 
Liefst 41% scoorde positief op een actuele burn-out, en 
22% op een actuele depressie, waarbij voor beide de cijfers 
voor ‘hoog risico op het ontwikkelen ervan’ vaak tot boven 
de 50% steeg. De cijfers waren in die mate verrassend dat 
de auteurs de vraag stelden of dit de veiligheid en kwaliteit 
van de zorg zelf niet in het gedrang brengt? (Gildasio et al., 
2013).

kk De toekomstige ontwikkelingen
Ook het werken aan de meetinstrumenten op zich heeft niet 
stilgestaan. Dit heeft geresulteerd in de Veerkrachtschaal Plus, 
de opvolger van de RS-nl. De eerste pilotversie van deze test 
baseerde zich in meer of mindere mate op de 21 items van de 
RS-nl die de hoogste factorladingen bij factoranalyse hadden, 
en waar 9 geheel nieuwe items aan toegevoegd werden inzake 
coping, hopeloosheid en suïcidaliteit; drie factoren waarmee 
een uiterst hoge correlatie bevonden werd. Na statistische 
analyse van een eerste validatiestudie op zo’n 1.000 personen 
werden 5 items met een lagere betrouwbaarheid geschrapt, 
wat leidde tot een onderzoeksinstrument met 25 items met 
een hogere betrouwbaarheid en validiteit. In de marge van 
dit valideringsonderzoek werden tal van correlatiestudies 
opgezet, die opnieuw waardevolle inzichten aanbrachten. Zo 
bevestigde een onderzoek bij 380 hoog-sensitieve personen 
niet enkel de vermoede of gekende link tussen veerkracht en 
psychische kwetsbaarheid/suïcidaliteit. Daarnaast toonde een 
significante (negatieve) correlatie tussen de VK+ en de SF36-
klachtenlijst van J.E. Ware aan dat er een duidelijke link is 
tussen veerkracht en de mate van het ervaren van zowel fysieke 
als mentale pijn. Hoe lager de veerkracht, hoe meer klachten 
over fysieke en mentale pijn ervaren en geuit worden. 

Interessant is ook de invloed van het palliatieve pallet: acti-
viteiten die als stressreducerend ervaren worden. Dit omvat 
zowel positieve activiteiten zoals sporten, als negatieve/des-
tructieve zoals middelengebruik of automutilatie. Dit wordt 
gemeten met. de P3 oftewel Portzky’s Palliatieve Palletschaal. 
Het onderzoek van L. Depraetere (2013) peilde naar de 
correlatie tussen veerkracht en het palliatieve pallet, en 
noteerde een hoogst significante correlatie tussen veerkracht 
en de mate aan palliatieve, stressreducerende activiteiten. 
Bovendien bleken deze correlaties het meest uitgesproken 
tussen veerkracht en de mate aan destructieve activiteiten, 
zoals middelengebruik, automutilatie, suïcidale planning. 
Personen met een voldoende mentale veerkracht beschik-
ken dus meestal over een voldoende pallet aan gezonde/
aanvaardbare stressreducerende activiteiten, en vertonen in 
regel geen destructieve activiteiten om zich af te reageren. Bij 
personen met een psychische problematiek, die doorgaans 
ook een lagere veerkrachtscore vertoonden, zien we wel deze 
negatieve/destructieve activiteiten als copingstijl, soms zelfs 
in veel hogere mate dan de positieve.

Deze nieuwe inzichten, die ongetwijfeld in de komende 
jaren nog zullen aangevuld worden met tal van bijkomende 
ontdekkingen, vergroten in ieder geval de waarschijnlijk-
heid dat veerkracht in ruime mate dient gezien te worden 
als een eerder stabiel persoonlijkheidskenmerk (Trait) met 
sterke genetische bepaling, waarbij tevens blijkt dat vroeg-
kinderlijke ervaringen zoals verwaarlozing of geweldpleging 
nog verdere blijvende veranderingen kunnen triggeren. De 
bedenking dat de twee personen waarmee je jouw genetische 
materiaal/oorsprong deelt, je ouders, ook diegenen zijn die 
vaak een van de grootste stempels op die vroegkinderlijke 
ervaringen drukken, maakt de zuivere aflijning in de Nature 
versus Nurture-discussie misschien bij momenten wat artifi-
cieel. Toch lijkt het te verklaren waarom de vroegkinderlijke 
omgeving en ervaring vaak zulke diepe sporen op iemands 
ontwikkeling kan achterlaten. Niet verwonderlijk dus dat er 
duidelijke correlaties gevonden worden tussen resilience en 
attachment tussen ouder en kind (Karreman & Vingerhoets, 
2012). 

En een derde verklaring ligt vermoedelijk in het steeds 
groter wordende besef van de gigantische kostprijs die een 
zwakke veerkracht en/of hogere kwetsbaarheid met zich mee 
kunnen brengen, zowel op individueel niveau als op maat-
schappelijk niveau. Deze kosten zijn soms rechtstreeks onder 
vorm van bv. depressie of suïcide, en soms meer verdoken 
en onrechtstreeks door absenteïsme, middelengebruik enz. 
Een kostprijs die vaak figuurlijk, lees psychisch, bedoeld 
is, doch die soms ook zeer letterlijk in financiële termen 
uitgedrukt wordt. Zo werd aan het UZ van Gent in een 
promotie onderzoek van A. Verschraegen (2007) becijferd dat 
de gemiddelde kostprijs van een suïcide op 218.299 euro zou 
liggen, gebaseerd op kosten voor hospitalisatie, doktersvisites 
en absenteïsme op het werk. Als men dan vaststelt dat men 
in 2012 liefst 15% meer zelfdodingen op het spoor vaststelde 
in België (De Gentenaar, 11 juni 2013), wat zich vertaalt 
in 200 pogingen, 102 doden, 1.260 uur vertraging en een 
geraamd financieel verlies voor de NMBS van 531.732 
euro, neemt dit astronomische proporties aan. Doch dit 
is slechts een fractie van de totaalkost. Een recente studie 
(2013) door gezondheidseconoom Lieven Annemans van 
de Universiteit Gent schat de werkelijke maatschappelijke 
kostprijs van alcoholmisbruik in België op een ontnuchte-
rende 4.2 miljard euro. Dat bedrag zou de politici aan het 
denken moeten zetten over de budgetten voor geestelijke 
gezondheidszorg en de kosten en baten van het fenomeen 
alcohol, als we weten dat accijnzen en belastingen op alcohol 
slechts 1.9 miljard euro opleveren. Maar ook andere cijfers, 
waaraan soms moeilijker een exact kostenplaatje kan gekop-
peld worden, zijn zorgwekkend. Recente studies stellen dat 
personen met een psychische stoornis 72 á 79% meer dagen 
per jaar niet of minder goed kunnen functioneren op de 
werkvloer. Op maatschappelijk niveau schat men zelfs dat 
34% van alle dagen dat er minder of niet gefunctioneerd 
wordt, gekoppeld is aan een psychiatrische stoornis. Op de 
werkvloer zou verlaagde productiviteit door presenteïsme 
en absenteïsme gekoppeld aan een psychiatrische stoornis 
zelfs oplopen tot 38%. Vooral de depressieve stoornis wordt 
hierbij genoemd als oorzaak (Bruffaerts et al., 2013). Het zo 
adequaat mogelijk kunnen inschatten van de kwetsbaarheid 
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 Michael Portzky 
diagnostisch psycholoog
Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge

 Referenties 
 · Bruffaerts, R., Bonnewyn, A. & Demyttenaere, K. (2013). De effec-

ten van psychische stoornissen op mens en maatschappij. Neuron, 18, 
nr 2, 13-15

 · de Oliveira Jr, G., Chang, R., Fitzgerald, P. et al (2013). The Prevalence 
of Burnout and Depression and Their Association with Adherence to 
Safety and Practice Standards. Anesth Analg. 117(1):182-93

 · Depraetere, L. (2013). De correlatie tussen mentale veerkracht en 
palliatief  gedrag. Onuitgegeven verhandeling, KATHO-IPSOC, IPSOC

 · Karreman, A. & Vingerhoets, J.J.M. (2013). Attachment en well-
being: The mediating role of emotion regulation and resilience. 
Personality and Individual Differences, 53, nr. 7, 821-826

 · Nature, themanummer Stress and Resilience (oktober 2012). vol. 490, 
nr. 7419, 143-304

 · Portzky, M. (te verschijnen). Portzky’s Palliatieve Palletschaal, (P3).
Amsterdam, Boom Testuitgevers

 · Portzky, M. (te verschijnen). Veerkrachtschaal Plus, (VK+). Amsterdam, 
Boom Testuitgevers

kk Schuilen hier ‘guidelines for better practice’ in?
Het meten/weten van dergelijke waarden biedt op zijn beurt 
een therapeutisch handvat, aangezien men bij opvolgcontac-
ten kan meten of een actiever aansturen op voldoende positie-
ve palliatieve activiteiten resultaten oplevert. Op deze manier 
krijgen we steeds meer tools om actief aan resilience enhance-
ment ofte veerkrachtversterking te doen op therapeutisch vlak. 
Wat de hoop oplevert dat veerkrachtswaarden en inzichten in 
het palliatieve pallet van iemand geen zoveelste cijfertjes in 
een verslag worden waar verder niks mee gedaan wordt, maar 
tools worden waarmee de kwetsbaarheid en zelfredzaamheid 
van iemand beter ingeschat wordt. Met op zijn beurt een beter 
behandelplan, vervolgtraject, en uiteindelijk zorg op maat tot 
gevolg. We blijven ons immers verbazen over de mate waarin 
intramurale psychiatrische patiënten soms overschat worden 
in hun draagkracht en zelfredzaamheid, omdat ze telkens 
weer beoordeeld worden vanuit hun functioneren binnen een 
overbeschermende en goed gestructureerde afdeling. Maar hoe 
lang zal het goed blijven gaan na ontslag? Wanneer er terug 
de confrontatie is met de abusieve echtgenoot? Of met de 
pestende collega’s op het werk? Op zulke momenten blijken 
zaken zoals veerkracht een fenomenale meerwaarde te zijn in 
de inschatting van de sterktes en ook zwaktes en kwetsbaar-
heden van iemand. 

ombudsgeval ombudsgeval ombudsgeval ombudsgeval ombudsgeval ombudsgeval ombudsgeval ombudsgeval o

Guido Cop, Schaduwberken (kleurenlino), Dagcentrum De Vinken, Antwerpen
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Recht op het neerleggen  
van een klacht
Artikel 11
§ 1. De patiënt heeft het recht een klacht in verband met de uitoefening van zijn rechten toegekend door deze wet neer te leggen  

bij de bevoegde ombudsfunctie.
§ 2. De ombudsfunctie heeft volgende opdrachten.

1°  het voorkomen van vragen en klachten door de communicatie tussen de patiënt en de beroepsbeoefenaar te bevorderen;
2°  het bemiddelen bij de in § 1 bedoelde klachten met het oog op het bereiken van een oplossing;
3°  het inlichten van de patiënt inzake de mogelijkheden voor de afhandeling van zijn klacht bij gebrek aan het bereiken  

van een in 2° bedoelde oplossing;
4°  het verstrekken van informatie over de organisatie, de werking en de procedureregels van de ombudsfunctie;
5°  het formuleren van aanbevelingen ter voorkoming van herhaling van tekortkomingen die aanleiding kunnen geven  

tot een in § 1 bedoelde klacht.
Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt (BS 26/9/2002)

Voor één keer hangt de ombuds niet ergens rond op de cam-
pus van een ggz-voorziening. Hij zit zelfs niet op een bank 
in één of ander stadsparkje of in de cafetaria van de biblio-
theek. Ook een ombuds moet tegenwoordig steeds mobieler 
worden… vermaatschappelijken. Tien jaar geleden sprak een 
patiënt, een visionair, hem aan als “meneer de omnibuds”. Nee, 
hij zit niet ergens te velde te luisteren naar de twijfels van een 
man of vrouw over de geestelijke gezondheidszorg die hij of 
zij al dan niet krijgt. Hij zit niet te registeren of jaarverslagen 
te schrijven. Evenmin zit hij op de zoveelste studiedag of in 
het zoveelste overleg met hulpverleners, directies, collega’s, 
ervaringsdeskundigen. Nee, hij zit gewoon na te denken, in 
zijn eentje. Over de ombuds(on)gevallen van de afgelopen tien 
jaar. Over de bijzondere verhalen die buitengewone mensen 
hem hoopvol of wanhopig toevertrouwden.

Wat heeft hij gedaan met dat “recht om een klacht in verband 
met de uitoefening van de patiëntenrechten neer te leggen bij 
de bevoegde ombudsfunctie”? Waar beginnen en eindigen die 
rechten? Hoe bevoegd is hij geweest? Hoe neutraal? Hoe onaf-
hankelijk? Wat stelt dat bevoegd, neutraal, onafhankelijk zijn 
voor in de praktijk? Welke kleur heeft hij bekend, buiten het 
al of niet plaatsvervangend schaamrood, de keren dat de bal 
gracieus de mist inging?

“Heeft de patiënt dan alleen maar rechten en geen plichten?” Hoe 
vaak heeft hij het niet moeten horen? Heeft hij de vraag laten 
overwaaien of zijn moed samengeschraapt om een afdoend 
antwoord te verzinnen? Verwachtte men wel een antwoord?

“Die mens is te ziek voor rechten. Hij heeft geen reden tot klagen. 
Hij zal altijd blijven klagen. Wij kunnen er niets aan doen en 
gij zeker niet.” Hij heeft het niet vaak gehoord, tenzij tussen 
de lijntjes. Kunnen psychiatrische patiënten rekenen op hun 
rechten of zijn ze ook in deze ontoerekeningsvatbaar? Heeft 
hij de lijn voldoende recht getrokken?

“Bemiddelen? Wat valt er te bemiddelen? We zijn overeengekomen 
dat ze de behandeling zal volgen die de dokter heeft beslist, zoniet 
is ze vrij om te gaan.” En daar stond hij dan. Te dubben over 
hoe toch een voet tussen de deur te krijgen van een beslissing 
die over haar heen gekomen was.

“Die patiëntenrechten zijn schoon op papier en dat is geduldig. 
Mijn geduld raakt op. Ge kunt gij ook niets doen voor mij?” Hij 
heeft er dikwijls voor gevreesd en het af en toe ook moeten 
toegeven. Volmondig of met de mond vol tanden.

“Zo slecht zijn we toch nog niet bezig?” Welk antwoord geef je 
op zo’n retorische vraag? “Nee, nee, zeker niet zò slecht, maar 
kan het altijd nog ietske beter?”

Alvast het ombudswerk in de ggz kan nog heel wat beter. 
Minstens hiervan blijft hij zeker.

 Patrick Claeys 

De rubriek Ombudsgeval bood via een fictieve maar uit verschil-
lende praktijken gedistilleerde casus een kijk op de ombudsprak-
tijk en toepassing van de patiëntenrechten in de ggz. Zowel good 
als bad practices kwamen aan bod. Bedankt voor het luisteren.

ombudsgeval ombudsgeval ombudsgeval ombudsgeval ombudsgeval ombudsgeval ombudsgeval ombudsgeval o
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Groepspraktijken in de geestelijke 
gezondheidszorg
Een positieve evolutie

12

kk Het ontstaan van groepspraktijken: hoe en waarom?
Groepspraktijken zijn ontstaan uit de behoefte van zelfstandig 
psychologen om met elkaar samen te werken. Deze samenwer-
king behelst meestal een financiële en inhoudelijke samenwer-
king. Voor sommige sterk groeiende solopraktijken is de nood 
aan samenwerking mede ontstaan om lange wachtlijsten te 
vermijden. 
Sommige groepspraktijken hebben enkel een financiële 
samenwerking die kan gaan van het gezamenlijk huren van 
kantoorruimtes tot het gezamenlijk aankopen van psychodiag-
nostisch testmateriaal. De financiële verdeelsleutel zorgt voor 
een betere financiële draagkracht dan een eigen solopraktijk. 
Het is immers niet evident om als voltijds zelfstandig wer-
kende psycholoog een leefbaar inkomen te realiseren. Door de 
groeiende kloof tussen het aantal mensen die psychologische 
begeleiding zoeken en het aanbod van psychologische bege-
leiding binnen de gesubsidieerde geestelijke gezondheidszorg 
zetten toch steeds meer psychologen de stap naar het zelf-
standigenstatuut. Een groepspraktijk kan enkele nadelen voor 
zelfstandig werkenden draaglijker maken.
Veel psychologen merken dat overleg met collega’s een 
meerwaarde kan zijn voor de kwaliteit van hun uitgevoerde 
psychologische begeleidingen. Vanuit de basisopleiding start 
de psycholoog met algemene basiskennis en specifieke stage-
ervaringen. Doch er is een groot onderscheid in problema-
tiek tussen cliënten alsook in aanpak en ervaring van elke 
psycholoog. Van hieruit is in groepspraktijken de behoefte 
aan inhoudelijke samenwerking ontstaan. De mate van 
inhoudelijke samenwerking tussen collega’s varieert van prak-
tijk tot praktijk. Voor sommige groepspraktijken draait de 
teamwerking rond het verdelen van nieuwe aanmeldingen en 
verzorgen van continuïteit van zorg bij ziekte of verlof van een 
collega. Bij de meeste groepspraktijken steunt de werking ook 
op regelmatig overleg over lopende begeleidingen (intervisie). 
Intervisie is mogelijk vanuit het recht op gedeeld beroepsge-
heim. Dit houdt in dat psychologen onder elkaar informatie 
delen in functie van het verbeteren van de behandeling met 

de cliënt. De betrokken collega’s zijn ook gebonden aan het 
beroepsgeheim. In intervisie staat de behandelende psycho-
loog stil bij zijn eigen handelwijze. Hij krijgt ook de kans om 
bij te leren van de expertise van collega’s. 

kk Multi- of monodisciplinair?
Al snel zijn er in solopraktijken informele samenwerkingsver-
banden ontstaan tussen de zelfstandig werkende klinisch psy-
choloog en andere gezondheidsberoepen (huisarts, logopedist, 
kinesitherapeut, psychiater). Hulpverleners uit verschillende 
beroepsgroepen groeien meer naar elkaar toe omdat men 
merkt dat overleg – mits toestemming van de cliënt – en meer 
op elkaar afgestemde behandelingen een meerwaarde is voor 
de groei van de persoon in zijn totaliteit. Vanuit dit gemis in 
de ambulante zorgsector ontstonden de eerste multidiscipli-
naire groepspraktijken. 
Sommige multidisciplinaire groepspraktijken richten zich uit-
sluitend op behandeling van psychische klachten (psycholo-
gen, orthopedagogen, psychiaters). Andere praktijken breiden 
het behandelaanbod uit naar meerdere ontwikkelingsgebieden 
(logopedisten, kinesitherapeuten, seksuologen, huisartsen, 
diëtisten, orthopedagogen en eventueel ergotherapeuten). 
Cliënten kunnen voor verschillende behandelingen naar 
één centrum komen. Verwijzers kunnen met één telefoontje 
verschillende behandelingen laten opstarten. Voornamelijk 
bij meervoudige problematieken, psychosomatische klachten, 
combinatiebehandelingen van psychotherapie en medicatie, 
alsook voor relatie- of gezinsgerelateerde problemen is een 
multidisciplinair aanbod interessant. Ook bij kinderen met 
leerproblemen of vertraagde ontwikkeling merken psycho-
logen vaak een combinatie van psychische problemen en 
andere ontwikkelingsproblemen. De behandelingen kun-
nen op elkaar afgestemd worden. Indien cliënten dit soort 
samenwerking niet wensen, kunnen ze dit zeker met hun 
behandelaar(s) bespreken. 
Er zijn ook monodisciplinaire groepspraktijken. In deze 
praktijken werken enkel psychologen, elk met hun eigen 

Het laatste decennium ging er een toenemend aantal klinisch psychologen als zelfstandig psycholoog aan de 

slag. Ongetwijfeld hebben twee elementen daartoe bijgedragen: een stijgende vraag van de bevolking naar 

psychologische hulpverlening en consultatie, die niet door de gesubsidieerde zorg kan worden beantwoord, en 

het grote aantal afstuderende klinische psychologen, die geen werk vinden in de gesubsidieerde zorg. 

