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Psychose als crisis

• Psychose = bewustzijnservaring waarbij de
werkelijkheid een onwerkelijke karakter krijgt
en associatieve betekenisverbanden de overhand
nemen
• Duikt op in lastige levenscontexten en op
kantelmomenten
• Taal verliest haar organiserende werking in
het bewustzijn

 De werkelijkheid
is niet
vanzelfsprekend.
Wíj maken haar
sprekend/bevattelij
k door zelf te
spreken
 Als dat radicaal
mislukt:
bevreemding
(+overspoeling)

 Waanzin = wan-zin

 Psychose =
werkelijkheid
krijgt
onwerkelijk
karakter

Bevreemding bij psychose
o In het ‘ik’ gebeuren
allerei dingen die
als ‘niet-ik’
aanvoelen
o Verlies van
herkenningspunten
o Angst (radeloos,
depressief, drugs…)

Welke hulp bij psychose?
• Basishouding van radicale hoop en sympathie
• Contact leggen en perspectief bieden
• Via gesprekken voeling krijgen met lastige
aspecten in de context

Psychotherapie bij psychose heeft vier
functies:
- Hulp bij het omgaan met (vroegere) psychotische
ervaringen
- Voeling krijgen met omstandigheden en existentiële
dilemma’s die je uit evenwicht halen
- Snappen wat je psychotische ervaringen uitdrukken
- Steun bieden bij alle facetten van het
herstelproces

Open Dialogue
• Psychose is uitdrukking van onbegrepen crisis
/ trauma
• Spreken is polyfoon en belichaamd
• Netwerkperspectief

Boeken met korting: https://www.lannoo.be/nl/ggzcongres

Open Dialogue
verbindend luisteren en spreken

GGZ-congres, 21 september 2022
symposium ‘Visie, praktijk en onderzoek rond Open Dialogue’
Dag Van Wetter, vzw Psyche

korte introductie rond Open Dialogue
• keuze voor Open Dialogue - waarom
• Open Dialogue - visie en principes
verbinding maken, ruimer dan crisis of psychose
onderzoek – impact op mensen samen

• praktijkontwikkeling in Vlaanderen
samen onderweg met Open Dialogue

starten met ‘waarom’…

(Simon Sinek, Start with why)

compagnons samenbrengen
• samenwerking en herbronning over organisaties heen
• hechte verbinding maken met en voor de mensen zelf – triade als basisnetwerk
> als we anders willen leren werken, laten we het dan meteen samen doen
> expert zonder te struikelen over onze eigen expertise
> ontmoeting: de bedoeling van een eerste gesprek is enkel dat er een tweede gesprek komt…

• patiëntenparticipatie en familieparticipatie: wie participeert bij wie?
• wat we van mensen en hun familie/naastbetrokkenen kunnen leren, wanneer we ons ook
zélf als medebetrokkene opstellen
• hoe kunnen we elkaars compagnons zijn?
> rol van anderen hierin? wie kunnen we mee betrekken én ondersteunen?
> wie zijn jouw compagnons?
> wie kan hierin onze compagnon zijn?
→ zoeken naar inspirerende praktijkvoorbeelden die elders blijken te werken, zoals Open Dialogue …

Open Dialogue
• ontwikkeld vanaf de vroege jaren 1980, door een groep hulpverleners,
waarvan de meesten getraind waren in need-adapted treatment en familietherapie,
op zoek naar een manier om het aanbod te verbeteren in West-Lapland
• netwerkbijeenkomsten vanaf 1984
• systematisch praktijkonderzoek van deze benadering sinds 1988, integratie vanuit needadapted treatment, systeem-/familietherapie, psycho-dynamische therapie, …
• systematisch een gerichte training voor bijna het volledige team sinds 1989
• eerst de praktijk, daarna de theorie

• voortdurende reflectie - leren van praktijkervaringen en feedback rond wat werkt en wat
daarbij nodig is

Open Dialogue
•

Jaakko Seikkula
psycholoog en psychotherapeut uit Finland, West-Lapland

•
•
•

uit 30 jaar praktijkonderzoek, navolging in andere Europese regio’s
oorspronkelijk vooral gericht op samen omgaan met psychosegevoeligheid
veel ruimer en algemeen toegepast

•
•

zo snel mogelijk verbinding en samenspraak met alle betrokkenen
open luisteren naar de verschillende ervaringen en perspectieven

•
•
•
•
•
•

zonder uitstel vanáf de crisissituatie verbinding zoeken
kracht van verbinding, nabijheid, luisteren en spreken met en tussen mensen
rond klachten & krachten bij persoon zelf - bezorgdheden & hulpbronnen bij omgeving
focus op het hier-en-nu
samen zoeken naar mogelijke betekenis, doelen en kansen
tijd én toekomst te winnen