Opvallend is ook de stijging van het aantal groepspraktijken in de geestelijke gezondheidssector. De groei werd 

vooral aangewakkerd door psychologen, hoewel er heel wat praktijken zijn waar verschillende disciplines 

vreedzaam samenwerken. Er zijn geen nauwkeurige cijfergegevens bekend over het huidige aantal groeps-

praktijken. Deze bijdrage belicht de groepspraktijken vooral vanuit het standpunt van klinische psychologen.
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therapeutische stijl en specialisatie. Zo zijn er vaak psycholo-
gen gespecialiseerd in gezins-en relatietherapie, (cognitieve) 
gedragstherapie, psychoanalytische therapie en clientcentered 
therapie aanwezig binnen één groepspraktijk. Soms is ook een 
seksuoloog, neuropsycholoog, coach of traumapsycholoog 
aanwezig. De keuze van psycholoog wordt bepaald door de 
match van klacht en hulpvraag van de cliënt met de speciali-
satie van de psycholoog én door de match in beschikbaarheid 
van cliënt en psycholoog. 
Er zijn natuurlijk ook groepspraktijken waar zowel ver-
scheidene psychologen met elk hun specialisatie, als andere 
beroepsgroepen werkzaam zijn. 

kk Werking 
Een groepspraktijk kan georganiseerd worden door een 
coördinator. De meewerkende psychologen of hulpverleners 
betalen een huurbijdrage aan de coördinator. Welk bedrag dit 
is en of dit een vastgelegd of variabel bedrag is, is afhankelijk 
van praktijk tot praktijk. Een minimum aan contract tussen 
coördinator en instappende psycholoog is sterk aangewezen en 
wordt in bijna elke groepspraktijk gehanteerd. 
Andere groepspraktijken zijn van bij het begin gezamenlijk 
opgestart. Alle beslissingen worden gezamenlijk genomen, 
zoals aanwerving van medewerkers, aankoop materiaal, aan-
meldingsprocedure, tarifiëring, enzoverder. 
In sommige groepspraktijken kunnen aanmeldingen recht-
streeks bij elke psycholoog gebeuren. Bij andere groepsprak-
tijken is er een secretariaatswerking om de aanmeldingen op 
te nemen of dienen alle aanmeldingen aan de coördinator 
gericht te zijn. 
In veel groepspraktijken heerst er een antropologische basis-
visie waar elke psycholoog binnen de groepspraktijk achter 
staat (een soort persoonlijk geloof dat de verschillende the-
rapiestrekkingen kan overstijgen). Sommige groepspraktijken 
kiezen ervoor om zich “als praktijk” te specialiseren in één 
gebied of psychotherapeutische methode, andere praktijken 
willen net een verscheidenheid aan expertise kunnen aanbie-
den. In het eerste geval is de verwachte behandeling duidelijk 
bij aanmelding. Een nadeel hiervan is het gebrek aan alterna-
tief wanneer de therapiemethode niet bij de cliënt past. Ook 
bestaat het gevaar binnen het team onvoldoende kritisch over 
de gebruikte therapiemethode te reflecteren (ook in soloprak-
tijken bestaat dit gevaar). Psychologen die in een solopraktijk 
werken of slechts een financiële samenwerking hebben in 
een groepspraktijk worden door VVKP sterk geadviseerd om 
zich aan te sluiten bij een intervisiegroep (onder andere via 
financiële steun). Zo kunnen ook deze psychologen blijvend 
kritisch reflecteren over hun eigen functioneren en kunnen ze 
van collega’s bijleren. 

kk Voor- en nadelen voor cliënt
Het is voor cliënten gemakkelijk om andere disciplines te con-
sulteren indien dit nodig zou zijn. De stap is iets kleiner, omdat 
men al ervaring heeft met die groepspraktijk. 
Een cliënt met meervoudige problematiek kan de verschillende 
behandelingen op één plek volgen. Andere personen uit het sys-
teem van de cliënt kunnen op dezelfde plek geholpen worden.
Er is meestal een ruimer aanbod van psychotherapeutische 
strekkingen waardoor er kan gekozen worden voor de meest 
geschikte aanpak. Wanneer een bepaalde methode of therapeu-
tische stijl niet werkzaam is kan intern doorverwezen worden 

zonder dat de verwijzer of cliënt zelf een nieuwe zoektocht 
moeten starten.
De wachtlijst voor psychologische begeleiding of psychothe-
rapie is meestal korter dan deze in de gesubsidieerde centra. 
Cliënten en verwijzers hebben – in vergelijking met soloprak-
tijken – een grotere zekerheid over de kwaliteit van hulpverle-
ning in groepspraktijken waar intervisiemogelijkheid is.
Er is meer garantie in continuïteit van zorg wanneer de psy-
choloog ziek valt of op vakantie gaat doordat in de meeste 
groepspraktijken collega’s ter overbrugging enkele gesprekken 
kunnen aanbieden. Sommige groepspraktijken regelen ook 
permanenties.

Mogelijks is voor sommige cliënten de drempel om psycho-
logische begeleiding op te starten hoger wanneer ze in een 
groepspraktijk komen in vergelijking met een thuispraktijk 
waar men enkel direct contact met de psycholoog heeft. In een 
solopraktijk weet men direct bij welke psycholoog men terecht 
komt. Bij aanmelding in een groepspraktijk dient eerst nog 
een keuze in psycholoog gemaakt te worden. 

In sommige praktijken is er veel verloop. Jonge psychologen 
zien een groepspraktijk soms als opstap in het werkveld en 
verlaten die snel als ze werk vinden in dienstverband. Andere, 
meer ervaren, collega’s starten soms een eigen praktijk op.

De kostprijs van een consultatie blijft hoog voor cliënten. 
De tarieven voor een consultatie schommelen tussen 35 en 
60 euro. Ter vergelijking: in een centrum voor geestelijke 
gezondheidszorg betaalt men 11 euro, en financieel zwakke 
cliënten 4 euro.
Deze hoge kosten kunnen in een groepspraktijk wat lager 
uitvallen omdat een aantal uitgaven kunnen gedeeld worden 
(wat niet mogelijk is in een solopraktijk). Daartegenover 
staat dat de huur van kantoorruimte voor een groepspraktijk 
hoger uitkomt, zeker in vergelijking met een solopraktijk in 
de privéwoning. Komt daar bij: poetshulp en eventueel een 
secretariaatsmedewerker. De meeste praktijken kunnen een 
lager tarief voor financieel zwakkere cliënten niet waarborgen. 

Het is voor cliënten soms onduidelijk over welke diploma’s en 
lidmaatschappen hun behandelende psycholoog beschikt en 
of er gedeeltelijke terugbetaling mogelijk is of niet. Cliënten 
en verwijzers stellen hierover best hun vragen aan hun behan-
delende psycholoog. Het erkenningsnummer van psychologen 
kan iedereen raadplegen op de website van de psychologen-
commissie: www.psychologencommissie.be. Soms werken er 
ook niet-universitair geschoolde psychotherapeuten in een 
groepspraktijk. Cliënten of verwijzers vragen ook best aan de 
hulpverlener zelf naar het basisdiploma. Lidmaatschappen bij 
beroepsverenigingen en psychotherapieverenigingen kan men 
op desbetreffende websites nachecken.

kk Voor- en nadelen voor hulpverlener
De ruimte tot intervisie is een groot voordeel voor de hulp-
verlener. In ruil hiervoor dient wel extra tijd uitgetrokken 
te worden voor teamoverleg, uitwisselen van literatuur, tus-
sentijdse onderlinge telefoontjes (meestal niet betaald), naast 
het eigen individuele voorbereidingswerk van therapieën, 
verslaggeving, telefoontjes met en brieven naar verwijzers van 
de eigen cliënten. 
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Ondanks dat er veel materiaal gedeeld kan worden (een voor-
deel in vergelijking met een solopraktijk), dient de meewer-
kende psycholoog soms veel af te geven aan de groepspraktijk. 
Dit is zeker zo bij de regeling waarbij een psycholoog een vast 
maandelijks bedrag dient te betalen aan de coördinator terwijl 
het onzeker is hoeveel consultaties er zullen plaatsvinden. 
Als het om een goed draaiende groepspraktijk gaat, heeft 
de instappende psycholoog echter juist weinig zorgen om 
voldoende aanmeldingen te krijgen in vergelijking met het 
opstarten van een solopraktijk. Er dient ook nauwelijks nog 
tijd of energie geïnvesteerd te worden in het bekend maken 
van de praktijk.
Werken in een sfeervolle groepspraktijk zorgt voor informele 
sociale contacten met collega’s. Het gaat het gevaar tegen om 
in een te beperkte leefwereld terecht te komen in vergelijking 
met een solopraktijk thuis. 
In een groepspraktijk kan een psycholoog net zoals in een 
solopraktijk zijn eigenheid en eigen therapeutische stijl bewa-
ren maar kan hij daarenboven ook profiteren van de voordelen 
van teamwerking. Het gevaar om deze vrijheid in uitoefening 
van het beroep in groepspraktijken te verliezen kan ontstaan 
wanneer de coördinator van de groepspraktijk te eisend is in 
de gebruikte methodieken en therapeutische stijl. 
Voor de coördinator is het niet altijd gemakkelijk om collega’s 
te vinden die passen binnen de basisvisie van de groepspraktijk 
en die een lange tijd in de praktijk willen werken. De coör-
dinator neemt vaak, in ruil voor het maandelijks afgedragen 
bedrag, veel taken op zich zoals de algemene contacten met 
verwijzers, aankoop materiaal, enzoverder, waardoor de ruimte 
om zelf nog veel psychologische begeleidingen op te nemen 
verkleint. Er wordt meer tijd gevraagd voor het managen van 
de onderneming. 
In een groepspraktijk is het netwerk voor doorverwijzingen 
ruimer omdat meerdere psychologen samen méér andere 
hulpverleners en collega’s kennen dan één psycholoog. Dit 
geldt ook voor het opdoen van kennis en informatie. 
Wanneer er geen solidariteit heerst tussen de collega’s blijft 
er nog hoogstens de financiële motivatie om in een groeps-
praktijk te werken. Een groepspraktijk met interne conflicten 
tussen collega’s kan onrechtstreeks negatieve effecten hebben 
voor cliënten. Een valkuil voor sommige multidisciplinaire 
praktijken kan ontstaan wanneer de verschillende psychologen 
elkaar als concurrenten beschouwen.

 Eline Verbeke 
klinisch psycholoog-psychotherapeut, secretaris VVKP 
is actief in eigen privépraktijk te Dendermonde en  
in groepspraktijk De Piramide te Mechelen.
m info@vvkp.be

Als beroepsvereniging van de klinisch psychologen tracht de Vlaamse 
Vereniging van Klinische Psychologen (VVKP) bepleit een eenduidig beeld 
over het beroep van klinisch psycholoog bij overheid en maatschappij. Elk 
lid is een universitair gediplomeerd klinisch psycholoog, is wettelijk erkend 
om het beroep uit te oefenen in België (heeft een erkenningsnummer bij de 
psychologencommissie) en onderschrijft de deontologische code (te raadple-
gen op: www.bfp-fbp.be). 

 Referenties 
Websites zelfstandig werkende psychologen in Vlaanderen:
 · www.bfp-fbp.be 
 · www.klinisch-psycholoog.be (beperkte databank)

Wettelijke erkenningscommissie van psychologen:
 · www.psychologencommissie.be

Meer informatie voor en over (klinisch) psychologen:
 · www.vvkp.be
 · www.bfp-fbp.be
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Toen begreep Isabel dat ze naar de stilte van het kind moest 
luisteren. Ze begreep dat haar dochter een eigen manier had 
van naar de wereld te kijken en dat het meisje een eigen tempo 
had. En dat tempo was trager dan dat van de wereld van les-
uren, schoolbussen en Facebook. Ze begreep dat haar dochter 
meer zag dan de gemiddelde tienjarige. Dat ze de dingen die-
per liet doordringen en dan ze dan ook meer tijd nodig had 
om de dingen een plaats te geven. 

Ik ben onder de indruk van dit verhaal, want het is zondag-
middag en ik heb echt tijd om te luisteren en te merken dat 
het mijn vrouw echt raakt. Ik heb tijd om ontroerd te worden 
door dit verhaal en door de stem van mijn vrouw die dit 
vertelt met een diep respect voor dit bijzondere kind en met 
dankbaarheid naar de moeder, omdat ze haar dochter heeft 
toegelaten echt zichzelf te zijn en dat ook te appreciëren.

Mijn vrouw besluit: “Waarom moet alles snel gaan? Surfen op 
internet is belangrijker dan lezen. Surfen is oppervlakkig. Dit 
kind is geen surfer. Ze is een diepzeeduiker. Diepzeeduiken is iets 
helemaal anders dan surfen.”

 Peter Rober 
klinisch psycholoog en gezinstherapeut aan het UZ Leuven, 
hoogleraar aan de Faculteit Geneeskunde, KULeuven
m peter.rober@skynet.be

Diepzeeduiken
“Diepzeeduiken mag niet meer. Surfen is het ideaal in onze 
maatschappij”, zegt mijn vrouw.
Het is zondagmiddag en we zitten samen te lunchen.

“Ik zag gisteren Isabel. Ze vertelde dat haar tienjarige dochter 
vorig jaar van de school werd gestuurd. Want de dingen liepen 
niet zo vlot en ze was erg in zichzelf gekeerd.” 
Ik ken Isabel. Ze is heel anders dan haar dochter: snel en 
actief. Ze heeft een druk leven als redactrice van een bekend 
vrouwentijdschrift. Dan gaat ze nog drie keer per week naar de 
fitness, want ze moet ook op haar lijn letten. Ze is single, maar 
dat betekent in haar geval dat ze verschillende minnaars heeft. 
Ja, ze heeft het heel druk en ook haar hoofd is heel druk. 
Iemand vertelde me dat ze ooit haar dochter in de auto vergat 
toen ze snel een boodschap ging doen.
De dochter kreeg in de school het label autisme, maar Isabel 
aanvaardde het niet. Ze heeft zich dan tijdens de vakantie 
twee weken met haar dochter terug getrokken in een huisje 
in het noorden van Frankrijk. Daar waren ze veel samen en 
hebben ze veel gewandeld. Isabel vertelde dat het aanvankelijk 
heel moeilijk was. Ze wist niet hoe ze met haar dochter moest 
omgaan en hoe ze met haar moest praten. Ze aten in stilte en 
ze maakten vele lange wandelingen, ook vooral in stilte.

Tijdens één van de wandelingen echter merkte Isabel dat haar 
dochter achter bleef. 
“Waar blijft ze nu?”, dacht ze bij zichzelf, met enige irritatie. 
Dan zag ze haar dochter naar een plant kijken. 
“Wat is daar nu te zien?”, vroeg ze zich af. 
En ze liep naar haar dochter toe.
De dochter zei niets, maar bleef kijken. 
Toen zag ze dat haar dochter naar een vlinder aan het kijken 
was die uit haar cocon kwam. Het duurde minuten, maar ze 
keken beiden ademloos toe.

de rand, er midden in aan de rand, er midden in aan de rand, er midden in aan de rand, er midden in aan de ran
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Sven Bruyneel, Dagcentrum De Vinken, Antwerpen
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De wachtkamer
Hoe kunnen normale mensen oordelen over een gekte die ze 
zelf nooit hebben ervaren? Waar ze zelfs nooit van hebben 
gehoord. Ik zit in de meest gehate wachtzaal van het jaar: die 
van de controlearts. 

De man met het gebroken been is er gerust in. Hij is duidelijk 
werkonbekwaam. Een andere man zit met zijn been te wip-
pen. Een teken dat hij weg wil, las ik eens. Hij ziet er niet ziek 
uit, maar dat geldt ook voor mij. Had ik maar iets duidelijk, 
iets waar scans licht op konden werpen, een operatie, iets met 
pillen.

We wachten in stilte, op een koppel vrouwen na, die lustig 
in hun moedertaal praten. Ze kunnen zeggen wat ze denken, 
niemand hier die hen begrijpt. Hoe zou dat zijn straks bij de 
dokter? Oh, die ene is vast tolk? 

Had ik maar een tolk mee. Iemand die uitlegde hoe ik me 
voelde, hoe ik omga met mijn psychische problematiek. Ik 
probeer wat te lezen, maar telkens drijven mijn gedachten weg 
naar het komende gesprek. Neen, een gesprek kan je dat niet 
noemen. De vorige keer kwam ik helemaal versuft naar bui-
ten. De dokter mat mijn bloeddruk en woog me. Toen vroeg 
hij hoe het ging. Ik begon over mijn aanhoudende en woeste 
migraine-aanvallen. In de maand dat de huisdokter zei dat ik 
beter stopte met werken had ik tien aanvallen op één maand. 
Ik dacht dat dit de reden was dat ik op invaliditeit stond. Als 
je één nacht op drie ligt te sterven van de pijn dan kan je 
inderdaad niet werken. Maar in mijn dossier staat iets anders 
vermeld: mijn psychiatrische diagnose. Niemand had het 
nodig gevonden me dit te vertellen. Hoe ik het toch te weten 
kwam, is een ander verhaal. Maar toen wist ik het niet. Ik 
wist ook niet dat de controlearts niets wist over de aandoening 
waaraan ik leed. Hij vroeg waarom ik niet kon werken. Hij 
vroeg waar ik me mee bezig hield. Ik zei dat ik kinderboeken 
schreef. Hij zei me dat ik niet geacht werd dat te doen noch 
er iets aan te verdienen. Ik zei dat ik nog niets verdiend had. 
Hij lachte me uit. Hij vroeg of ik een brief van de psychiater 
bij had. Naar de verslagen van de huisdokter en de neuroloog 
keek hij nauwelijks. Die verslagen pasten niet in mijn profiel.

“Wat moet ik met je doen?” mopperde hij. “Leg me eens uit wat 
er eigenlijk mis met je is?”

Ik begon te begrijpen waar hij naar toe wou en probeerde 
iets te vertellen over mijn psychische problemen, zonder in 
huilen uit te barsten. Hij merkt niets van mijn ontsteltenis. 
Hij begreep ook duidelijk niets van wat ik zei. Zat de hele tijd 
maar wat met zijn hoofd te schudden. Ik begon te dissociëren. 
Je zou van minder.

Opeens klapte hij mijn dossier dicht en zei opgewekt: “Het is 
in orde voor nu, maar bezorg me de volgende keer een brief van 
de psychiater. Tot later.”

Ik herinner me nog hoe ik onderweg naar huis mijn ademha-
ling en hartslag probeerde te laten bedaren. Ik voelde me het 
vuil van de straat. Ik was een profiteur in de ogen van die man. 
Ik leed aan een ingebeelde ziekte. Iets psychisch dus.

De deur gaat open.
Ik ben aan de beurt.

 Bieke Roose 
Zij schrijft over haar ervaringen met geestelijke gezondheid  
en de zorg ervoor.

ten communicerende vaten communicerende vaten communicerende vaten communicerende vaten communicere 
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Sedert Darwin heeft het idee van ‘ struggle for life’ veel terrein gewonnen. Zeker in een maat-

schappij waarbij we streven voor beter en meer , lijkt compassie iets zwak. Helaas vergeten 

we dat Darwin in zijn werk, maar twee keer het woord ‘ struggle for life ‘ heeft gebruikt, en 

“achtentachtig’ keer het woord liefde ! Zijn echte boodschap werd niet geëerd….

Compassie en zelfcompassie
kk Onderzoek 

Onderzoek toont nu dat het ontwikkelen van vriendelijkheid 
en compassie voor zichzelf en anderen, gecorreleerd is met 
zelfvertrouwen, positieve emoties en relaties, minder angst 
en minder defensieve boosheid. Verder is zelfcompassie, meer 
dan een hoog gevoel van eigenwaarde, gecorreleerd met een 
grotere levensvoldoening en psychologisch welzijn. Andere 
bevindingen waren een betere immuunfunctie, een gezonder 
eetpatroon, minder roken en betere coping bij psychosociale 
stress. Ook lijkt empathie voor anderen en vergevingsgezind-
heid toe te nemen. 
Compassietrainingen staan wel nog in een beginfase en er is 
nog heel wat onderzoek nodig om de precieze plaats ervan te 
bepalen, met duidelijke indicaties en mogelijke beperkingen 
en uitdagingen. Onderzoek toonde aan dat bij mensen met 
een voorgeschiedenis van misbruik of afwezigheid van posi-
tief affect, zelfcompassie bedreigend kan overkomen. En dit 
ook voor mensen die zeer kritisch zijn naar zichzelf. Zichzelf 
compassievol toespreken, een van de oefeningen, kan ook 
als bedreigend worden ervaren. Ook kan een intens verdriet 
opkomen, doordat men dieper realiseert wat men altijd heeft 
verlangd maar nooit heeft gekregen. Het is belangrijk dat de 
trainer voldoende onderlegd is om dit op te vangen. 

kk Wat is compassie nu precies?
Compassie gaat om het vermogen om met mildheid en zorg 
bij pijn te zijn. Compassie draagt warmte en begrip in zich. 
In de eerste plaats gaat het er om je te kunnen laten raken door 
pijn. Je verdooft niet en je ontkent niet. Eens je je laat raken, 
ga je dit ook niet opblazen. Dus niet verdringen en niet ver-
drinken. Compassie is dus ook niet hetzelfde als medelijden 
of sentimentaliteit. 
In het Engels wordt compassie soms omschreven “the quive-
ring of the heart in response to suffering”. Je gaat meevoelen en 
je komt in beweging, met de diepe wens dat het beter gaat, en 
je tracht te helpen. Dit is het tweede aspect. 

Compassie is wat het hart van de hulpverlener in beweging 
zet. Je doet wat in je vermogen ligt om de ander te helpen. 
En je kunt niet alles doen, anders verlies je je zelfcompassie. 
Compassie en zelfcompassie houden elkaar in evenwicht. 

kk Zelfcompassie
Zelfcompassie omvat drie elementen. Het eerste is aandacht 
voor wat er aanwezig is. Je ontkent het niet, je doet niet alsof 
het er niet is. Je bent eerlijk met wat je meedraagt. Het doet 
denken aan de uitspraak van Carl Gustav Jung, lijden begint 
bij deze delen die niet gezien worden. Of ook: de enige reden 
waarom we verder lijden is omdat we ons lijden niet echt zien. 
Je kan je dus afvragen, wat betekent dit, je eigen lijden echt 
zien? Dit is waar mindfulness belangrijk wordt, in de meest 
strikte zin wordt mindfulness gedefinieerd als niet oordelende 
aandacht geven. Je komt er dichterbij, dus je verdringt niet en 
je laat je ook niet meeslepen in het lijdensverhaal, je verdringt 
niet. Het is de middenweg, je accepteert wat er is, je ziet het 
in de ogen, en je maakt ruimte. 
Eens met mindfulness ruimte gemaakt, vul je die ruimte 
met de zorgzame warmte van compassie. Het is eigenlijk een 
onderdeel van mindfulness, en soms wordt mindfulness trou-
wens gedefinieerd als compassievol aandacht geven. 
Het derde element, dat ook vaak in de meditatie opbouw als 
derde komt, is begrip. Dit steunt op de basis van het achtvou-
dige pad van vrijheid, heilzaam begrijpen. Je begrijpt wat het 
betekent mens te zijn, dat hoogtes en laagtes, vreugde en ver-
driet, meevallers en tegenvallers er allemaal bij horen. Ertegen 
vechten is niet zinvol, dit brengt alleen maar meer pijn. In 
deze stap kan je jezelf compassievol toespreken: het is ok, het 
hoort erbij. Je hoeft jezelf niet zo te oordelen, iedereen maakt wel 
eens een fout. Dit is menselijk. 
Daarbij maakt iedereen deze pijn door, je bent niet alleen. 
Paul Gilbert benoemt dit als common humanity. Mensen raken 
vaak uit hun emotionele isolatie wanneer ze zich dit realiseren. 
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kk Compassie en mindfulness
Mindfulness wordt in twee vormen aangeboden: MBSR 
en MBCT en soms in een vorm die beide combineert. 
Deze termen staan voor mindfulness based stress reduction 
en mindfulness based cognitive therapy. Interessant is dat 
zelfcompassie  een belangrijke mediator blijkt te zijn voor 
stressreductie bij MBSR en voor verminderde terugkeer van 
depressie bij MBCT.
Zelfcompassie lijkt daarbij, net zoals mindfulness, een natuur-
lijke remedie te zijn tegen vermijdingsgedrag, belangrijk bij 
vele vormen van ongezond psychisch functioneren.

kk De compassietraining
Grondleggers van de compassietraining zijn in Engeland Paul 
Gilbert, die vooral in psychiatrische context werkt en in de 
VS zijn er Kristin Neff en Christopher Germer die zich meer 
richten op een algemene populatie. Er zijn wel wat verschillen 
in de trainingen. 
Mensen die compassietraining volgen, kunnen best vertrouwd 
zijn met de basis van mindfulness. Immers er wordt verder 
gebouwd op deze vaardigheden. 
Centraal in deze training staan de vier hartkwaliteiten: vrien-
delijkheid, compassie, gedeelde vreugde en gelijkmoedigheid. 
Ook voor die eerste kwaliteit, vriendelijkheid trainen, werd 
in onderzoek een positieve invloed vastgesteld op psychisch 
welzijn. Zo zou de automatische negativiteit op de werkvloer 
verminderen, dit is het onbewust en automatisch oordelen van 
anderen zonder reden. Ook werd een toename van positieve 
emoties en beleving van zin vastgesteld en een afname van 
depressieve symptomen. Gedeelde vreugde is het vermogen 
om vreugde te ervaren, ook in de meevallers van de ander. 
Het beschermt o.a. tegen jaloezie. En gelijkmoedigheid is 
het vermogen om stabiel aanwezig te zijn in het midden 
van veranderingen. Het is iets anders dan onverschilligheid. 
Onverschilligheid gaat uit relatie met wat is terwijl gelijkmoe-
digheid juist dit wat is in de ogen kijkt en er ruimte aan geeft. 
De vier hartkwaliteiten worden ook wel eens de liefdesmedi-
taties genoemd. 
Ook mindfulness, de innerlijke criticus, spijt, schuld en ver-
geving krijgen een belangrijke plaats in de training, samen 

met psycho-educatie rond zelfzorg en jezelf accepteren. Jezelf 
accepteren is iets anders dan jezelf willen verbeteren. En toch 
betekent het niet passief zijn. Het vormt de basis voor groei. 
Of met een mooie gezegde uitgedrukt: je bent perfect zoals je 
bent, en er is steeds ruimte voor verbetering. 
Tijdens de training komen ook de drie types van emotieregu-
latie en de evolutie van ons brein en ons vermogen tot geluk 
aan bod, met de praktische implicaties. Deelnemers ontvan-
gen ook drie oefencd’s. 

kk Compassietrainer worden 
Om compassietrainer te worden is het belangrijk al vertrouwd te 
zijn met mindfulness en liefst al mindfulnesstrainer te zijn. Ook 
als je compassietraining volgt als deelnemer, kan je best eerst al 
mindfulness gevolgd hebben. Daar leer je al een aantal basis-
vaardigheden aan waar verder op gebouwd wordt. Een training 
volgen voor jezelf, is ook de eerste stap om trainer te worden. 

 David Dewulf 
arts, oprichter en coördinator Instituut voor Aandacht & Mindfulness

Het Instituut voor Aandacht & Mindfulness biedt mindfulnesstraining en 
compassietraining: www.aandacht.be 

 Referenties 
 · Dewulf, D. (2013). Jezelf accepteren met 

mindfulness en compassie. Tielt, Lannoo 
(inclusief 2 cd’s met oefeningen) 

 · Dewulf, D. (2012). Mindfulness in je relatie. 
Liefdesmeditaties. Tielt, Lannoo

 · Germer, C. (2012). Mindfulness en  
zelfcompassie. Amsterdam, Nieuwezijds

 · Gilbert, P. (2009). The compassionate mind. 
London, Constable & Robinson 

 · Koster, F. & van den Brink, E. (2012). Compassievol leven.  
Van mindfulness tot heartfulness. Amsterdam, Boom

 · Neff, K. (2011). Zelfcompassie. Amsterdam, Cargo
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strategische  nieuwbouwprojecten een gevoel van samenhang 
creëert. Door de jaren verrees aan de achterzijde van het 
indrukwekkende 250 meter lange hoofdgebouw (daterend uit 
de 19de eeuw) een versnipperd landschap van paviljoenen. 

De Opnamedienst Lumen – gerealiseerd in 2010 naar een 
ontwerp van architect Patrick Lefebure – is de hoeksteen 
van het ruimtelijk masterplan. In de regionale opnamedienst 
komen patiënten korte tijd voor opname, observatie en diag-
nose. Behandeling is beperkt tot korte trajecten en nazorg. Op 
die manier is de dienst een centraal punt in het uitgebreide 
aanbod verspreid over de campus en de regio. Opvallend is de 
situering van de toegang van de opnamedienst aan de oostzij-
de van de campus. Het is een begin van de nieuwe centrale as 
die de campus van binnenuit ontsluit. In de praktijk was deze 
zij-ingang al lang de informele toegangsweg tot het ziekenhuis 
en de paviljoenen die verspreid liggen aan de achterzijde van 
het 19de-eeuwse complex. Op dezelfde as bevinden zich o.a. 
het psychiatrische verzorgingstehuis (PVT) en het noodge-
bouw voor forensische opvang. 

De verstedelijking van Vlaanderen heeft op veel plaatsen de 
ruimtelijke segregatie van psychiatrische instellingen onge-
daan gemaakt. De stedelijke dichtheid zorgde voor een spon-
tane vermaatschappelijking van de psychiatrische zorg. De 
campus Sint-Jan Baptist in Zelzate is echter door haar ligging 
onmogelijk te integreren in het stedelijke weefsel. 

Oorspronkelijk is de campus Sint-Jan Baptist uitgebouwd als 
buitenverblijf voor het psychiatrische ziekenhuis Dr. Guislain in 
Gent – dat door de stedelijke uitbreiding zijn groene omgeving 
verloren zag gaan. Vandaag ligt het psychiatrische ziekenhuis 
ingesloten tussen de expresweg N49 Knokke-Antwerpen, de 
R4 naar Gent, de staalfabriek Arcelor-Mittal en het kanaal 
Gent-Terneuzen. Hiermee is er zo goed als geen alternatief op 
de ruimtelijke segregatie van psychiatrie in Zelzate.

De Broeders van Liefde bewandelen twee pistes om de 
vermaatschappelijking van de psychiatrische zorg alsnog te 
bewerkstelligen. Enerzijds wordt de opvang en behandeling 
van patiënten zoveel mogelijk buiten de muren van de instel-
ling georganiseerd. Hiertoe werden begeleide woontrajecten 
opgezet in de woonkernen van Zelzate. Het gaat dan om 
dagcentra, verschillende opvangwoningen (waarin familiesitu-
aties gesimuleerd worden) en verzorgingstehuizen (o.a. PVT 
Krekelmuyter). 

Anderzijds wordt de campus ruimtelijk gereorganiseerd om 
zo zijn karakter als non-plek zoveel mogelijk teniet te doen. 
De integratie van de zorgcampus in de stad Zelzate mag dan 
schier onmogelijk zijn, Sint-Jan Baptist kan wel uitgroeien 
tot een volwaardig stedelijk gebied. Hiertoe werd in 2004 
een ruimtelijk masterplan opgesteld dat door een aantal 

Kliniek wordt stadsdeel 
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Kenmerkend aan het ontwerp is ook het duidelijk afgelijnd 
volume. De centrale doelstelling is het benutten van de res-
truimte als een levende overgangsruimte. Dat staat in schril 
contrast met de paviljoengedachte die op het eind van de 
twintigste eeuw gehanteerd werd. Elke afdeling werd in een 
afzonderlijk paviljoen ondergebracht op een veilige afstand 
van elkaar. Het resultaat was een versnippering van de cam-
pus met veel nutteloze tussenruimte. Met de invulling van 
de laatste als tuin, plein of ontspanningsplek kan wat nu een 
vaag terrein is, functioneren als verbindend element tussen de 
verschillende paviljoenen. 

De patio’s zijn de elementaire deeltjes van het gebouw. Het is 
een gemeenschappelijke ruimte die plaats biedt voor ontmoe-
ting, maar toch geborgen is door het welomlijnd geheel van 
de opnamedienst. Tegelijk doorbreken de patio’s de muren 
van de psychiatrische instelling en bieden de patiënten zo een 
uitkijk op een andere wereld buiten de instelling. Het onthaal, 
de apotheek, de dagopvang en de open unit situeren zich 
daarom aan de noordgevel rond halfopen patio’s. De crisisunit 
en gesloten unit situeren zich aan de zuidzijde rond ingesloten 
patio’s, waardoor alsnog licht, lucht en ruimte binnendringt in 
deze gesloten afdelingen. Zelfs de isoleercellen kregen – heel 
ongewoon – een eigen interne patio, waardoor de patiënten in 
time-out op een eigen buitenruimte uitkijken. 

Het tweede principe dat het ontwerp structureert, is de brede, 
centrale gang. Het vormt een ruggengraat die vanuit de inkom 
alle verschillende units en diensten aaneenrijgt. De interne 
gangen vertrekken als gesloten lussen vanuit de centrale gang. 
Op verschillende manieren is gezocht om de gang te ontdoen 
van de gebruikelijke klinische functionaliteit. Zo vormt de 
inkomhal en centrale koepel een lichtkunstwerk van Joost van 
Zanden dat een speels kleureffect reflecteert in de centrale 
gang. Veel minder visueel aanwezig, maar daarom niet minder 
belangrijk, is de weloverwogen breedte van de gangen in de 
opnamedienst. Via een procedureslag bij de afwijkingscom-
missie Binnenlandse Zaken kon de normering aangepast 
worden van 2,4 meter naar 1,8 meter – een afmeting die veel 
meer geborgenheid biedt aan patiënten en praktisch mogelijk 
is omdat in een opnamedienst niet met bedden gerold wordt.

Opnamedienst Lumen is de hoeksteen van de modernisatie van 
de campus Sint-Jan Baptist. Veel is gelegen aan de toekomstige 
bouwopdrachten, zoals de in aanbouw zijnde geriatrische een-
heid en de geplande forensische eenheid. Evenveel – of mis-
schien wel meer – is gelegen aan de eventuele afbraak van het 
immense hoofdgebouw en de vervangende bouwprojecten. Pas 
dan zal blijken of de structurerende principes van de opname-
dienst draagkrachtig genoeg zijn om ook de hele zorgcampus 
om te vormen tot een complex, maar welomlijnd stadsdeel.

 Gideon Boie 
onderzoeker BAVO / Faculteit Architectuur KU Leuven
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Pedofiele opwinding in psychiatrische zin (aantrekking, fanta-
sieën en aandrang) wil dus niet per se zeggen dat iemand ook 
feitelijk kinderen zal misbruiken. Dat neemt natuurlijk niet weg 
dat downloaden van kinderpornografie ook een ernstig misdrijf 
is. Daarenboven blijft de twijfel hoe de internetplegers verder 
zouden geëvolueerd zijn, indien ze niet gepakt waren.

kk Wat zijn gevolgen voor therapie?
Risicotaxatie is het op een wetenschappelijk verantwoorde 
wijze in kaart brengen van risicofactoren die de waarschijnlijk-
heid bepalen dat iemand kan hervallen. Voor alle zedenplegers 
samen zijn drie groepen van risicofactoren van belang: deviante 
seksuele opwinding (bv. pedofiele gevoelens, seksueel sadisme), 
antisociale opstelling (bv. psychopathie, gedachten en houdin-
gen die misbruik goedpraten), en intimiteitsproblemen (bv. 
emotionele identificatie met kinderen, eenzaamheid). Dezelfde 
factoren spelen bij internetplegers een rol: criminele voorge-
schiedenis (antisociaal), verslavingsproblemen (vaak gelinkt aan 
intimiteitsproblemen) en zelfgerapporteerde seksuele aantrek-
king tot kinderen en jongeren (deviante seksuele opwinding). 
Hoewel de recidivepercentages bij internetplegers lager lijken te 
zijn dan bij handtastelijke misbruikplegers, moet dit nog door 
onderzoek over een langere opvolgperiode bevestigd worden.

kk Conclusie
Internetplegers zijn geen homogene groep. Dat geldt bij uitbrei-
ding voor alle zedenplegers. Zorgvuldig in kaart brengen van 
individuele risicofactoren is belangrijk en therapie moet daarop 
afgesteld worden. Over het algemeen worden toch dezelfde 
risicofactoren gevonden. Internetplegers komen dus zeker in 
aanmerking om in centra voor daderhulp gevolgd te worden.

 Kris Vanhoeck 
teamcoördinator I.T.E.R., Brussel
De hele nieuwsbrief kan u nalezen http://iternieuwsbrief.blogspot.
be/2011/11/risicofactoren-voor-seksuele-agressie.html

 Referentie 
Seto, M.C., Hanson R.K. & K.M. Babchishin, K.M. (2011). Contact 
sexual offending by men with online sexual offenses. Sexual Abuse, a Journal 
of Research and Treatment. 23(1):124-145

I.T.E.R. is een ambulant centrum voor preventie, begeleiding 
en behandeling van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Vier 
keer per jaar publiceert I.T.E.R. een nieuwsbrief die recente 
inzichten en ontwikkelingen in de internationale literatuur hun 
weg wil laten vinden naar een professioneel en geïnteresseerd 
publiek. Alle nieuwsbrieven kunnen geconsulteerd worden op de 
blog iternieuwsbrief.blogspot.com.

kk Vraagstelling
Hebben gebruikers van kinderporno ook zelf kindermisbruik-
feiten gepleegd? Of stijgt door het kijken naar kinderporno 
de waarschijnlijkheid dat ze dat in de toekomst zullen doen? 
Internet kan op twee manieren bij kindermisbruik een rol 
spelen. Ten eerste door het bekijken, verspreiden en aanmaken 
van kinderporno. Ten tweede wordt het internet ook gebruikt 
om met kinderen en jongeren seksueel te chatten en te cam-
men en via deze weg eventueel met hen een afspraak te maken 
met het oog op seks. 

kk Michael Seto, Karl Hanson en Karen Babchishin 
(2011). Contact sexual offending by men with online 
sexual offenses

Seto, Hanson en Babchishin onderzoeken in hun artikel hoe 
groot de kans is dat iemand die voor internetfeiten veroor-
deeld is, eerder reeds veroordelingen voor handtastelijk mis-
bruik opgelopen had. En ten tweede hebben ze onderzocht 
hoe waarschijnlijk het is dat iemand na veroordeling voor 
internetfeiten, daarna ook handtastelijk misbruik zal plegen. 
Wat de eerste vraag betreft, komen de onderzoekers tot de 
vaststelling dat er een belangrijke groep internetplegers is, die 
(nog) geen handtastelijk misbruik gepleegd heeft. 12% blijkt 
niet voor handtastelijk misbruik veroordeeld te zijn en 55% 
zegt mondeling en in vertrouwen tegen de onderzoekers dat ze 
nog nooit een kind handtastelijk misbruikt hebben. 
Voor de tweede vraag vonden ze dat internetplegers een lager 
recidiverisico hebben dan handtastelijke misbruikplegers. 
Echter, het hoogste recidiverisico hebben de plegers die beide 
soorten misbruikfeiten gepleegd hebben.

kk Wat leren we hieruit?
Wie voor internetmisbruik veroordeeld wordt, is meestal niet 
bij justitie bekend voor handtastelijk misbruik (slechts 1 op 8). 
Bij navraag geven echter meer dan de helft van de veroordeelden 
toe dat ze wel feitelijk misbruik gepleegd hebben. Dat is een 
grote groep en we mogen aannemen dat niet iedereen de waar-
heid verteld heeft. Toch moeten we er tot nader order van uit-
gaan dat er ook een groep is die enkel internetmisdrijven begaat. 
En in vergelijking met andere groepen van misbruikplegers 
wordt relatief weinig recidive bij internetplegers vastgesteld. 
Babchishin, Hanson en Hermann (2011) vermoeden zelfs dat 
het recidiverisico van kinderpornogebruikers die enkel porno 
bekeken en gedownload hebben, quasi nul zou kunnen zijn. 
En dit ondanks het feit dat bij deze gebruikers veel deviante 
seksuele opwinding vastgesteld wordt, zodat Seto, Cantor en 
Blanchard (2006) zelfs besluiten dat er meer pedofiele opwin-
ding bij deze gebruikers te vinden is dan bij de doorsnee pleger 
van effectief kindermisbruik. 

l grensgedrag - voortschriJdende inzichten seKsueel grensgedrag - voortschriJdende inzichten seKsueel grensgedrag - voortschriJdende inzich

Internetplegers en het risico  
op handtastelijk misbruik
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Beyond delusions and hallucinations – cognition, 
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Sofie Houthoofd | 24 mei 2013
doctor in de geneeskunde, Universiteit Antwerpen
promotor: prof. dr. Bernard Sabbe | copromotor: prof. dr. Ellen de Bruijn

Coping with chronic pain: Problem solving and acceptance
Emelien Lauwerier | 27 mei 2013
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Gender and depression in Europe. Analyzing gender 
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Sarah Van de Velde | 27 mei 2013
doctor in de sociologie, Universiteit Gent
promotor: prof. dr. Piet Bracke
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state regulation versus delay aversion
Baris Metin | 28 mei 2013
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Lies De Ruddere | 28 mei 2013
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Early adversity and self-critical perfectionism  
in chronic fatigue syndrome 
Stefan Kempke | 31 mei 2013
doctor in de psychologie, Katholieke Universiteit Leuven
promotor: prof. dr. Patrick Luyten | copromotor: prof. dr. Nicole Vliegen  
en prof. dr. Boudewijn Van Houdenhove 

Overgeneral and intrusive memories in depression: the role 
of rumination and resistance to proactive interference
Jorien Smets | 5 juni 2013
doctor in de psychologie, Katholieke Universiteit Leuven
promotor: prof. dr. Filip Raes | copromotor: prof. dr. Ineke Wessel

Effectiveness and cost-effectiveness of a health promotion 
intervention targeting physical activity and healthy eating 
in individuals with mental disorders
Nick Verhaeghe | 11 juni 2013
doctor in de sociale gezondheidswetenschappen:  
medisch-sociale wetenschappen, Universiteit Gent
promotor: prof. dr. Lieven Annemans | copromotor: prof. dr. Lea Maes

A psychoeducational approach to stress management.  
An implementation and effectiveness study
Tom Van Daele | 17 juni 2013
doctor in de psychologie, Katholieke Universiteit Leuven
promotor: prof. dr. Omer Van den Bergh | copromotor: prof. dr. Chantal Van Audenhove 
en prof. dr. Dirk Hermans 

Posttraumatic stress in children and adolescents involved  
in road traffic accidents: risk and protective variables
Marlies Tierens | 18 juni 2013
doctor in de medische wetenschappen, Universiteit Gent
promotor: prof. dr. Cornelis van Heeringen | copromotor: prof. dr. Geert Crombez

Unwanted pursuit behavior after breakup
Olivia De Smet | 25 juni 2013
doctor in de psychologie, Universiteit Gent
promotor: prof. dr. Ann Buysse

Impulsivity: a treatable risk factor in relapse  
to alcohol dependence
Leen Joos | 25 juni 2013
doctor in de geneeskunde, Universiteit Antwerpen
promotor: prof. dr. Geert Dom | copromotoren: prof. dr. Bernard Sabbe  
en dr. Anna Goudriaan 
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De betreurde Patrick Vandewyer (1957-2011) was een kunstenaar en ingenieur-architect die de beide ambachten
combineerde in indrukwekkende, internationaal getoonde installaties en performances waarin materialen tot
uiterste spanning gebracht werden. Uiterste spanning speelde ook in zijn persoonlijk leven en vond een weg in de
talrijke dagboeknotities die hij naliet.
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Een zeer enigmatische figuur uit die surrealistische tijd is de 
Roemeense Benjamin Fondane. Eerst stelde hij veel hoop in 
deze nieuwe beweging. Later werd hij vurig anti-surrealist. 
Alleen al de dood die hij tegemoet ging roept verwarde gevoe-
lens op: als jood in Parijs werd hij beschermd door bewonde-
raars en artistieke collega’s. In 1944 werd hij opgepakt samen 
met zijn zus. Men kreeg gedaan dat hij kon vluchten. Maar hij 
weigerde zijn zuster achter te laten en beiden kwamen terecht 
in Auschwitz, waar zij het lot ondergingen van de ontelbaren 
die gedwongen werden dezelfde dood in te gaan.

Fondane was een joods filosoof en een modern dichter. Zowel 
in zijn filosofie als in zijn poëzie zijn creatief en rationeel 
denken onverzoenbaar. Eéns de dichter in een abstract en 
theoretisch denken vervalt, komt er een eind aan zijn intuïtief  
en direct contact met de geleefde realiteit. Als poëtisch uit-
gangspunt kiest hij resoluut voor de affectiviteit, het enige 
reële basale dat we echt kennen. Hij spreekt dan ook van een 
creatieve affectiviteit. Er is hier geen plaats genoeg om verder 
in te gaan op deze poëziefilosofie. Revelatie, déjà-vu, reactua-
lisatie, epifanie zijn sleutelwoorden. En: wat men het redelijke 
noemt is datgene was een geïnstalleerde waarheid is. Non 
cogito, ergo sum.

Een forse steun in de rug voor wie poëzie wil zien als een 
manier van omgaan met de (buiten) wereld en met de eigenste 
gevoelbewegingen. Ook binnen de psychiatrie.

 Jo Smet 

In 1873 schreef Arthur Rimbaud Une saison en enfer. Met 
daarin deze keirake slagzin: La vraie vie est absente. Deze 
uitspraak kan verstaan worden als de formulering van een 
stevig onbehagen tegen het heersend rationalisme en tegen 
de zelfgenoegzame bourgeoisie die eufoor zich oppermachtig 
waande in de successen van dat liberale tijdsgewricht. Maar 
vooral: behoudsgezind en eigengereid bepaalde wat kon en 
niet kon. Uitnodigde tot protest.

Tegen dat rationalistische-ééndimensionele (wanneer hoorden 
we dat opnieuw?) ontstond een ‘zoektocht’ naar waar het ware 
leven dan wèl te vinden was. Freud postuleerde het onbe-
wuste als sturend mechanisme onder dat (over)aangepaste 
ego. Tristan Tzara reageerde al tijdens WO I met felle woede 
om zoveel bloedvergieten dat als hét failliet van het heersend 
bourgeoisdenken werd gezien. Tegenover de burgerlijke cul-
tuur en haar instituties stelt Dada de volledige vrijheid en de 
ultieme spontaneïteit centraal, wars van alle codes en conven-
ties. Na dat defaitistisch destructieve anarchisme verzamelden 
onder leiding van André Breton de nieuwe kunstenaars zich 
in het surrealisme dat een constructieve missie had: het ware 
leven ten volle tot uitdrukking brengen. Zie de link met de 
psychoanalyse: op zoek gaan naar de ware toedracht.

Om de dichtstoppende kracht van het ego te verschalken 
kwam men uit bij l’écriture automatique, een variant op 
Freuds vrij associëren en op (langs de kant van de analist) ‘die 
gleichschwebende Aufmerksamkeit’. Breton werkte dit auto-
matisch schrijven uit, niet alleen als techniek, maar ook als 
attitude. Je ne pense pas, donc je suis. Tegen de controle van 
de ratio. Er is de (objectieve zichtbare) realiteit en er is de 
psychische realiteit, puur subjectief en singulier en die twee 
samen vormen de surrealiteit.

Denken dat daaruit poëzie voortkomt, was wel heel extreem 
en naïef doorgedacht. Het gedicht zou ergens klaar liggen en 
een techniek die je ik afwezig maakt zou helpen om die op te 
delven. Niets geen proces, niets geen bewerking en geen nood 
aan zuchten, zoeken, combineren en (vooral!) schrappen. De 
droom onder de vorm van zijn manifest verhaal, is kunst: 
niks geen interpretatie, niks geen op zoek gaan naar de latente 
betekenis, niks geen situering of contextualisering.

Non cogito, 
ergo sum

 poëzie(?) zo helpt poëzie(?) zo helpt poëzie(?) zo helpt poëzie(?) zo helpt poëzie(?) zo helpt poëzie(?) zo helpt poëzie(?) zo helpt poëzie(?) zo helpt poëie(?) 
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gen, wilde men het geheugen van de patiënt volledig wissen 
om zo een nieuw geheugen te kunnen opbouwen: een tabula 
rasa dat naar believen opnieuw kan beschreven worden. Zo 
slaagde men erin bekentenissen af te dwingen.
Voor 1st Collection Vault 52-18958 / 5-29524 liet Kiefer zich 
dan weer inspireren door de Global Seed Vault in Spitsbergen, 
Noorwegen. In deze reusachtige kluis worden zaden bewaard 
om de wereld, na een catastrofe, opnieuw te kunnen opbou-
wen. Kiefer verzamelt geen zaden, maar baby’s op sterk water. 
En die worden gretig bekeken door jong en oud, en door u 
en ik.

Gideon Kiefer slaagt er telkens in om door middel van rea-
listische, academisch geschilderde, beelden verwarring te ver-
oorzaken. Wat herkenbaar is, wordt plots bevreemdend, wat 
normaal lijkt, wordt plots gevaarlijk. Voor het werk van Kiefer 
moet je dus je tijd nemen. Alles vertelt je iets: de aantekenin-
gen, de kleine schetsen, de citaten. Door alles zorgvuldig te 
‘lezen’ vallen de puzzelstukjes in elkaar en kom je telkens een 
stapje dichter bij de kunstenaar. De tentoonstelling met bijna 
veertig werken leidt je namelijk naar de wereld van Gideon 
Kiefer: een wereld van macht, controle, wetenschap en experi-
ment. Een intrigerende wereld die zich in zijn hoofd bevindt. 

 Patrick Allegaert & Yoon Hee Lamot 

In 2009 wordt Gideon Kiefer (1970) ziek. Hij wordt geope-
reerd en beseft dat hij door het oog van de naald is gekropen. 
Dit is een kantelmoment in zijn leven. Kiefer, die tot dan 
werkte als illustrator voor onder andere Humo, besluit kun-
stenaar te worden. Hoewel dit alles relatief kort geleden is, is 
de sprong die hij sindsdien maakte, reuzengroot. Zijn werk 
is geliefd bij kunstverzamelaars en vandaag, nog tot en met 
6 oktober, presenteert het Museum Dr. Guislain zijn eerste 
solotentoonstelling.

Het Museum Dr. Guislain leerde het werk van Gideon Kiefer 
in 2010 kennen in het kader van de tentoonstelling Het 
gewichtige lichaam. Al gauw was duidelijk dat de interesses van 
deze kunstenaar nauw verbonden waren met de thematiek van 
het museum, met de sfeer die het wil creëren. Wetenschap, 
de medische wereld, bizarre experimenten en machtsverhou-
dingen staan centraal. Dokters en verpleegsters onderzoeken 
patiën ten, maar schijnen niet te beseffen dat ze zelf gecon-
troleerd worden, minimensjes worden als poppetjes gemani-
puleerd, mysterieuze massabijeenkomsten vinden plaats in 
desolate, donkere plaatsen. Wat is er hier aan de hand?

Gideon Kiefer werkt meestal op klein formaat, meer bepaald 
op oude afgescheurde boekkaften. Omdat de kunstenaar niet 
houdt van de leegte van een wit blad, lenen de vergeelde, 
strak opgespannen bladen zich perfect om zijn wereld weer 
te geven. Een wereld die onder meer geïnspireerd is door 
de jaren 1950, maar ook door Youtube-filmpjes. Uit het 
overaanbod aan bewegende beelden kiest hij zijn eigen stills, 
maakt hij zijn eigen keuzes. Maar ook persoonlijke ervarin-
gen dringen door in zijn werk: zo lijdt de kunstenaar aan 
night terror, een slaapstoornis waarbij hij geteisterd wordt 
door nachtmerries. Een voorbeeld hiervan is Abces, waarin 
mensen in een donkere open ruimte worden bekeken door 
een massa in tribunes. Wat er gebeurt is onduidelijk, Kiefer 
weet het zelf ook niet, maar hij beleefde het in zijn dromen. 
Links duidt een verticale lijn aan wat echt en wat verzonnen 
is: “The dream ended here actually”, schrijft hij er eerlijkheids-
halve bij.
Naast de kleine werken zijn er ook grote in Siberisch krijt 
te zien, zoals het portret van Ewen Cameron, de Schots-
Amerikaanse psychiater en voorstander van de electroshock-
therapie. Cameron lag mee aan de basis van het Kubark-
handboek, de handleiding van de CIA voor ondervragingen 
met martelpraktijken. Electroshocks maakten daar een 
belangrijk deel van uit: door herhaalde shocks toe te bren-

Gideon Kiefer - Tekeningen
Wetenschap verbergt waanzin

ychiatrie berichten uit het museum van de psychiatrie berichten uit het museum van de psychiatrie berichten uit 

Gideon Kiefer, Abces, s.d., gemengde techniek. Privécollectie
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tekort schiet als vader. Hij lijkt dat zelf niet helemaal te besef-
fen, want is dan ook zelden nuchter genoeg om na te denken. 
Gunther zorgt voor Marcel in plaats van omgekeerd, zoals 
wanneer hij zijn vader ’s morgens in bed alcohol te drinken 
geeft om ontwenningsverschijnselen tegen te gaan. Maar 
ondanks al zijn tekortkomingen, geeft Marcel wel degelijk 
om zijn zoon. Hij is buiten zichzelf van verontwaardiging 
wanneer een sociaal assistente van de Bijzondere Jeugdzorg 
bij een huisbezoek vaststelt dat de leefomstandigheden onge-
schikt zijn om een kind in groot te brengen. Marcel slaat de 
inboedel kort en klein en wil vervolgens Gunther aanpakken, 
want hij denkt ten onrechte dat die aan de basis ligt van het 
onderzoek. Grootmoeder en de ooms moeten tussenkomen 
om Gunther te beschermen. Wanneer vader gekalmeerd is en 
tot inkeer komt, besluit hij zich te laten opnemen voor een 
ontwenningskuur. Maar al tijdens het eerste weekend buiten 
de kliniek hervalt hij…
Hoewel het verhaal karikaturaal lijkt, komen dergelijke toestan-
den ook in het Vlaanderen van de eenentwintigste eeuw voor: 
in het tehuis voor jongeren met gedragsproblemen waar ik 
werk, keerde één van de leerlingen op zaterdagavond op eigen 
houtje terug naar het internaat. Zijn ouders zaten al van vrijdag 
op café en er was niets te eten thuis. Hij wist dat er in het tehuis 
een maaltijd en een opgemaakt bed voor hem klaar stonden.
Ook Gunther komt op zo’n internaat terecht, waar hij zich 
vlot aanpast. Hij is natuurlijk veel gewend en heeft geleerd 
te overleven in alle omstandigheden. Hij zal erin slagen te 
ontsnappen aan de helaasheid der dingen, maar niet geheel 
ongeschonden.

 Anne Clara 

De verfilming van de semi-autobiografische roman van 
Dimitri Verhulst is grimmiger van toon dan het boek. Toch is 
ook de film een tragikomedie, hoewel het lachen met de soms 
groteske toestanden een bittere nasmaak laat.
We volgen het dagelijks leven van de 13-jarige Gunther 
Strobbe, die met zijn vader Marcel bij zijn grootmoeder 
inwoont in een voorstad van Aalst. Ze delen dit huis met de 
drie broers van vader, nonkels Pieter, Koen en Lowie. Marcel 
is de enige die werkt – als postbode – maar na zijn ronde spen-
deert hij zijn inkomen in zijn stamcafé. Pieter is gokverslaafd, 
Koens geld gaat op aan alimentatie voor zijn diverse exen 
en kinderen, en de jongste broer Lowie besteedt zijn dagen 
aan vechten en vrouwen versieren. Om aan deurwaarders en 
boze ex-partners te ontsnappen en omdat ze niet in staat zijn 
om voor zichzelf te zorgen, zijn alle broers naar hun moeder 
teruggekeerd. Die probeert met alle macht het huishouden 
overeind te houden, maar is niet opgewassen tegen het zelf-
destructief gedrag van haar zonen.
Guntherken, ook wel Kleine genoemd, groeit dus op in de 
alcoholdampen en tabaksrook, met als rolmodellen een stel-
letje macho leeglopers. De vier broers zuipen zichzelf vrolijk 
naar de verdoemenis, in een recordpoging bier drinken of 
gewoon als tijdverdrijf. Sex, alcohol en rock & roll – als je 
de melige schlagers van Roy Orbison daaronder kan rekenen 
tenminste – kenmerken de habitat van Guntherken. Hij gaat 
met zijn vader en nonkels op café, drinkt al een pintje mee 
en lijkt voorbestemd voor een even nutteloos bestaan als de 
vorige generatie. 
Ook op school loopt het niet al te best. Omwille van te laat 
komen en andere overtredingen moet Gunther dikwijls straf 
schrijven. Achteraf gezien blijkt het opstellen van al die tek-
sten een goede voorbereiding op zijn toekomstig beroep als 
auteur.
Maar voorlopig ondergaat Gunther zijn lot lijdzaam. Door 
zijn ogen ziet de onwaarschijnlijke warboel waarin hij opgroeit 
er niet zo vreselijk uit. Hij weet dan ook niet beter, voor hem 
is dit gewoon. Zoals wij hulpverleners in de geestelijke gezond-
heidszorg in onze praktijk vaak vaststellen, zal hij de prijs 
later betalen. Als volwassene lijkt Gunther dan ook meer last 
te ervaren: hij is bang voor de verantwoordelijkheid van een 
relatie en gezin. Wanneer zijn vriendin zwanger blijkt te zijn, 
maakt hij duidelijk dat hij geen kind wil. Hierin verschilt hij 
van zijn vader, die de pasgeboren Gunther uit de kraamafde-
ling kwam halen en hem in een postzak vooraan op zijn fiets 
mee getroond heeft op kroegentocht, om hem fier te tonen 
aan alle drinkebroers. Die trots belet niet dat Marcel zwaar 

De helaasheid der dingen
België, 2009 
regie: Felix Van Groeningen 
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Begin juni was er een bestuurswissel aangezien Stéphane 
De Geest ontslag nam als voorzitter van UilenSpiegel vzw. 
Gelukkig hadden hij en de eerder afgetreden Rafaël Daem 
de fundamenten gelegd voor een goede overname door in 
2010 in het kader van de vermaatschappelijking van de 
zorg een eerste vormingscyclus ervaringsdeskundigheid in 
te richten. Uit deze en latere vormingen ontstond er een 
nieuwe kern patiëntenvertegenwoordigers die UilenSpiegel 
van vers bloed voorzag.
Het nieuwe bestuur bouwt verder op de vijf pijlers: infor-
meren, lotgenotencontact, participatie, sensibiliseren en 
belangenbehartiging. Zo wil het extra inzetten op enerzijds 
een bredere regionale basiswerking en anderzijds de uit-
bouw van een Vlaamse patiëntenkoepel voor de geestelijke 
gezondheidszorg samen met de andere patiëntenorganisa-
ties. Hoewel er nog werk aan de winkel is, heeft het initi-
atief al de naam OpGanG. Zodra er meer duidelijkheid is 
volgt er meer nieuws hierover. 
De interne werking met dagelijks bestuur, stuurgroep, 
intervisies voor de patiëntenvertegenwoordigers, psycho-
segroepen en werkgroepen internering en communicatie 
worden voortgezet en zo mogelijk uitgediept. Daarnaast 

doet UilenSpiegel aan lobbywerk en vertegenwoordiging in 
allerlei nationale en internationale overlegstructuren.
Hoewel UilenSpiegel samen met diverse organisaties mee-
werkt aan de uitbouw van een landelijk opleidingstraject 
voor ervaringsdeskundigen zal het toch nog twee basis-
cursussen voor ervaringsdeskundigen blijven aanbieden 
met de bedoeling nieuwe vertegenwoordigers te vormen. 
Dit laatste is nodig aangezien de berg werk blijft groeien 
en dit werk hoofdzakelijk door vrijwilligers wordt gedaan. 
Patiëntenparticipatie is goed doch vergt veel inzet van een 
toch kwetsbare groep. We krijgen nu ook in Vlaanderen lang-
zamerhand het fenomeen dat men in Nederland omschreef 
als “de kleine groep superpatiënten”. Dit zijn (ex-)patiënten 
die overal gevraagd worden als spreker of vertegenwoordiger 
en die dit bovendien onbezoldigd doen.
In de patiëntenbeweging wordt de roep om een bezoldigd 
statuut steeds groter omdat de verantwoordelijkheden blij-
ven groeien en sommigen er bijna een voltijdse job aan heb-
ben. Als de overheid en de instellingen ervaringsdeskundigen 
nodig hebben dan mag daar wel iets tegenover staan.

w http://uilenspiegel.net

 van patiëntenverenigingen nieuws van patiëntenverenigingen nieuws van patiëntenverenigingen nieuws van patie

Forum Ups & Downs
Zevende editie – zaterdag 12 oktober 2013 
van 13.00 tot 17.30 uur

13.00 u Onthaal en registratie
13.30 u welkomstwoord door Patrick Colemont, moderator en inleiding 

door Rebecca Müller, voorzitter van Ups & Downs vzw
13.40 u Chronische depressie: voelen en denken gegijzeld.  

Een actueel neurobiologisch inzicht 
Prof. dr. Kurt Audenaert, hoogleraar psychiatrie UGent –  
kliniekhoofd volwassenenpsychiatrie, UZGent

14.30 u Getuigenis door minister Guy Vanhengel, Brussels minister  
van Financiën, Begroting en Externe Betrekkingen

15.20 u Tweede uitreiking van de Ups & Downs-prijs,  
door Maaike Cafmeyer, actrice, meter van Ups & Downs

15.30 u Koffiepauze
16.00 u Videogetuigenis: ‘depressie overwinnen’ door Katrien en Paul, 

vrijwilligers Ups & Downs
16.10 u Recente ontwikkelingen op het gebied van de bipolaire  

stoornissen
Prof. dr. Ralph Kupka, psychiater en hoogleraar bipolaire 
stoornissen aan de Vrije Universiteit/VU Medisch Centrum, 
Amsterdam 

17.00 u Receptie met broodjes

Wanneer Zaterdag 12 oktober 2013 – van 13.00 tot 17.30 uur
Plaats Vormingscentrum Dr. Guislain, campus Guislain,  

Jozef Guislainstraat 43, 9000 Gent
Deelnameprijs - € 10 (per persoon) voor leden van Ups & Downs, 

Uilenspiegel en Similes
- € 15 voor niet-leden
- € 25 voor professionelen

Inschrijving Inschrijving is noodzakelijk vóór maandag 7 oktober 2013 
via www.upsendowns.be
Inschrijving is pas geldig na storting van de deelnameprijs 
op rekeningnummer van Ups & Downs:
IBAN: BE58 4280 1159 6179 – BIC: KREDBEBB
Met vermelding van ‘forum 12 okt’ en de namen  
van de deelnemers

Info Ups & Downs vzw
www.upsendowns.be 
www.facebook.com/upsendowns.be
contact@upsendowns.be

Opgang bij UilenSpiegel

Manisch - depressief? Zo gek nog niet!



30

psyche.nieuws

psyche. Jaargang 25 (3), september 2013

Beslissingen  
van de Vlaamse Regering

Een vierde van de Vlamingen krijgt ooit 
te kampen met psychische problemen. Toch 
hangt hierrond nog steeds een taboe. Om dit 
te verhelpen werd de associatie Beeldvorming 
Geestelijke Gezondheid opgericht. De organi-
satie zal een campagneplan opstellen voor een 
meer positieve beeldvorming over geestelijke 
gezondheidszorg in Vlaanderen. De Vlaamse 
regering keurt de overeenkomst met de as-
sociatie goed en een jaarlijkse subsidie wordt 
toegekend. (21 juni 2013)

Sociopoly – sociale 
vaardigheden trainen 

In het hele traject naar werk is de ultieme 
test het solliciteren. Jobcentrum (Gits, West-
Vlaanderen), een organisatie die personen met 
een arbeidshandicap begeleidt, heeft een spel 
ontwikkeld om hen te wijzen op de valkuilen 
bij het solliciteren. 
Het doel van het Sociopoly-spel is eenvou-
dig: Als eerste het vast contract binnenrijven. 
Door opdrachten tot een goed einde te bren-
gen, verzamelen de deelnemers sociobonussen 
waarmee ze vooruit raken in het spel. De 
spelbegeleider leidt het spel in goede banen 
om sociale vaardigheden te trainen. Het spel 
kan echter ruimer ingezet worden, en er zijn 
reeds enkele psychiatrische ziekenhuizen die 
het spel gebruiken..

Sociopoly kost € 200. 
m bart.coopman@jobcentrum.be
w www.sociopoly.be/

De grote sprong voorwaarts 
van Psylos

Op vrij korte tijd heeft Psylos een tiental 
nieuwe clubs lid gemaakt, en zo telt ze nu 50 
leden. De clubs zijn meestal verbonden aan 
ggz-voorzieningen: vooral beschut wonen en 
psychiatrische ziekenhuizen. De clubs ontvan-
gen van Psylos individuele clubondersteuning 
op maat, gericht op het stimuleren van actieve 
deelname aan beweging en sportdeelname 
Niet-aangesloten clubs die willen proeven van 
het Psyloslidmaatschap kunnen een promolid-
maatschap nemen voor een jaar.
En met haar twee splinternieuwe geo-cache-
koffers – gratis te ontlenen door leden – is 
Psylos mee met de jongste wandelhype.

Psylos
t 016 22 04 15
m info@psylos.be
w www.psylos.be

CRéSaM open u
Onze zustervereniging uit Wallonië (voorheen 
Institut Wallon pour la Santé Mentale) is 
recent van naam veranderd. Voortaan luidt 
het Centre de Réference en Santé Mentale 
(CRéSaM). Nu is ook hun nieuwe website 
actief. 
Met een maandelijks nieuwsbrief willen ze 
in de toekomst berichten over wat relevant is 
voor de Waalse geestelijke gezondheidszorg.
w www.cresam.be

Een denktank  
over een zorgtank

Het Itinera Institute, een onafhankelijke on-
derzoeksorganisatie, schetst in het rapport 
“Hoe gezond is de geestelijke gezondheids-
zorg in België?” de huidige organisatie van de 
geestelijke gezondheidszorg en concludeert dat 
er heel wat tekortkomingen zijn. Die liggen in 
de ziekenhuisgerichte structuur en financie-
ring, de geringe samenwerking tussen verschil-
lende maatschappelijke domeinen (welzijn, 
zorg, arbeid) en dit niettegenstaande grote 
impact van psychische problematiek op ziek-
teverzuim, invaliditeit en levensverwachting.
Het rapport sluit af met 14 aanbevelingen die 
o.a. gaan over de financiering, gemeenschaps-
zorg, vroege detectie, preventie, ervaringsdes-
kundigen. 

Het rapport is te downloaden.
w www.itinerainstitute.org > bibbliotheek >  

Itinera publicaties en presentaties
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Verslavingstheorieën  
in Europa

In het rapport Models of addiction van het 
EMCDDA (European Monitoring Centre 
for Drugs and Drug Addiction) worden theo-
rieën over verslaving onderzocht en wordt een 
nieuw model gepresenteerd. Vervolgens wordt 
gekeken hoe dit model kan worden toegepast 
in assessment, preventie en behandeling. 
Het rapport is te downloaden.

West, Robert (2013).EMCDDA – INSIGHTS. Models 
of addiction. Luxembourg: Publications Office of 
the European Union

w www.emcdda.europa.eu/publications

Een website over dissociatie

Drie lotgenoten bouwden de website glinster 
voor mensen met een dissociatieve stoornis. 
De initiatiefnemers willen putten uit eigen er-
varingen om over te brengen wat het betekent 
om te kampen met dissociatie. Ze schetsen de 
symptomen, kenmerken en ontstaan ervan, en 
gaan in op behandeling en eventuele opname. 
w www.glinster.be

Eerste Onlinehulpstempels 
voor ‘Alcohol en Ik’ en  
‘Praten Online’

De Nederlandse internetprogramma’s Alcohol 
en Ik en Praten Online hebben als eerste 
een Onlinehulpstempel toegekend gekregen. 
Dit betekent dat deze programma’s voldoen 
aan de kwaliteitscriteria voor e-mental health 
interventies. Het Onlinehulpstempel is een 
keurmerk dat consumenten en hulpverleners 
duidelijkheid wil bieden over de kwaliteit van 
online hulpprogramma’s op het gebied van de 
geestelijke gezondheid. 
Alcohol en Ik van Bouman GGZ is een online 
training voor volwassenen die helpt bewust te 
worden van alcoholgebruik en – als men dat 
wilt – om te minderen of stoppen. 
Praten Online van Jeugdriagg Noord Holland 
Zuid is bedoeld voor jongeren van 12 tot 
23 jaar met depressieve en angstklachten. 
Jongeren kunnen er kosteloos, anoniem en 
laagdrempelig chatten met professionele hulp-
verleners. 
w www.alcoholenik.nl/
w www.pratenonline.nl
w www.onlinehulpstempel.nl

10 oktober 2013:  
Landelijke Dag Psychische 
Gezondheid in Nederland

Fonds Psychische Gezondheid is er voor ieder-
een die te maken heeft met psychische pro-
blemen. Een jaarlijks terugkerende activiteit 
is de Landelijke Dag Psychische Gezondheid. 
Dit jaar staat de online campagne van de 
Landelijke Dag in het teken van familie van 
mensen met psychische problemen: Zorg om 
een ander. | Zorg voor uzelf..
Vanaf 10 oktober 2013 zal er op de website zes 
weken lang een scala aan informatie, tests, tips, 
ervaringsverhalen en een speciaal campagnelied.
w www.psychischegezondheid.nl >  

Landelijke Dag Psychische Gezondheid

Nieuwe website voor 
Labyrint~In Perspectief

Labyrint~In Perspectief biedt lotgenotencon-
tact aan familieleden en andere directbetrok-
kenen bij mensen met psychische of psychia-
trische problemen, en doet aan voorlichting en 
belangenbehartiging.
De nieuwe website wil informatief zijn en 
biedt digitale diensten, zoals de E-service en 
het forum voor familieleden. De actualiteit 
komt aan bod met een blog, boekbesprekin-
gen en vraag-en-antwoord.
w www.labyrint-in-perspectief.nl

Psychische problemen  
in het RIZIV-jaarverslag

Het jongste jaarverslag van het RIZIV (2012) 
is uit. In hoofdstuk 5 zijn enkele interessante 
tabellen te vinden over uitgaven voor voorge-
schreven medicijnen en over invaliden.  
Het RIZIV heeft in 2011 491 miljoen euro 
terugbetaald voor medicijnen die ingrijpen 
op het zenuwstelsel (antidepressiva, antipsy-
chotica, …). Dat bedrag is op vijf jaar tijd 
met 23% gestegen. Opvallend, en recent druk 
becommentarieerd, is dat 72% ervan door 
huisartsen werd voorgeschreven. 
Ook interessant: het aantal personen die als 
invalide werd ingeschreven. In 2011 waren er 
96.879 personen die omwille van psychische 
stoornissen als invalide waren erkend. In dit 
aantal zijn werknemers en zelfstandigen sa-
mengeteld. Dat is 33% van het totaal aantal 
invaliden. Sinds 2007 is het aantal invaliden 
omwille van psychische stoornissen met 25% 
toegenomen. Het totaal aantal invaliden is in 
dezelfde periode met 20% gestegen.
w www.riziv.be > Het RIZIV >  

Publicaties van het RIZIV > Jaarverslag
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De Standaard, 28 juni 2013 
Dichter Ingmar Heytze leed jarenlang aan angsten 
om te reizen. Na omzwervingen bij een reeks the-
rapeuten heeft hij een eigen idee over mensen met 
fobieën.
“Een fobie is een roep om aandacht. Mensen houden 
fobieën in stand omdat ze er belang bij hebben, ook al 
is het onbewust. Altijd bezig zijn met van je fobie afko-
men, is contraproductief. Het schermt je af van de vra-
gen die er echt toe doen. Zoals de vraag waar je naartoe 
wilt met je leven. Het is zoals in Trainspotting. Daar is 
afkicken van de heroïne het probleem, maar zodra dat 
opgelost is, wordt het pas echt menens: je moet aan 
werk raken, een vriendin vinden, een leven opbouwen. 
Je leven een invulling geven in het besef van je nietig-
heid. Dat is een grotere opgave dan een fobie temmen.”

Knack website 5 juli 2013
Koen Lowet – sectorverantwoordelijke klinische psy-
chologie bij de Belgische Federatie van Psychologen 
– maakt een literaire verwijzing om zijn ontevreden-
heid over de niet-erkenning van klinisch psycholo-
gen te verduidelijken.
“Het uitblijven van een erkenning voor de klinisch 
psychologen zorgt voor ronduit Kafkaiaanse toestanden. 
Huisartsen willen graag verwijzen en samenwerken met 
psychologen, maar hebben geen manier om met hen 
te overleggen. Het RIZIV heeft een aantal concrete 
voorstellen klaar liggen om psychologische behande-
lingen terug te betalen, maar kan hier niet verder mee 
gaan omdat men enkel erkende zorgverstrekkers mag 
terugbetalen. Psychologen mogen niet deelnemen aan 
E-Health (het elektronisch communicatieplatform van 
de overheid) omwille van hun niet-erkenning, waardoor 
communicatie met andere zorgverstrekkers over hun 
patiënten bijzonder lastig is.”

DeMorgen, 14 augustus 2013 
Volgens Paul Verhaeghe (professor psychologie, 
UGent) is de overmedicalisering niet alleen de schuld 
van stoute huisartsen.
“Het merendeel van de mensen is vandaag overtuigd 
dat er voor alles een pilletje is. Ze zijn niet bereid om 
zichzelf, de manier waarop ze hun leven organiseren of 
de manier waarop ze hun kinderen opvoeden, in vraag 
te stellen. Nogal wat mensen eisen een voorschrift. En 
ze zoeken tot ze een arts vinden die hun dat geeft.”

egd gezegd gezegd gezegd gezegd gezegd gez

Spoedig herstel!? 
Over hoop,  
eigen kracht, regie

Eerste Vlaamse hersteldag
3 december 2013
Kunstencentrum Vooruit Gent

KUNSTENCENTRUM VOORUIT, GENT

Vlaamse 

03.12.13
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Kristien Heymans, Dagcentrum De Vinken, Antwerpen

Spoedig herstel!? 
Over hoop,  
eigen kracht, regie

Eerste Vlaamse hersteldag
3 december 2013
Kunstencentrum Vooruit Gent
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berichten uit het museum van vvgg-nieuws  vvgg-nieuws vvgg-nieuws vvgg-nieuws vvgg-nieuws vvgg-nieuws vvgg-nieuws vvgg-nieuws vvgg-nieuws

VVGG updates

De Vlaamse Vereniging voor 
Geestelijke Gezondheid infor-
meert, inspireert en engageert 
mensen, organisaties, sectoren 
en beleidsmakers zodat het 

onrecht van de discriminatie rond geestelijke gezondheids-
problemen kan verminderen. Daartoe wil ze mensen wijzer 
maken o.a. door informatie aan te bieden en wil ze mensen 
wijzen op thema’s binnen de geestelijke gezondheid(szorg) die 
aandacht vragen. 
Deze rubriek geeft u een aantal updates van de vereniging. 
Meer info kan je terugvinden op www.vvgg.be.

kk De Westerse psychiatrie is in crisis…
“De Westerse psychiatrie is in crisis.” Dit zijn 
niet onze woorden, maar het is de openings-
zin van een recente, krachtige perstekst van 
Mental Heath Europe. MHE is een grote 
en gerespecteerde overkoepelende Europese 
organisatie die zowel professionals als zorg-

gebruikers groepeert en waarvan de VVGG deel uitmaakt (als 
lid, als National Focal Point). MHE vindt het in deze perstekst 
alarmerend dat de DSM-5 een groot aantal diagnostische cate-
gorieën bevat met twijfelachtige betrouwbaarheid, die steeds 
meer normale reacties medicaliseren. MHE, en met haar ook 
de VVGG, is vooral bezorgd over de toenemende dominantie 
van een biologische benadering van psychische problemen en 
verminderend belang dat gehecht wordt aan psychologische 
en sociale interventies, die het persoonlijke en sociale herstel 
ondersteunen. Lees het volledige persbericht op onze website.

kk Herstellen is de boodschap
We hebben het hier niet 
over de ‘fysieke genezing’ 
maar over de strijd voor 
een gewoon leven. Geoff 

Shepherd omschrijft herstel als “het proces waarbij een persoon 
in het centrum van het proces staat. De professionele hulpverlener 
dient de persoon te ondersteunen om zijn eigen doelen na te stre-
ven en na te denken hoe hij de cliënt kan helpen om deze doelen 
te bereiken. Centraal in deze aanpak staat het begrip hoop. Hoop 
is de motor van het leven.”
Langzaam groeit de praktijk dat patiënten/cliënten/gebruikers 
niet alleen een vraag formuleren maar ook aangeven wat ze 
echt verwachten van de zorg. Dit betekent een grote verande-
ring voor zowel hulpverleners als hulpvragers. ‘Empowerend’  
begeleiden erkent en versterkt aanwezige krachten, in plaats 
van te focussen op de beperkingen van mensen met psychische  

kwetsbaarheid. Mensen worden aangespoord om hun moge-
lijkheden te verkennen en iets te maken van hun leven. Men 
spreekt van de herstelbenadering. Hun rollen als ouder, 
collega, buur, … worden meer zichtbaar. Ook de Vlaamse 
geestelijke gezondheidszorg heeft deze ideeën opgepikt, en op 
vele plaatsen wordt de zorg vanuit de herstelgedachte geher-
oriënteerd. Dat vertaalt zich in nieuwe ontwikkelingen en 
begrippen: herstelondersteunende zorg, ervaringsdeskundig-
heid, lotgenotencontact, patiëntenparticipatie, kwartierma-
ken, buddydiensten, …
Om deze ontwikkelingen te ondersteunen en om te tonen wat 
ook de kracht van het herstelgericht werken is, organiseren we 
op 3 december de eerste Vlaamse Hersteldag in Gent. Ook 
benieuwd? Neem dan een kijkje op www.hersteldag.be.
Tijdens deze Hersteldag vindt ook de uitreiking van de 13de 
Reintegration Awards plaats. Deze Awards sluiten aan bij het 
herstelthema. Wie nog een project wenst in te dienen, kan dit 
nog tot 31 oktober. Meer info op www.vvgg.be/ra

kk Mensen met jongdementie naar de top
Te Gek!?, onze partner in de Associatie Beeldvorming 
Geestelijke Gezondheid Vlaanderen, organiseerde voor de 
derde maal zijn eigen Tour de France en trok begin juli, hele-
maal Te Gek!? van de Tour, richting Mont Ventoux en Alpe 
d’Huez. Naast een aantal BV’s reden ook mensen met jong-
dementie en hun partner mee de cols op.
Personen met jongdementie lijken een welhaast vergeten 
groep te zijn. In België gaat het over 3.000 tot 12.000 men-
sen, d.w.z. dementie die begint onder de 65 jaar. De diagnose 
wordt vaak laat gesteld en brengt bovendien heel wat onzeker-
heid mee over de toekomst van deze jonge mensen en hun 
omgeving. Het betekent vaak inleveren op diverse terreinen 
waaronder het financiële en het sociale. Heel wat van deze 
mensen voelen zich dan ook geïsoleerd. Er is werk aan de 
winkel voor de ontwikkeling van een integraal zorgtraject 
jongdementie, in samenspraak met de diverse overheden, 
personen met dementie zelf en hun families en de diverse 
zorgaanbieders. Met aangepaste hulp en begeleiding en vooral 
met een doorbreken van het stigma rond deze aandoening 
kan recht gedaan worden aan de specifieke behoeftes van deze 
doelgroep.
Meer info over deze Tour en over de aandoening vind je o.a. 
op onze www.geestelijkgezondvlaanderen.be.

 Jan Van Speybroeck 
directeur VVGG
m jan@vvgg.be
de VVGG is ook actief op Facebook, Linkedin, de VVGG-blog,  
de VVGG-website en www.geestelijkgezondvlaanderen.be
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psyche.boekennieuws
Samenstelling Rik Van Nuffel
Secretariaat Bjorn Verlinde
De titels kunnen bij de Boekenservice besteld worden. De prijzen werden ons door  
de uitgevers meegedeeld en kunnen afwijken van de werkelijke verkoopprijs, vooral  
bij niet-Nederlandstalige boeken.
Deze boeken zijn te ontlenen in het documentatiecentrum van de VVGG.

acute psychiatrie

Redders in nood: opvang van mensen in crisis
E. De Soir

Traumapsycholoog Erik De Soir zet de 
belangrijkste opvangmethodes voor mensen 
die in een crisissituatie verkeren op een rijtje. 
Op basis van getuigenissen van slachtoffers 
en hulpverleners bij onder meer de gasont-
ploffing in het Belgische Ghislenghien en de 
aardbeving in Haïti heeft hij het over voor-
uitgeschoven acute en uitgestelde psycholo-
gische opvang, het leidinggeven in noodsitu-
aties en het melden van slecht nieuws aan de 
nabestaanden. Daar hulpverleners in crisis-
situaties hun machteloosheid dikwijls als erg 
ingrijpend ervaren, is een kader, waarbinnen 
ze hun eigen beperkingen kunnen plaatsen, 
van groot belang.
kk LannooCampus, Leuven, 2013, 347 blz., € 24,99 
9789401408172

Werkboek HIC: high en intensive care  
in de psychiatrie

T. van Mierlo, F. Bovenberg, Y. Voskes &  
N. Mulder

Deze handreiking gericht op de high en 
intensive care (HIC), een gesloten acute 
opnameafdeling voor mensen die een ernstige 

psychiatrische crisis doormaken, is bedoeld 
om patiënten de regie te laten hervinden 
en herstel mogelijk te maken. Op basis van 
Nederlandse expertmeetings is dit werkboek 
mét HIC-monitor voortgekomen. Het HIC-
model biedt handvatten voor de opbouw 
van een ‚body of knowledge‘ waarbij, door 
middel van wetenschappelijke evaluaties, de 
(kosten)effectiviteit kan worden getoetst en 
het model aangepast.
kk De Tijdstroom, Utrecht, 2013, 142 blz., € 24,00 
9789058982353

afhankelijkheid

iDentity: hoe ons digitaal gedrag ons leven 
bepaalt

L.D. Rosen, N.A. Cheever & L.M. Carrier
De Amerikaanse psycholoog en technologie-
expert Larry Rosen belicht de invloed van 
nieuwe digitale technologieën op ons gedrag 
en beschrijft de gevolgen hiervan voor onze 
geestelijke gezondheid. Zo heeft hij het onder 
meer over Facebook-depressies, ons compul-
sief gedrag met moderne communicatiemid-
delen en diverse stoornissen als gevolg van 
de verdringing van echte gesprekken door 
onlinecommunicatie.
kk Manteau, Antwerpen, 2013, 288 blz., € 19,95 – 
9789022328347 – 

angst/paniek

Angst: wijsheid om stormen te doorstaan
T.N. Hanh

De Vietnamese mensenrechtenactivist en 
boeddhistische monnik Thich Nhat Hanh 
helpt angst te overwinnen door hem hanteer-
baar te maken. Door de oorsprong van deze 
negatieve emotie op te sporen en je te richten 
op het hier-en-nu leer je angst terug los te 
laten. Op basis van een aantal mindfulnessoe-
feningen kunnen verschillende vormen van 
angst, zoals die voor eenzaamheid, verlies, 
ziekte of dood, worden aangepakt.
kk Ten Have, S.l., 2013, 143 blz., € 17,95  
9789025902964

Teken je gesprek over faalangst of  
andere dingen waar je over piekert

A. de Vreede
Deze interactieve, visuele gespreksmethode 
draait volledig rond faalangst en stelt het 
werken aan persoonlijke gedachten over de 
situatie en het eigen kunnen centraal. Met 
behulp van een faalangstsjabloon, een teke-
ning die paniekgedrag kernachtig in kaart 

brengt waardoor angstwekkende gedachten 
overzichtelijk worden, leren kinderen, jon-
geren en volwassenen met hun faalangst om 
te gaan. Op die manier verwerft de betrok-
kene inzicht in diens probleem en wordt de 
oplossing snel zichtbaar. Deze methode heeft 
ook zijn nut bewezen bij mensen met een 
autisme spectrumstoornis, ADHD, ADD en 
al wie chaotisch of associatief denkt. 
kk Pica, S.l., 2012, 51 blz., € 19,95 – 9789077671863

autisme

Autisme en eetproblemen
T. Fondelli

Vaak blijkt eten voor mensen met autisme 
een met struikelblokken bezaaide opdracht. 
De auteur, eetstoornissenspecialist en vor-
mingsmedewerker bij Autisme Centraal, 
reikt een kader aan dat inzicht tracht te 
bieden in hoe eetproblemen bij mensen met 
autisme precies ontstaan. De focus ligt hierbij 
op de weinig of nauwelijks gevarieerde eters 
en de vraag waarom deze kwestie bij hen nou 
net zo hardnekkig is. Daarnaast komen aller-
hande ondersteuningstechnieken aan bod die 
mensen met autisme (terug) moeten helpen 
leren eten.
kk LannooCampus, Leuven, 2012, 126 blz., € 19,99 
9789401407434

Superbrus, een megaklus: begeleidings-
programma voor brussen met een broer  
of zus met autisme

A. Snoeckx
Dit groepsprogramma is er voor broers of 
zussen, de zogeheten brussen, van mensen 
met autisme. Het beschrijft elf uitgewerk-
te bijeenkomsten waarin hun voornaamste 
bezorgdheden aan bod komen. Aan de hand 
van informatie, inleefoefeningen, thuisop-
drachten en uitwisselingsmomenten kunnen 
brussen tussen 9 en 13 zelf op zoek naar wat 
het betekent autisme te hebben. Ook het 
brus-zijn krijgt, met een theoretisch kader en 
een werkmap, aandacht. Het begeleidings-
programma steunt op de jarenlange ervaring 
van een thuisbegeleidingsdienst voor mensen 
met autisme.
kk Garant, Antwerpen/Apeldoorn, 2012, 224 blz., 
€ 24,00 – 9789044129755

 ook verkrijgbaar als e-book
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Autisme in bolletjes: tips voor hulpverlening 
aan begaafde volwassenen

P. Royackers
Uit gesprekken met volwassenen met een 
autismespectrumstoornis blijken hun een-
zaamheid, de machteloosheid om zichzelf niet 
te mogen zijn en hun minderwaardigheidsge-
voelens door behandeling en begeleiding 
vaak niet aangepakt. Deze praktijkgids voor 
hulpverleners en volwassenen met ASS bevat 
tips en voorbeelden uit de hulpverlening. 
Zo giet orthopedagoge Peggy Royackers de 
complexe realiteit van de verschillen tussen 
de zogeheten ‚normale‘ neurobreinen en de 
‚andere‘ autibreinen in schema’s. Op die 
manier licht zij toe dat de communicatie 
in de hulpverlening van mensen met ASS 
voornamelijk een verschil van informatiever-
werking in de hersenen is.
kk Acco, Leuven/Den Haag, 2013, 102 blz., € 22,00 
9789033492211

Planeet Asperger: avonturen in  
de wondere wereld van autisme

P. Bouwhuis
Dit stripverhaal is opgebouwd rond het leven 
van Marc, een pientere jongen met Asperger 
die op de middelbare school zit, en hoe hij 
met zijn door de puberteit veranderende per-
soonlijkheid omgaat. De belevenissen geven 
een inkijk in de wondere wereld van autisme 
en schetsen op humoristische wijze Marcs 
gedachtegang. Af en toe stopt het verhaal 
voor een korte toelichting over wat die 
gebeurtenis voor Marc zo bijzonder maakt. 
Dit getekende verhaal wil advies en steun 
bieden aan ouders en familieleden die zich 
voortdurend afvragen of ze hun kind een 
goede opvoeding geven.
kk Pica, S.l., 2013, 59 blz., € 18,95 – 9789077671917

Wat jij ziet en wat ik voel:  
de binnenkant van autisme

K. Hoopmann
Zowel in persoonlijkheid als gedrag kunnen 
twee mensen met autisme totaal van elkaar 
verschillen. Door je te verdiepen in hun 
sterke en minder sterke kanten, van hun 
unieke kijk op de dingen tot hun moeite zich 
in anderen te verplaatsen, kan je personen 
met autisme echter helpen het beste in zich-
zelf naar boven te brengen. Dit fotoboek legt 
uit hoe iemand met autisme zich kan voelen 
en geeft met humor betekenisvolle informatie 
over de kenmerken van autisme.
kk Pica, Huizen, 2013, 72 blz., € 14,95 
9789077671849

borderline

Mindfulness bij borderline: een praktische 
gids om met borderlinesymptomen om  
te gaan

B. Aguirre & G. Galen
Een korte uiteenzetting beschrijft mindful-
ness als een effectieve manier om de symp-
tomen van borderline te verzachten en laat 
zien hoe met bewuste, open aandacht om 

te gaan met onder meer stemmingswisselin-
gen, verlatingsangst of zelfmoordgedachten. 
Praktijkvoorbeelden tonen hoe heftige emo-
ties te herkennen en hoe storende gedachten 
gemakkelijk los te laten.
kk Hogrefe, Amsterdam, 2013, 176 blz., € 22,50  
9789079729791

classificatie

Diagnostic and statistic manual of  
mental disorders: fifth edition. DSM-5

American Psychiatric Edition

De vijfde editie van het Amerikaanse hand-
boek voor diagnose en statistiek van psychi-
sche stoornissen, DSM, is het resultaat van de 
bevindingen van een werkgroep die in 2007 
een aantal nieuwe classificaties naar voren 
schoof. Zo horen de schrapping van het 
aspergersyndroom als aparte classificatie, de 
invoering van de gokstoornis als nieuwe clas-
sificatie en het wegvallen van de exclusie van 
het rouwproces bij een depressieve periode 
bij de meest in het oog springende vernieu-
wingen. Verder zijn het aantal subtypeclas-
sificaties voor verscheidene vormen van schi-
zofrenie afgenomen, werden bepaalde bena-
mingen herzien (genderidentiteitsstoornis 
wordt genderdysforie) en werd er geopteerd 
voor een classificatie waarbij symptoomgroe-
pen worden onderverdeeld naargelang de 
categorie of de stoornis waartoe die behoren. 
kk American Psychiatric Association, Washington/
London, 2013, 947 blz., $ 149,00 
9780890425558 – 

depressie

Mindfulness en cognitieve therapie  
bij depressie

Z.V. Segal, J.M.G. Williams & J.D. Teasdale
Verslag van de ontwikkeling van de acht-
weekse op mindfulness gebaseerde cogni-
tieve therapie bij depressie en stapsgewijze 
instructies voor groepssessies met meditaties, 
mindful bewegen en cognitieve interventies. 
Deze volledig herziene editie staat uitgebreid 
stil bij de nieuwste inzichten bij het gebruik 
(en de effectiviteit) van mindfulness en cog-
nitieve therapie bij depressie (en andere psy-
chische klachten). De auteurs hebben onder 
meer aandacht voor het inleidende gesprek, 
zelfcompassie, de groepsbespreking achteraf, 
de drie minuten ademruimte en de keuze 
voor een mindfulnessmeditatiedag. Gratis te 

downloaden tekst- en audiobestanden onder-
steunen het achtweekse programma.
kk Nieuwezijds, Amsterdam, 2013, 424 blz., € 54,95 
9789057123894

emotie

Vos komt uit de verf
C. Meijerink-Jacobs & V. Rood

Aan de hand van het personage Vos illustreert 
jeugdtherapeute Chantal Meijerink-Jacobs 
dat ‘anders’ zijn helemaal niet zo erg is. 
Uiteindelijk heeft iedereen unieke en bij-
zondere kwaliteiten en leert ook Vos dat hij 
prima is zoals hij is. Bovenal valt het hem op 
dat ook zijn dierenvriendjes zich wel eens raar 
of anders voelen. Dit geïllustreerde voorlees-
boek wil het gevoel van ‘anders’ zijn voor kin-
deren van zes tot tien bespreekbaar maken.
kk Pica, S.l., 2012, 47 blz., € 14,95 – 9789077671795

Hoe krijg ik meer grip op mijn emoties? 
Vaardigheden en technieken om moeilijke 
situaties het hoofd te kunnen bieden 

S. van Dijk & M. Hammerstein
Aan de hand van technieken uit de dialecti-
sche gedragstherapie helpt dit werkboek jon-
geren meer zelfvertrouwen te ontwikkelen. 
Hierdoor leren ze vaardigheden aan die de 
ups en downs in het leven iets gemakkelijker 
te dragen maken. De aangereikte technie-
ken moeten hen helpen kalm te blijven in 
moeilijke situaties door om te leren gaan met 
emoties die uit de hand dreigen te lopen.
kk SWP, Amsterdam, 2013, 160 blz., € 17,90 
9789085606512

ethiek

Omgaan met beroepsgeheim
B. Hubeau, J. Mertens, J. Put, R. Roose,  
K. Stas & F. Vander Laenen

Naast een uitgebreid hoofdstuk over de toe-
passing van de wetgeving over beroepsgeheim 
in de hulpverlening staan de auteurs stil bij 
dilemma’s die zich in de praktijk kunnen 
voordoen. Het gaat vooral om de samenwer-
king met justitie, welzijnswerk, onderwijs, 
gezondheidszorg en jeugdhulp. Aan de hand 
van één casus reflecteren de samenstellers 
over mogelijke standpunten en alternatieven. 
De laatste twee bijdragen gaan in op de hulp-
verleningsrelatie met cliënten en op ethische 
vraagstukken.
kk Wolters Kluwer, Mechelen, 2013, 173 blz., € 39,50  
9789046554753 – 

etnische groep

Handbook of race and development  
in mental health

E.C. Chang & C.A. Downey
Van de Afro-Amerikanen tot de indianen en 
de latino’s: voor elk van deze grote raciale 
groepen in de Verenigde Staten onderzoeken 
verschillende auteurs hun (gebrek aan) toe-
gang tot en kennis over de geestelijke gezond-
heidszorg. Zij hebben onder meer aandacht 
voor de situatie van kinderen, maatschap-
pelijke steunsystemen, de uitdagingen op 
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forensische zorg

Handboek forensisch welzijnswerk: 
ontwikkeling, beleid, organisatie en praktijk

R. Roose, F. Vander Laenen, I. Aetsen &  
L. van Garsse

Dit volledig herziene handboek bevat de 
recentste ontwikkelingen in het justitiële veld 
en het welzijnswerk en hun impact op orga-
nisatie en praktijk. In het eerste deel komen 
de historische ontwikkelingen van het foren-
sisch welzijnswerk aan bod, in het gedeelte 
daarna wordt het overheidsbeleid uitgediept. 
De twee laatste delen belichten dan weer de 
organisatie van de forensische praktijk en 
geven concrete praktijkvoorbeelden van de 
dagelijkse realiteit van de forensische werker.
kk Academia Press, Gent, 2012, 414 blz., € 23,00  
9789038220208

gedragstherapie

Behandeling van gedragsproblemen:  
een trauma georiënteerde benadering

R. Greenwald
Veel kinderen, jongeren en volwassenen die 
opstandig, agressief of crimineel gedrag ver-
tonen, hebben ooit te maken gehad met 
traumatische omstandigheden die aan de 
basis liggen van hun disfunctionele attitude. 
Het in dit handboek beschreven MASTR-
protocol, oorspronkelijk ontwikkeld voor 
jongeren in de forensische jeugdzorg, is 
gebaseerd op evidence-based technieken 
voor traumabehandeling. Ieder hoofdstuk 
geeft aan hoe de behandeling aangepast kan 
worden voor kinderen en volwassenen en 
focust op de individuele componenten van 
de behandeling. Naast terugvalpreventie is 
er aandacht voor behandelonderdelen zoals 
motiverende gespreksvoering en visualisa-
tietechnieken. Parallel aan de theorie wordt 
telkens een casus beschreven.
kk LannooCampus, Houten, 2013, 368 blz., € 39,99  
9789401406529

Dialectische gedragstherapie in de praktijk
S. van Dijk

Dit handboek, oorspronkelijk ontwikkeld 
voor mensen met een persoonlijkheidsstoor-
nis, beschrijft de verschillen van deze thera-
pievorm met de meer traditionele modellen 
van cognitieve gedragstherapie. Naast diverse 
strategieën die therapeuten kunnen inzetten 

het gebied van gelijke kansen en de rol van 
cultuur en context in de omgang met vaak 
voorkomende psychische aandoeningen.
kk Springer, New York/Dordrecht/Heidelberg/London, 
2012, 389 blz., € 158,95 – 9781461404231 – 

Beschermjassen: transculturele hulp  
aan families

K. Tjin A Djie & I. Zwaan

In deze herziene editie wordt ingegaan 
op de meerwaarde van het werkmodel 
Beschermjassen in de transculturele hulp 
aan families. Ze gaat in op wat een profes-
sional nodig heeft voor een open dialoog met 
de ‘vreemde ander’ en staat stil bij actuele 
thema’s zoals destructieve familiepatronen 
(meisjesbesnijdenis en eerwraak) en uitslui-
ting van vaders na scheiding. Verder komen 
interculturele competenties aan de orde en 
worden instrumenten, zoals het genogram, 
behandeld die inzetbaar zijn in het contact 
tussen hulpverlener en cliënt.
kk Van Gorcum, Assen, 2013, 124 blz., € 19,95 
9789023251224

filosofie

De machinemens: de machinemetafoor in 
de geneeskunde en in het denken  
over ziekte en gezondheid

N. van den Haak
Vanaf de late middeleeuwen raakte het beeld 
van de mens als machine in zwang. Deze 
metafoor diende om de werking van het 
lichaam te kunnen begrijpen. De mens was 
een machine met de hersenen als een com-
plex van biologische mechanismen en de 
psyche als een motor die regelmatig stoom 
af diende te blazen. De machinemetafoor 
bepaalde tot ver in de moderne tijd het 
denken over de verhouding tussen lichaam 
en geest, natuur en cultuur en mens, ziekte 
en gezondheid. De Nederlandse filosofe Nel 
van den Haak maakt een historische rondreis 
langsheen deze machinemetaforen.
kk Eburon, Delft, 2013, 258 blz., € 29,90  
9789059727359

bij individuele cliënten, komen de vier basis-
technieken van dialectische gedragstherapie 
aan bod: mindfulness, frustratietolerantie, 
emotieregulatie en interpersoonlijke effecti-
viteit. Geïllustreerd met formulieren, hand-
outs, voorbeelden, casussen en uitgeschreven 
therapeut-cliëntdialogen.
kk Hogrefe, Amsterdam, 2013, 221 blz., € 24,95  
9789079729784

Cognitieve gedragstherapie:  
theorie en praktijk

J.S. Beck & A.T. Beck

Op basis van theoretische inzichten en klini-
sche ervaring legt Judith Beck, directrice van 
het Amerikaanse Beck Institute for Cognitive 
Behavior Therapy, in deze geheel herziene 
editie uit hoe als therapeut evidencebased-
technieken uit de cognitieve gedragstherapie 
toe te passen. Zij heeft het onder meer over 
de onderzoeksfase en het opstellen van een 
behandelplan, het structureren van thera-
piesessies, het identificeren, evalueren en 
veranderen van automatische gedachten en 
kernovertuigingen en de beëindiging van 
de behandeling en terugvalpreventie. Met 
aandacht voor het stimuleren van patiënten 
om huiswerkopdrachten te maken en het 
oplossen van problemen tijdens de therapie.
kk Nieuwezijds, Amsterdam, 2013, 393 blz., € 49,95 
9789057123849

Rationeel-emotieve gedragstherapie  
in de praktijk

H. Hermans
Centraal staan de uitgangspunten en de 
praktijk van de Rationeel Emotieve Therapie 
(RET). Deze vorm van therapie vindt in 
haar uitgangspunten nauwe aansluiting bij 
het stoïcisme en het boeddhisme, die beiden 
de nadruk leggen op tot zelfbeheersing en 
zelfsturing. Bij de RET draait alles om de 
gedachte dat psychische klachten en onge-
zonde gewoonten niet op zichzelf staan, 
maar verwijzen naar overtuigingen, ideeën en 
gedachtespinsels die een afspiegeling zijn van 
ons denken en handelen. 
kk Hogrefe, Amsterdam, 2013, 208 blz., € 24,95 
9789079729739
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boek van de psychiatrie, de DSM, liggen.
kk Nieuwezijds, Amsterdam, 2013, 319 blz., € 19,95  
9789057122194

De onttovering van de waanzin:  
hoe het psychologische mensbeeld  
het magische verdrong (1550–1700)

M. Engelbrecht

De Nederlandse historicus Marius 
Engelbrecht vertelt hoe West-Europeanen, 
tussen 1550 en 1700, anders gingen naden-
ken over waanzin en de werking van de men-
selijke geest. In deze anderhalve eeuw lagen 
ontdekkingen in de anatomie, bloedsomloop 
en zenuwstelsel aan de basis van nieuwe 
ideeën over de verhouding tussen lichaam en 
geest. Engelbrecht legt uit hoe de oude mens-
kunde werd vervangen door een nieuwe, op 
hersens en zenuwen gerichte psychologie. 
Oude zelfhulpboeken en autobiografische 
verslagen van waanzinnigen ondersteunen 
het verhaal.
kk Athenaeum – Polak & Van Gennep, Amsterdam, 
2013, 367 blz., € 22,50 – 9789025369965 – 

hulpverlener/cliëntrelatie

Construire la relation thérapeutique: 
prévenir l’abandon précoce et définir les 
enjeux du processus thérapeutique

P. Gaudriault & V. Joly
Ondanks hun richting en intensiteit ein-
digen heel wat therapiesessies voortijdig, 
soms zelfs al na het eerste gesprek. Dit 
vroeg afhaken deed de auteurs op zoek gaan 
naar een gemeenschappelijke grondslag van 
de meeste vormen van psychotherapie. In 
deze speurtocht werpen zij hun licht op de 
voornaamste dimensies van psychotherapie: 
van overdracht tot aanvang en van de thera-
peutische relatie tot de tijdelijkheid van de 
gekozen werkvorm. Recent wetenschappelijk 
onderzoeksmateriaal en psychoanalytische 
voorbeelden ondersteunen hun verhaal.
kk Dunod, Paris, 2013, 234 blz., € 24,00 
9782100581900

de zorg stimuleren de lange reis van herstel 
zelf aan te vatten. Hierdoor leren zij vooruit 
te kijken, doelen te stellen in het leven en 
dromen te realiseren. Dit herstelboek richt 
zich niet op specifieke psychiatrische symp-
tomen of behandelingen maar op een cliënt 
die, afhankelijk van het punt waarop hij zelf 
is aangekomen, op ieder ogenblik wenst ver-
der te ‘herstellen’. Afhankelijk van wat zich 
tijdens de ‘reis’ en het eigen herstelproces 
afspeelt, kan het boek in willekeurige volg-
orde worden gebruikt.
kk Drukkerij de Dijk GGZ-NHN, Heiloo, 2012, 368 blz., 
€ 14,95 – 9789081770118

Het gewone en het bijzondere:  
een onderzoek naar ervaringskennis  
van succesvolle zorgmijders

J. Boumans & I. Baart

Deze uitgave bundelt de onderzoeksresultaten 
naar de ervaringskennis van twintig succes-
volle zorgmijders. Uit diepte-interviews blijkt 
dat zij te maken hebben gehad met stem-
men, hallucinaties of wanen, al dan niet in 
combinatie met een stemmingsproblematiek. 
Toch hebben al deze mensen een eigen manier 
gevonden om succesvol in het leven te staan 
of te overleven. Zij vertellen zij hoe ze beteke-
nis geven aan hun ervaringen en zo specifieke 
ervaringskennis hebben ontwikkeld.
kk Trimbos-instituut, Utrecht, 2013, 127 blz., € 19,95

historiek

De eenzaamheid van de waanzin: 
tweehonderd jaar psychiatrie in romans  
en verhalen

R. Hovius
Psychologe en journaliste Ranne Hovius 
vraagt zich af hoe het komt dat schrijvers, 
daar waar psychiaters psychische problemen 
trachten te verklaren door er theorieën over 
te schrijven, compassie en begrip voor hun 
kwetsbare en/of gebroken personages weten 
op te wekken. Deze literair-historisch stand 
van zaken begeeft zich op het raakvlak van 
psychiatrie en literatuur en laat heel wat 
schrijvers uit de voorbije eeuwen aan het 
woord: van Goethe, Dickens, Poe en Flaubert 
tot Nabokov, McGrath, de Nerval en Sedaris. 
Hovius beschrijft de psychiatrische theorieën 
(van Lambroso tot Skinner) die in hun werk 
doorklinken en staat uitgebreid stil bij de 
ideeën die aan de basis van het huidige hand-

gender

Transgenderzorg
G. T’Sjoen, M. Van Trotsenburg & L. Gijs

Dit handboek is opgebouwd rond het feno-
meen genderdysforie, het gevoel van onbe-
hagen dat zich voordoet wanneer iemand 
een conflict ervaart tussen zijn biologische 
geslacht en de psychosociale aspecten die 
hierbij komen kijken. De auteurs beschrijven 
de psychologische en medische begeleiding 
wanneer iemand van geslacht wil verande-
ren. Ook de juridische aspecten, de nazorg 
(arbeidsparticipatie, discriminatie,  …) en 
de effecten op de levenskwaliteit van de 
‘transgender’ komen aan bod. Er is speciale 
aandacht voor kinderen en adolescenten met 
een genderidentiteitsvraag.
kk Acco, Leuven/Den Haag, 2013, 276 blz., € 35,00 
9789033489273

ggz

Het gevecht met de engel:  
voor een betere communicatie  
in de geestelijke gezondheidszorg

B. Roose
Dit pamflet legt een aantal problemen op 
tafel die mensen in contact met de geeste-
lijke gezondheidszorg ervaren. De auteur ziet 
een deel van de oplossing in hulpverleners 
die zich meer openstellen voor hoe de pati-
ent zijn psychische ziekte beleeft en in een 
betere communicatie in de ggz. Verder zou de 
oprichting van zogeheten bakenhuizen (plek-
ken buiten de ziekenhuizen waar mensen 
voor beperkte tijd tot rust kunnen komen), 
een veel nauwere samenwerking tussen huis-
artsen, therapeuten en psychiaters en een 
heroriëntering van de eerstelijnszorg kunnen 
bijdragen tot een meer humane en efficiënte 
(geestelijke) gezondheidszorg.
kk Tobi Vroegh, S.l., 2013, 60 blz.

herstel

De weg naar herstel: een zelfhulpwerkboek 
voor wie krachtig wil herstellen

P. Ridgway, D. McDiarmid, L. Davidson,  
J. Bayes & S. Ratzlaff

De Nederlandse uitgave van Pathways to 
Recovery, onlangs door kenners aangeduid 
als een van de topwerken van de Amerikaanse 
herstelbeweging, wil op basis van oefeningen, 
suggesties en creatieve uitingen cliënten in 
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hoe deze vorm van meditatie naar de praktijk 
kan worden vertaald. Naast een groot aan-
tal oefeningen en technieken, waarmee de 
lezer onmiddellijk aan de slag kan, zijn ook 
effectieve manieren opgenomen om tijd te 
maken voor mindfulness waardoor negatieve 
en afleidende gedachten verminderen.
kk Pearson, Amsterdam, 2013, 342 blz., € 28,95 
9789043028141

mishandeling

Kindermisbruik en macht
K. Pyck, R. Devillé & M. Keirse

De Leuvense emeritus hoogleraar kinder-
psychiatrie Karel Pyck rakelt in dit over-
zicht de problematiek van machtsmisbruik 
en seksuele intimidatie in de wereldkerk op. 
Met onder meer aandacht voor de ‘Vlaamse 
Werkgroep Mensenrechten in de Kerk’ en 
de ‘Nederlandse Commissie-Samson’ is zelfs 
een apart hoofdstuk gewijd aan de situatie 
in België en Nederland. Voor Pyck gaat sek-
sueel misbruik van kinderen altijd gepaard 
met macht. Aan de hand van de Belgische 
X-dossiers gaat de psychiater ook in op 
het backlash-fenomeen dat verklaart waarom 
slachtoffers vaak lange tijd ongeloofwaardig 
werden bevonden.
kk EPO, Berchem, 2013, 247 blz., € 19,50 
9789491297274

persoonlijkheid

Dit ben ik! Worden wie je bent  
met transactionele analyse

L. Koopmans
Televisie en internet overspoelen ons met 
ideeën en beelden die willen aantonen dat 
geluk maakbaar is. Dit zet mensen ertoe aan 
alles wat niet rijmt met dit wereldbeeld te 
ontkennen. Hierdoor laten de meesten onder 
ons hun ware gezicht niet zien. Personal 
coach en mental trainer Lieuwe Koopmans 
peilt met gerichte vragen en praktische voor-
beelden naar het ware zelf in de mens. Hij 
hanteert hierbij de principes uit de transac-
tionele analyse.
kk Thema, Zaltbommel, 2012, 165 blz., € 24,95 
9789058716866

Een spiegel voor narcisten
M. Appelo

Met de levensverhalen van Apple-man Steve 
Jobs, voetballer Zlatan Ibrahimovic en poli-
tici als Pim Fortuyn en Neelie Kroes toont 
gezondheidspsycholoog Martin Appelo de 
desastreuze werking van narcisme. Volgens 
Appelo’s ‘narcistische cirkel’, een methodiek 
waarmee narcisme snel kan worden opge-
spoord, voldoen zij min of meer aan de cri-
teria van narcisme. Uit eigen ervaring laat de 
auteur zien hoe met narcisten om te gaan en 
welke technieken deze mensen kunnen toe-
passen om hun gedrag, gekenmerkt door een 
gebrek aan wederkerigheid en een overmaat 
aan zelfgerichte energie, bij te sturen.
kk Boom, Amsterdam, 2013, 312 blz., € 24,95 
9789461055507 – 

kind

Normale kinderen: ze bestaan nog
W. Peerlings & S. Geuens

Rekenstoornis, leesstoornis, leerstoornis of 
concentratiestoornis? Veel van onze kinderen 
krijgen steeds vaker een ‘stoornis’ opgeplakt. 
Psychologen en ervaringsgerichte coaches 
Wendy Peerlings en Sam Geuens vragen zich 
af of dit wel terecht is en of de huidige gene-
ratie kinderen werkelijk zo anders zijn dan 
die van zo’n dertig jaar terug. Zij willen het 
maatschappelijk debat rond overdiagnostice-
ring bij kinderen op gang trekken.
kk LannooCampus, Leuven, 2013, 167 blz., € 19,99  
9789401405669

kind en jongere

Clinique institutionnelle des troubles psychi-
ques: des enfants autistes à ceux des ITEP

C. Wacjman
Tien jaar terug hervormde Frankrijk met de 
wet 2002-2 de psychosociale hulpverlening 
aan kinderen en jongeren. De wet- en regel-
geving stuurt steeds meer aan op een gedrags-
georiënteerde aanpak en op bewaking en 
controle, weg van de inzichten uit de psycho-
analyse en de institutionele psychotherapie. 
De auteur zoekt uit hoe bij dit alles in het 
bijzonder onderwijs kinderen met autistische 
of andere psychische problemen toch de beste 
benaderingen kunnen blijven ontvangen.
kk Erès, Toulouse, 2013, 303 blz., € 25,00 
9782749237947

Protocollaire behandelingen voor kinderen 
en adolescenten met psychische klachten 2

C. Braet & S. Bögels
Het tweede deel van deze protocollaire behan-
delingen voor kinderen en adolescenten met 
psychische klachten telt meer dan twintig 
nieuwe, effectief bewezen evidence-based 
behandelingen. Met drie verschillende proto-
collen krijgen ADHD, depressie en verslaving 
en trauma ruime aandacht. Daarnaast zijn er 
groeps- en individuele behandelingen voor 
anorexia nervosa, gecompliceerde rouw, ang-
sten en slaapproblemen en krijgen ook sche-
matherapie voor jongeren met een persoon-
lijkheidsstoornis in ontwikkeling, mindfulness 
voor ouders, gecomputeriseerde trainingen en 
de aanpak van sociale tekorten bij kinderen 
met een autismespectrumstoornis een plaats. 
Met oefeningen, voorbeelden van individuele 
gevallen, informatiemateriaal en therapeut-
kinddialogen. Ook de rol van de ouders en de 
omgeving komt uitvoerig aan bod.
kk Boom, Amsterdam, 2013, 527 blz., € 74,50  
9789461050168

meditatie

Mindfulness werkboek voor dummies
S. Alidina & J.J. Marshall

Als bewezen meditatietechniek helpt mind-
fulness, onder meer na depressie, angst, stress 
en vermoeidheid, de balans in een mensen-
leven terug te herstellen. In dit werkboek 
tonen twee professionele mindfulnesstrainers 

Verkeerd verbonden: wat als het niet klikt 
tussen hulpverlener en cliënt?

J. Jacobs

Psychotherapeut Jan Jacobs beschrijft wat 
er zoal kan gebeuren tussen hulpverlener 
en cliënt als het niet klikt. Uit verschillende 
onderzoeken over de hulpverleningsrelatie 
blijkt immers dat de klik of resonantie in 
het werken met mensen enorm belangrijk 
is voor het welslagen van de hulpverlening. 
Jacobs verkent de innerlijke wereld van de 
hulpverlener die, samen met de feedback van 
de cliënt, een voornaam instrument is om de 
kwaliteit van de ingreep te toetsen. Negatieve 
en positieve praktijkvoorbeelden en concrete 
suggesties dienen als hulpbronnen bij een 
vastgelopen therapeutische relatie.
kk Acco, Leuven/Den Haag, 2013, 63 blz., € 24,50 
9789033491801

jeugdzorg

Toveren met jongeren in woelige tijden:  
hoe therapeuten vrijwillig jongeren helpen 
hun koers te varen

I. De Jonghe

Juriste en jeugdtherapeute Ingrid De 
Jonghe beschrijft het ontstaan, de werking 
en de evolutie van het Antwerpse inloop-
huis TEJO (‘Therapeuten voor jongeren’). 
Psychotherapeuten bieden als vrijwilligers 
gratis en anoniem kortdurende intensieve 
hulp aan jongeren met psychische problemen. 
Paul Verhaeghe, Dirk De Wachter en Bruno 
Vanobbergen belichten diverse maatschap-
pelijke tendensen die aan de basis van deze 
psychische problemen liggen. Met voorbeel-
den uit de TEJO-praktijk tonen verschillende 
bijdrageschrijvers aan hoe een organisatie op 
de nulde lijn het engagement aangaat jongeren 
te helpen hun eigen koers te varen.
kk LannooCampus, Leuven, 2013, 214 blz., € 24,99 
9789401405676
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dan het klinische materiaal en het verloop 
van het analytische proces met een erkende 
supervisor. Deze uitgave belicht de verschil-
lende aspecten van psychoanalytische super-
visie zoals onderzocht en ondervonden door 
zowel opleiders als supervisanten en heeft het 
over het spanningsveld tussen beiden.
kk Garant, Antwerpen/Apeldoorn, 2013, 195 blz., 
€ 23,00 – 9789044130430

Praktijkboek ROM in de ggz II: gebruik 
en implementatie bij verschillende 
doelgroepen

V.J.A. Buwalda, M.A. Nugter, W. van Tilburg & 
A.T.F. Beekman

Dit tweede praktijkboek over ‘Routine 
Outcome Monitoring’ (ROM) in de geeste-
lijke gezondheidszorg focust op de inzet van 
ROM tijdens de uiteindelijke behandeling. 
Diverse auteurs schenken aandacht aan de 
ROM-beleving van cliënten en de daaruit 
voortvloeiende verschillen tussen uiteenlo-
pende doelgroepen. Naast kinderen passeren 
onder meer verslavingszorg, ziekenhuispsy-
chiatrie, forensische psychiatrie en cliënten 
met autisme of een mentale handicap de 
revue. Verder is er extra plaats voorzien voor 
ROM in Vlaanderen en worden ook nieuwe 
inzichten in uitkomstenmeting en verander-
management opgelijst.
kk De Tijdstroom, Utrecht, 2013, 195 blz., € 45,00 
9789058982216

psychologie

Mental well-being: international 
contributions to the study of positive mental 
health

C.L.M. Keyes
Dit naslagwerk bundelt de groeiende inter-
nationale wetenschappelijke kennis over 
het belang van positieve psychologie in de 
geestelijke gezondheidszorg. Bij positieve 
geestelijke gezondheidszorg staat het subjec-
tief welzijn, als fundamenteel onderdeel van 
onze levenskwaliteit, centraal. Het mag dus 
niet beperkt worden tot de afwezigheid van 
ziekte. Zo worden naties en gemeenschappen 
met een gezondere populatie en een hogere 
ontwikkelingsgraad verondersteld een beter 
algemeen welzijn te kennen. Recent empi-
risch onderzoeksmateriaal bevestigt dit.
kk Springer, New York/Dordrecht/Heidelberg/London, 
2013, 388 blz., € 137,75 – 9789400751941

Positieve psychologie in de praktijk
F. Bannink

Bij positieve psychologie wordt gehamerd op 
de positieve eigenschappen in ieder van ons. 
Het eerste deel van dit handboek bevat een 
stand van zaken van wetenschappelijke theo-
rievorming en onderzoek in en rond positieve 
psychologie. Daarna is er plaats gemaakt voor 
praktijkverhalen die laten zien welke impact 
positieve psychologie kan hebben bij het wer-
ken met kinderen en ouderen, op het werk en 
bij conflictmanagement.
kk Hogrefe, Amsterdam, 2009, 208 blz., € 24,95 
9789079729173

Van probleem naar oplossing: in vijf stappen 
naar psychisch evenwicht. Therapeutenboek 
voor de eerste lijn

P. Rijnders, E. Heene & F. Boone

Met dit behandelprotocol, gebaseerd op de 
acht stappen van het concept Kortdurende 
Psychologische Interventies, kunnen vol-
wassenen met milde tot matige psychische 
klachten in een beperkt aantal sessies worden 
behandeld. De idee erachter is dat de patiënt 
zo veel als mogelijk zelfstandig aan de slag 
gaat, terwijl de professional hem op een aan-
tal beslissende momenten van de therapeuti-
sche begeleiding in de juiste richting duwt. 
kk Boom, Amsterdam, 2013, 32 blz., € 24,50 (met werk-
boek) – 9789461052209

psychoanalyse

Het leven: een handleiding.  
Bekentenissen vanaf de divan

S. Grosz & R. Dorsman
De Amerikaanse psychoanalyticus en publi-
cist Stephen Grosz luistert al meer dan vijf-
entwintig jaar naar patiënten die het in zijn 
praktijk over allerlei persoonlijke problemen 
en negatieve emoties hebben. In deze ver-
halen toont hij hoe ingenieus de menselijke 
psyche in elkaar steekt en hoe geheime ver-
langens het leven van elk van ons trachten 
te ontregelen. 
kk Atlas Contact, Amsterdam/Antwerpen, 2013, 
223 blz., € 19,95 – 9789045023892

Supervisie van psychoanalyse en 
psychoanalytische therapie

M. Hebbrecht & N. Vliegen

Bij supervisie komen de behandelingen van 
een beginnend psychoanalyticus onder de 
controle van een meer ervaren collega te 
staan. De behandelaar in kwestie bespreekt 

preventie

A population health approach to parenting 
support: disseminating the Triple P-Positive 
Parenting Program in the Province of 
Antwerp

I. Glazemakers
Deze doctoraalscriptie rapporteert over 
het implementatieproces van het Triple 
P-Positive Parenting-programma in de pro-
vincie Antwerpen. Het eerste deel richt zich 
op de totstandkoming en de evaluatie. In het 
tweede gedeelte kijkt de onderzoekster of de 
‘families in gevaar’, zoals gezinnen in armoe-
de, ouders met een verstandelijke handicap 
en ouders van kinderen met psychiatrische 
stoornissen, ook konden worden bereikt.
kk Universiteit Antwerpen, Antwerpen, 2012, 271 blz.

psychiatrisch patiënt

Paaz
M. van der Meer

Deze roman draait rond een bijzondere tijd-
spanne uit het leven van Emma, een jonge 
vrouw die wordt opgenomen op de psychi-
atrische afdeling van een algemeen zieken-
huis. Ondanks een leuke baan en dito leven 
wil ze immers liever dood. Te midden van 
allerlei regels, pillen, vreemde diagnoses en 
onverwachte vriendschappen begint Emma’s 
zoektocht naar een uitweg uit de paaz en 
vooral een naar zichzelf. Het meisje beseft 
steeds meer dat ze er niet voor niets zit en dat 
enkel zij bepaalt of en hoe ze deze afdeling zal 
kunnen verlaten.
kk The House of Books, Vianen/Antwerpen, 2013, 
351 blz., € 17,95 – 9789044336672 – 

De verzamelde levens van Paula S
I. Verhelst

Nadat ze door de Russen uit Auschwitz wordt 
bevrijd, keert Bethina schijnbaar ongebroken 
terug naar huis. Ze wordt verliefd, trouwt en 
wordt zwanger. Maar dan loopt het mis en 
wordt de vrouw afgevoerd naar een psychia-
trische instelling waar ze nooit aankomt. Jaren 
later treffen omstaanders op precies dezelfde 
plek waar Bethina voor het laatst werd gezien 
ene Paula S aan. Ze zit onder het bloed en 
lijdt aan zware amnesie. In deze geschiede-
nis vertelt schrijfster Ingrid Verhelst over het 
voornemen van dokter Van Sandevelt zich 
over Paula’s geheugen te ontfermen.
kk De Bezige Bij Antwerpen, Antwerpen, 2013, 282 blz., 
€ 19,95 – 9789085424680 – 

psychische problemen

Van probleem naar oplossing: in vijf stappen 
naar psychisch evenwicht. Werkboek

P. Rijnders, E. Heene & F. Boone
Dit werkboek bevat herbruikbare teksten, 
schema’s en ander oefenmateriaal die in het 
behandelprotocol aan bod komen. Zo kan 
de gebruiker het behandelde regelmatig thuis 
zelf uitproberen en verbeteren. 
kk Boom, Amsterdam, 2013, 36 blz., € 14,95 
9789461052193
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rouw

Kinderen in spagaat: rouw na scheiding en 
overlijden

L. van der Maarel
Orthopedagoge Leoniek Van der Maarel 
verhaalt over de rouwgevoelens die kinderen 
na een echtscheiding of na de dood van een 
(gescheiden) ouder doorstaan. De auteur 
benadrukt dat de omgeving van kinderen in 
dergelijke turbulente periodes een belangrijke 
rol speelt. Door de jeugdigen zelf aan het 
woord te laten, wordt snel duidelijk waarmee 
zij (niet) geholpen worden. 
kk Ten Have, S.l., 2013, 208 blz., € 18,95 
9789025902018

Waar is omabeer?
O. Alting

Dit prentenboek van de hand van orthope-
dagoge Ono Alting is er om kinderen vanaf 
drie jaar te helpen vertellen over het wegval-
len van een dierbare. Gevoelens van verdriet 
en rouw treffen Beertje als hem wordt mee-
gedeeld dat oma er nooit meer zal zijn om 
met hem te spelen. Zijn ouders helpen door 
Beertje mee te nemen naar de uitvaart van 
zijn geliefde grootmoeder.
kk Pica, S.l., 2013, [26] blz., € 14,95 – 9789491806018

speltherapie

Spel werkt, spelen is een kunst
W. van den Heuvel

Om goed te kunnen communiceren met 
mensen die doorgaans meer problemen 
ondervinden met contact maken, is een 
basisattitude met open blik op de hulpvrager 
zelf van belang. De bereidheid om de eigen 
manier van communiceren onder de loep te 
nemen en af te stemmen op de ander kan 
op basis van verschillende spelvormen en 
creatieve middelen. Zowel striptekenen als 
gespreksvorm voor kinderen met ASS als de 
verbindende factor van muziek voor mensen 
die elkaars taal niet spreken, komen aan bod. 
kk SWP, Amsterdam, 2011, 125 blz., € 17,50 
9789088502514

trauma

Je verleden voorbij: je leven opnieuw  
in handen met de zelfhulptechnieken  
uit de EMDR-therapie

F. Shapiro
Francine Shapiro, grondlegster van de Eye 
Movement Desensitization and Reprocessing-
therapie (EMDR), beschrijft in dit opdrach-
tenboek een resem EMDR-technieken en 
-oefeningen die mensen in staat stellen zich-
zelf emotioneel terug in balans te brengen. 
De verhalen tonen telkens hoe stresserende, 
pijnlijke of traumatische ervaringen ons leven 
beïnvloeden en ons potentieel kunnen beper-
ken. Door onze automatische reactiepatro-
nen te leren kennen, kunnen ze, volgens 
Shapiro, ook veranderd en opgelost worden.
kk Garant, Antwerpen/Apeldoorn, 2013, 303 blz., 
€ 31,00 – 9789044130317

territoriale bevoegdheid en de kosten van de 
bewindvoering. 
kk UGA, Kortrijk/Heule, 2012, 235 blz., € 45,00 
9789089772749

rehabilitatie

Psychiatrische rehabilitatie: jaarboek 
2013–2014. Tweejaarlijkse state-of-the-
artoverzicht van wetenschap en praktijk

J. van Busschbach, S. van Rooijen & J. van 
Weeghel

Een reeks van internationale auteurs belicht 
onder meer thema’s als de Wellness Recovery 
Action Planning (WRAP), de Eigen Kracht-
conferenties, cognitieve revalidatie en arbeid 
en psychische aandoeningen. Ook antistig-
ma-interventies, diverse toepassingen van 
e-mental health en recente resultaten van 
effectonderzoek komen aan bod.
kk SWP, Amsterdam, 2013, 222 blz., € 39,90 
9789088504136 – 

richtlijn

The ECT handbook: third edition
J. Waite & A. Easton

Gebaseerd op de meest recente onderzoeksre-
sultaten bevat deze grondig herziene editie de 
nieuwste klinische richtlijnen bij de prakti-
sche toepassing van elektroconvulsietherapie 
(ECT). Verschillende bijdragen verduidelij-
ken de plaats van ECT in de hedendaagse 
praktijk en herformuleren, rekening hou-
dend met de veranderingen in de geestelijke 
gezondheidszorg, het bewijs voor de werk-
zaamheid ervan. De nieuwe hoofdstukken 
bevatten duiding bij het werkingsmecha-
nisme achter ECT en hebben aandacht voor 
de cognitieve bijwerkingen ervan.
kk RCPsych Publications, London, 2013, 272 blz., £ 45,00 
9781908020581

psychose

Préalables à toute clinique des psychoses
J. Oury & P. Faugeras

Jean Oury, oprichter van de Franse kliniek 
La Borde, heeft nagenoeg zijn ganse leven 
gewijd aan de zorg voor mensen met een 
psychose. In deze gebundelde persoonlijke 
en professionele herinneringen heeft hij het 
zowel over de oprichting van zijn praktijk als 
over de door hem gehanteerde didactische 
opzet in de begeleiding van psychotici. Oury 
voorziet de lezer van de nodige tools om zelf 
een zorgconcept, gebaseerd op filosofische 
en psychoanalytische theorieën met veel aan-
dacht voor dialoog, te ontwikkelen voor de 
instelling waarvoor hij werkt.
kk Erès, Toulouse, 2012, 252 blz., € 26,00 
9782749233192

psychotherapeut

Spiegelingen: uit het notitieboekje  
van de therapeut

N. Vliegen & L. Van Lier
Dit door therapeuten volgeschreven nota-
boekje biedt een verzameling aan bespiege-
lende woorden van dichters en schrijvers, 
vaak meesters in het in essentie verwoorden 
van menselijke ervaringen, rond de meest 
uiteenlopende levensthema’s waarmee de the-
rapeut in zijn werkkamer wordt geconfron-
teerd. Elk thema wordt ingeleid met enkele 
inspirerende gedachten waarna de verschil-
lende citaten gewoon hun werk doen.
kk Acco, Leuven/Den Haag, 2013, 191 blz., € 24,50  
9789033491757

rechten van de patiënt

Kwetsbaren in het recht: voorlopige 
bewindvoering. De juridische bescherming 
van kwetsbare personen

J. Nolf
Op basis van zijn rechterlijke ervaringen met 
de Wet inzake de bescherming van de per-
soon van de geesteszieke legt ere-vrederechter 
Jan Nolf de blijvende pijnpunten in deze 
specifieke rechtspraak bloot en formuleert 
hij scherpe kritiek bij het huidige bescher-
mingsstatuut. Naast een algemeen overzicht, 
geannoteerd met de meest recente jurisdictie 
waaronder ook ongepubliceerde vonnissen, 
staat deze uitgave stil bij blijvende juridische 
problemen over de medische inbreng, de 
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vermaatschappelijking

’Nu leef je zelf’: een onderzoek naar 
zelfbeheer in de maatschappelijke opvang

J. Boumans, C. Muusse, M. Planije &  
M. Tuynman

Van zodra ze hulp en opvang accepteren, krijgen 
veel dakloze mensen het gevoel dat ze regie over 
hun eigen lot verliezen. Het onderzoek biedt 
handvatten voor wie herstelgericht wil werken, 
inclusief cliëntsturing. Interviews met dakloze 
mensen, ondersteuners in zelfbeheerde opvang-
voorzieningen en bestuurders van instellingen 
geven meer informatie over de impact van zelfbe-
heer en participatie op de levenskwaliteit.
kk Trimbos-instituut, Utrecht, 2012, 135 blz., € 14,95

’Wij kunnen het beter’: handreiking 
zelfbeheer in de maatschappelijke opvang

M. Tuynman & M. Huber
Onder het motto ‘wij kunnen het beter, wij 
kunnen onszelf helpen’ laten dakloze perso-
nen zien dat ze een alternatief kunnen bieden 
voor het reguliere model. Zelfbeheer sluit aan 
bij herstel- en krachtgerichte benaderingen 
in de geestelijke gezondheidszorg en wel-
zijnssector. Deze beknopte handleiding wil 
professionals en cliëntenraden inspireren dit 
opvangmodel verder te verkennen.
kk Trimbos-instituut/Hogeschool van Amsterdam, 
Utrecht/Amsterdam, 2012, 18 blz., € 6,95

Empowerment van de context: een net 
van steun en stimulatie voor kwetsbare en 
gekwetste kinderen

K. De Corte, S. Bal, I. Antrop & E. Van den Haute
Dit boek is opgebouwd rond empowerment 

van de context bij kwetsbare en gekwetste 
kinderen. De auteurs hebben het zowel over 
het sociaal-ecologische cliëntsysteem rond het 
kind, zoals ouders, familieleden en buren, als 
over de betrokken/potentiële hulpverlenings-
context zoals mantelzorg en rechtsbijstand. 
kk Garant, Antwerpen/Apeldoorn, 2012, 174 blz., 
€ 21,90 – 9789044130058

Meedoen gaat niet vanzelf: kwartiermaken 
in theorie en praktijk

D. Kal, R. Post & G. Scholtens

Tien ervaringsdeskundige kwartiermakers 
vertellen over hun werk met en voor mensen 
met een psychiatrische achtergrond, verstan-
delijke beperking, niet-aangeboren hersenlet-
sel of zij die in armoede leven. Elk hoofdstuk 
bevat een verhaal waarin de ontmoeting tus-
sen kwetsbare en ‘gewone’ mensen centraal 
staat, telkens gekoppeld aan een thema dat 
voor kwartiermaken essentieel is. De idee dat 
mensen met een psychiatrische stoornis niks 
meer te verliezen hebben maar daarentegen 
een wereld te winnen.
kk Tobi Vroegh, S.l., 2012, 96 blz., € 12,50  
9789078761297

psyche.boekenservice
Ondergetekende

Naam ! Verzending naar nevenstaand adres.  
De kosten worden aangerekendAdres

Postcode Woonplaats ! Haalt de bestelling op bij de VVGG, 
Tenderstraat 14, 9000 Gent. Betaling 
gebeurt na ontvangst van de goederen.

Telefoon E-mail 

Bestelt de volgende folders en/of boeken
Folders – prijs 0,45 euro per exemplaar Boeken en video’s

ex. ADHD Auteur(s) Titel Prijs

ex. Angststoornissen

ex. Angststoornissen bij ouderen

ex. Autisme

ex. Borderline Totaal

ex. Dementie ex. Postpartum depressie Factuur gewenst ja nee

ex. Depressie ex. Posttraum. stress-stoornis Datum en handtekening

ex. Depressie bij jongeren ex. Psychische mishandeling  
& emotionele verwaarlozingex. Depressie bij ouderen

ex. Dwangstoornissen ex. Rouw- en verlieswerking

ex. Eetstoornissen ex. Schizofrenie

ex. Gokverslaving ex. Slaapstoornissen

ex. Manisch depres. stoornis ex. Stress overspannenheid & burn-out

ex. Pesten bij jong en oud ex. Suïcide

Terugbezorgen aan VVGG, Tenderstraat 14, 9000 Gent, of faxen naar 09 221 77 25

zelfzorg

Ik ben geweldig! Of toch niet?  
Over gezond en problematisch narcisme

S. Pol
Dit zelfzorggidsje is geschreven voor mensen 
met narcisme of verwanten en collega‘s die 
dagelijks te maken krijgen met een persoon 
met narcistische trekken. Vaak gaat het om 
individuen met een meerderwaardigheids-
complex of liggen onderdrukte gevoelens 
van onvolkomenheid aan de basis van deze 
persoonlijkheidsstoornis. Ontstaan in de 
vroege kindertijd bewijst de auteur dat aan 
de narcistische problematiek wel degelijk iets 
te doen valt.
kk Boom, Amsterdam, 2013, 144 blz., € 15,95 
9789461055392 – 

Loslaten: ik pieker als ik niet tegenwoordig 
ben

R. Rogiers, E. Buytaert, E. De Lissnyder,  
M. Hendrickx, e.a.

Als piekeren problematisch wordt, kan het 
leiden tot verstarring, verlamming en kun-
nen zelfs angst- en stemmingsproblemen 
de kop opsteken. Dit zelfhulpboek hanteert 
technieken uit de cognitieve gedragstherapie 
en de positieve psychologie in de aanpak van 
piekerproblemen. In een aantal lessen wordt 
uitgelegd hoe je, via onder meer aandachts-
training, anders te handelen en te denken. 
Met oefeningen op de ingesloten cd.
kk Academia Press, Gent, 2013, 215 blz., € 24,00  
9789038220383
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INTERNATIONAAL

27 september 2013
Symposium: “Symposium EMDR; brede toe-
passingen in de praktijk”. Jaarbeurs Utrecht.

Bohn Stafleu van Loghum
t 030 638 36 38
m congressen@bsl.nl
w www.bsl.nl/EMDR

27 september 2013
Forum: “Sustainable development through 
global action. The case for investing in men-
tal health”. Institute of Psychiatry, King’s 
College London. 

Centre for Global Mental Health
w www.centreforglobalmentalhealth.org/ 

global-mental-health-forum

8 oktober 2013
Congres: “Kenniscongres verslavingen.  
Nieuwe kennis en visies rond aard en  
aanpak“. Meervaart Amsterdam.

Logacom BV
t 020 320 33 64
w www.verslavingscongres.nl/contact

23-26 oktober 2013
Congres: “8th European Congress on  
Violence in Clinical Psychiatry”, Gent.

Universitair Ziekenhuis Gent
t 09 332 43 81 of 0474 433 995
m bart.thomas@uzgent.be
w www.uzgent.be

13 november 2013
Congres: “Landelijk congres. “Vroegkinder-
lijke chronische traumatisering: Diagnostiek 
en behandeling van psychische gevolgen in 
de volwassenheid””. Koningshof, Veldhoven.

Cure & Care Development
t 0031 0 26 368 44 11
m curecare@curecare.nl
w www.curecare.nl

12 december 2013
Studiedag: “Task Force LVB. Risicotaxatie en 
diagnostiek bij mensen met een LVB”.

Expertisecentrum Forensische Psychiatrie
t 0031 0 30 291 00 10
m secretariaat@efp.nl
w www.efp.nl

NATIONAAL

19 & 20 september 2013
Congres: “Mag het iets meer zijn?“. campus 
Drie Eiken, Wilrijk.

Universitair Centrum voor Kinder- & Jeugdpsy-
chiatrie en Collaborative Antwerp Psychiatric 
Research Institute

t 03 280 49 34
m kirsten.demeulenaer@zna.be

19 september 2013
Lezing: “Neurobiologie van depressie“. Spre-
ker: Prof. dr. Kurt Audenaert. Psychiatrisch 
Centrum Sint-Hiëronymus, Sint-Niklaas.

Psychiatrisch Centrum Sint-Hiëronymus
t 03 776 00 41 of 03 780 38 76
m kim.steeman@hieronymus.be
w www.hieronymus.be

25 september 2013
Congres: “The World Congres of Love”. 
Bozar Brussel.

Lannoo Events
t 051 42 42 19
m info@lannoo-events.be
w www.lannoo-events.be

26 september 2013
Avondseminarie: “De rol van de huisarts in de 
zorg voor patiënten met een psychose in het 
kader van vroegdetectie”. Spreker: prof. dr. 
Jan De Lepeleire. Het Forum, OPZ Geel.

OPZ Geel
t 014 57 90 80
m leen.mostmans@opzgeel.be
w www.opzgeel.be

 19 oktober 2013
20e symposium: “Dat heet dan gelukkig zijn”. 
Spreker: Pat Donnez, en workshops. Theo-
logisch pastoraal centrum, Antwerpen.

 Elisabeth Kubler - Ross Vlaanderen
t 03 218 47 40
m leen.mostmans@opzgeel.be
w www.kublerrossvlaanderen.be

8 november 2013
Symposium: “Soldaten en psychiaters”.  
Museum Dr. Guislain, Gent.

Museum Dr. Guislain Gent
t 09 216 35 95
m info@museumdrguislain.be
w www.museumdrguislain.be

14, 15 & 16 november 2013
Congres: “Penser la psychose. Savoirs et pra-
tiques”. Centre Culturel de Woluwe-Saint-
Pierre, Brussel.

Ligue Bruxelloise Francophone pour la Santé 
Mentale

t 02 511 55 43
m emessens@gmail.com
w www.lbfsm.be

15 november 2013
Studiedag: “Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. 
Ego-versterking bij kinderen”, Antwerpen.

Nederlandse Vereniging van speltherapeuten  
& Thomas More

t 03 241 08 29
m tini.hilgert@thomasmore.be
w www.lessius.eu

21 november 2013
Lezing: “Goede langdurige zorg: de échte psy-
chiatrie. Een ethnische benadering”. Spreker: 
prof. dr. Dirk De Wachter. Psychiatrisch 
Centrum Sint-Hiëronymus, Sint-Niklaas.

Psychiatrisch Centrum Sint-Hiëronymus,  
(zie 19 september)

t 03 776 00 41 of 03 780 38 76
m kim.steeman@hieronymus.be
w www.hieronymus.be

22 november 2013
Lunchcauserie: ”Herstelgericht handelen”. 
Spreker: Hilde Janssens. Het Forum,  
OPZ Geel.

OPZ Geel, (zie 26 september)
t 014 57 90 80
m leen.mostmans@opzgeel.be
w www.opzgeel.be

3 december 2013
Eerste Vlaamse hersteldag: “Spoedig her-
stel!?”. Spreker: Martijn Kole, Stephan De 
Bruyne, …, Kunstencentrum Vooruit, Gent.

VVGG
t 09 221 44 34
m info@vvgg.be
w www.hersteldag.be

5 december 2013
Studiedag: “Negende studiedag klinische 
psychotherapie: “Jongeren in therapie”. 
Cultuurcentrum De Werft, Geel.

OPZ Geel, (zie 26 september)
t 014 57 90 80
m leen.mostmans@opzgeel.be
w www.opzgeel.be

psyche.agenda
Aankondigingen kunnen tot 1 november 2013 worden ingestuurd – psyche@vvgg.be
Er is zijn geen deadlines voor aankondigingen in de agenda van www.vvgg.be. 
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tot 10 november 2013
Tentoonstelling: “What Matters. Waar het op 
aan komt“. Psychiatrisch ziekenhuis Duffel. 

Psychiatrisch ziekenhuis Duffel
t 015 30 40 46
m Ingrid.Moerman@emmaus.be
w www.pz-duffel.be

1 november 2013 tot en met 29 juni 2014
Tentoonstelling: “Oorlog en Trauma”. 

Museum Dr. Guislain Gent i.s.m.  
In Flanders Fiels Museum Ieper, (zie 6 oktober)

t 09 216 35 95
m info@museumdrguislain.be
w www.museumdrguislain.be

TENTOONSTELLING

tot 29 september 2013
Tentoonstelling: “Fotografie Marc Tenret”. 
Den Teirling, Elsene.

Den Teirling
t 02 514 33 01
m den.teirling@skynet.be
w www.denteirling.be

tot 6 oktober 2013
Tentoonstelling: “In alle staten. De mens in de 
hedendaagse kunstcollectie van de Fonda-
tion Francès“. Museum Dr. Guislain, Gent.

Museum Dr. Guislain Gent
t 09 216 35 95
m info@museumdrguislain.be
w www.museumdrguislain.be

Jan van Saene, Lede
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PsychoPathologie en systemisch werken: 
een Paar aPart of een aPart Paar? 

www.interactie-academie.be, secretariaat@iaac.eu 
tel. 03 237 01 52 (elke werkdag 8u30–13u00)

inlichtingen en 
inschrijven

Tijdens deze studiedag wordt een tiental 
theoretisch gefundeerde en praktijkgerichte 
workshops aangeboden , waarvan elke deelnemer 
er meerdere kan volgen. Zowel hulpverlening aan 
volwassenen als aan kinderen, jongeren, ouders en 
gezin komen aan bod, alsook de forensische sector 
en de interventie in teams en organisaties.

 studiedag op donderdag 12 december 2013 

georganiseerd door de opleiders van de Interactie Academie

Plaats: Interactie-Academie, Antwerpen

Jongeren     in     therapie

G
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Uit de inhoud:
Gedeelde zorg en de winst van samenwerking ■ Van samenwerking tot ketenzorg en intersectorale 
afstemming ■ Participatie van de context bij het handelingsplan ■ Samen verantwoordelijkheid dragen  
Het thema ‘begrenzing’ verruimd  ■  Kinderen in zorggezinnen  ■  Behandeling thuis met oog voor de opvoeding

Informatie en inschrijven via www.opzgeel.be

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum

Negende Studiedag Klinische psychotherapie
Donderdag  5 december 2013  - Cultuurcentrum de Werft Geel

e

met o.a.
Anik Serneels, Jean-Pierre Vanhee, Sarah Van Grieken
en plenaire slotlezing door Peter Adriaenssens
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INSTITUUT VOOR PSYCHOTHERAPEUTISCHE RELATIES en REFLECTIE vzw

organiseert

 Vierjarige opleiding  

Familie- & Systeempsychotherapie

Het theoretisch programma wordt verdiept aan de hand van diverse werkvormen.  
Komen aanbod:
•	 rollenspel
•	 inoefenen van therapeutische gespreksinterventies
•	 werken met genogrammen
•	 videoanalyse van eigen therapeutisch werk
•	 inzetten van relevante literatuur
•	 filosofie
•	 kunst en filmmateriaal
•	 theoretische seminaries
•	 praktijkgerichte oefeningen
•	 live supervisie

Een praktijk- en ervaringsgericht leerproces en reflectieve zelfontwikkeling 
zijn de motor van de vorming van een eigen therapeutische stijl.

Doelgroep Geïnteresseerden beschikken minstens over een basisdiploma 
 in de menswetenschappen op bachelorniveau en hebben 
 een relevante professionele praktijk.

Waar & wanneer Deze opleidingen starten oktober 2014 op donderdag en 
 vrijdag in de opleidingslokalen van de Lindepoort te Mechelen. 

Info en inschrijvingen info@iprr.be
 02 757 12 92
 0475 83 36 34
 www.iprr.be
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Gestalt Therapie Opleiding (GTO)

Opleiding Leidinggeven
• Eenjarige opleiding voor leidinggevenden,  

consultants en HR-managers

Persoonlijke ontwikkeling
• Een nieuwe levensfase! Zin in het leven
• Zoektocht naar de Graal
• Gestalttherapiegroep
• Bio-energetica
• Familieopstellingen
• Holistische massage
• Enneagrammen

Bijscholingen
• Familieopstellingen voor therapeuten
• Kennismaking gestalttherapie voor hulpverleners
• Focus op psychopathologie

Professionele ontwikkeling 
• Groepsdynamica
• Hoe je gezin van herkomst je leiderschapsstijl beïnvloedt.

Programma’s op aanvraag
IVC heeft een jarenlange ervaring in het aanbieden van 
programma’s die aangepast zijn aan de noden van de 
organisatie.

www.ivc.be

Meer info en inschrijvingen:
IVC vzw

Min. Vanden Peereboomlaan 27
8500 Kortrijk

Tel.: 056 21 10 26
E-mail: info@ivc.be

Qfor erkend
Erkend opleidingsverstrekker 
voor het gebruik van de  
kmo-portefeuille.

o.a. 

 

 

 FACULTEIT VOOR MENS  
EN SAMENLEVING
Opleidingsinstituut
Experiëntiële Psychotherapie
en Counseling

EMOTION FOCUSED THERAPY FOR INDIVIDUALS (EFT-I) 
LEVEL I 

EFT integreert persoonsgerichte-, gestalt- en existentiële therapieën maar 
dan vernieuwd met de hedendaagse psychologische kennis, met name de 
emotietheorieën. Kenmerkend zijn een hoge mate van procesdirectiviteit en 
het werken met proces-signalen (markers) en proces-taken (tasks)
Docent: Robert Elliott 
Datum: 13, 14, 15, 16 november 2013
Locatie: FMS, Stationstraat 82, 2300 Turnhout
Aanmelden: kurt.renders@conciente.be + € 525 te storten op  
KBC 409-3003411-44

EMOTION FOCUSED THERAPY FOR INDIVIDUALS (EFT-I) 
LEVEL II 

Verdere toepassingen van de lege stoel-methodiek voor unfinished business, 
twee-stoelendialoog voor ‘conflict-splits’ onder meer bij depressie en 
sociale angst, meaning protest, alliantiebreuken en hoe deze te repareren… 
Theorie, demonstratie van praktijk en rollen- en situatiespellen worden 
gebruikt om deze materie levendig te doceren. 
Datum: 18-19/10/2013 (R.Elliott), 7/2/2014 (R. Elliott);  
28-29-30/4/2014 (J. Watson)
Locatie: FMS, Stationstraat 82, 2300 Turnhout 
Aanmelden: kurt.renders@conciente.be + € 700 te storten op  
KBC 409-3003411-44

MASTERCLASS: wORKING wITH ANXIETY IN EFT – 8/02/2014
Docent: Robert Elliott.  
Voor inschrijving en/of vragen: kurt.renders@conciente.be
Inschrijving: Enkel voor mensen die minstens EFT level 1 hebben 
gevolgd; prijs: € 110

Faculteit voor Mens en Samenleving vzw
Stationsstraat 82 | 2300 Turnhout

tel. 014 41 53 98 | fax 014 41 84 48
e-mail: fms-info@fms-ofcourse.be | website: www.fms-ofcourse.be

o.a. 

o.a. 
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REDACTIONEEL
• Gevalssstudies: waar zijn ze gebleven in opleiding, onderzoek en praktijk?
 Patrick Luyten

PROFESSIE
Preventie
• Zal de crisis in Europa leiden tot een toename van het aantal suïcides? 

Lessen uit het OESO-rapport. Karl Andriessen, Patrick Luyten
Deontologie
• Tuchtrecht voor psychologen in België Koen Korevaar
Romans/cultuur
• ‘Een man die slaapt’ van Georges Perec: over literatuur en depressie, over 

lezen en psychotherapie. Rudy Meurs
Casuïstiek
• Existentieel trauma. Mia Leijssen
Forum
• Een nieuwe intelligentietest: de Wechsler Adult Intelligence Scale-IV-

NL. Tim Bastiaens, Michiel Panis, Birgit Sebreghts
• Vermaatschappelijking: óns engagement. Over artikel 107 en de eerste-

lijnspsychologen. Roland Sinnaeve
• Een groeiend onbehagen: Allen Frances’ kruistocht tegen diagnostische 

inflatie en overmedicalisering. Giovanni Timmermans
• Dementie als uitdaging voor de samenleving én voor de klinisch oude-

renpsycholoog. Luc Van de Ven
Boekenrubriek
• Hulpmiddelen voor het inschatten van recidiverisico bij kinderen en 

jongeren. Bart Colson
• De schaamte voorbij? Giovanni Timmermans
• Op zoek naar een beter begrip van onze cliënten. Veerle Theuninck
• Euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden. Manu Keirse
• Heeft de geestelijke gezondheidszorg zin in zin? Jessie Dezutter

Opleidingscentrum voor therapie-
opleiding en organisatieontwikkeling



BAANBREKEND. BETROUWBAAR. 

Call to action

BAANBREKEND. BETROUWBAAR. 

€ 59,-
€ 3.000,-
aan waarde voor maar:Slechts

BSL PSYCHOLOGIE

TOTAAL

Slechts

WebTV

Abonnement € 12,50

E-learning

online 
+ archief

> 50

2

tijdschriften

2

U betaalt per jaar

Uw vakinformatie en nascholing in één keer 
regelen? Dat kan, met BSL Psychologie Totaal.
Een compleet abonnement waarin vakinformatie 
en nascholing voor u bij elkaar zijn gebracht, 
inclusief dit tijdschrift.

EFFICIËNT 
BOUWEN 
AAN UW
VAKKENNIS

BSL Psychologie Totaal

• Alle vakinformatie online binnen handbereik
• Eén vaktijdschrift naar keuze thuisbezorgd
• Geaccrediteerde WebTV en e-learning
• Totale waarde € 3000,-
•  Voor slechts € 12,50 per maand

Gratis proefabonnement? Ga naar www.bsl.nl/psychologietotaal

Probeer 
nu één 
maand 
gratis! 
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