•

volgehouden dialoog met de diverse betrokken partijen
ondersteunend netwerk dat pijnlijke ervaringen of crisis dragelijk maakt

7 Open Dialogue kernprincipes:
vanuit twee invalshoeken

7 Open Dialogue kernprincipes:
vanuit twee invalshoeken
onmiddellijke respons:
verbinding maken met persoon en steunsysteem
de hulp voor de persoon en het steunsysteem
(familie, vrienden, hulpverleners, …)
moet snel beschikbaar zijn
mogelijk van in een crisis – niet uitstellen
een crisis is overweldigend voor elke betrokkene
ook een kans, keerpunt - signaal of trigger om
terug grip te krijgen op de situatie
(“while the window is open”)

7 Open Dialogue kernprincipes:
vanuit twee invalshoeken
vanaf het eerste moment betrekken wie eigenlijk
al betrokken is
én deze mee ondersteunen
zowel persoonlijk als professioneel netwerk
hoe klein dit netwerk momenteel ook is
als namen van afwezigen worden genoemd,
kunnen deze ook bij het gesprek gehaald worden
niet de persoon alleen staat centraal,
wel de onderlinge verbindingen,
hulpbronnen en relaties

7 Open Dialogue kernprincipes:
vanuit twee invalshoeken
de duur, plaats en inhoud
van de ondersteuning en behandeling
is afgestemd op wat mensen zelf nodig hebben

tijd en ruimte om iedereen te beluisteren en
samen te spreken
niet in herhaling of routine vallen, maar alles
telkens opnieuw kansen geven
loslaten van structuren en gewoontes

7 Open Dialogue kernprincipes:
vanuit twee invalshoeken
eerst gecontacteerde hulpverlener/team
neemt de verantwoordelijkheid
om de eerste samenkomst te organiseren
niet:
‘dit is niet voor ons’ (van het kastje naar de muur)
wel:
‘wat kunnen we doen, wie kunnen we betrekken,
met wie kunnen we verbinding maken’
op die manier wordt dit snel een gedeelde
verantwoordelijkheid

7 Open Dialogue kernprincipes:
vanuit twee invalshoeken
ervaring van continuïteit vanuit de mensen zelf:
dat wij als hulpverleners zoveel mogelijk
alles aan elkaar willen helpen hangen
zo weinig mogelijk haperende overgangen
van de ene setting/begeleiding naar de andere

samenwerking en verbinding houden
over verschillende teams heen
de tijd die nodig is
er is altijd een volgende keer mogelijk

7 Open Dialogue kernprincipes:
vanuit twee invalshoeken
niet weten
geen vooraf bedacht therapeutisch plan

hulpverleners zijn niet de stuurders van het proces,
maar zorgen ervoor dat er ruimte is voor
dialoog en samen dragen:
samen opbouwen van de veiligheid
dat de persoon en de naastbetrokkenen
niet worden alleen gelaten,
dat iedereen wordt gehoord
de betrokken hulpverleners reflecteren openlijk en
transparant – mensen kiezen daarna zelf waarop ze
nog willen reageren en zo ontstaan verdere plannen

zorgen dat iedereen weer verder kan,
tot de volgende keer

7 Open Dialogue kernprincipes:
vanuit twee invalshoeken
doel is niet het vaststellen van het probleem
maar de betekenis van de situatie
elke dialoog, ontmoeting is anders
– van mens tot mens
‘oplossing’ of ‘perspectieven’ komen uit de
dialoog, niet rechtstreeks uit het behandelplan

‘open’ naar deelnemers:
iedereen aanwezig die een bijdrage kan leveren
‘open’ naar inhoud:
alle meningen (voices) komen aan bod en ook
hulpverleners mogen (openlijk) van mening
verschillen, stimuleren de verdere dialoog
- de ‘horizontale’ dialoog tussen mensen wordt
tegelijk een ‘verticale’ innerlijke dialoog -

“For the word (and consequently for the human being)
there is nothing more terrible than a lack of response”
Mikhail Bakhtin
“Voor het woord (en dus voor de mens) is er niets vreselijker dan een gebrek aan respons”
“Wat is en niet kan zijn, doet pijn” (een ervaringswerker)
aansluiten

DOING WITH

nabijheid

a way of BEING WITH people

rode draad: Open Dialogue bijeenkomsten
iedereen kan worden uitgenodigd, in afstemming met de persoon zelf

een Open Dialogue bijeenkomst wordt gefaciliteerd/ondersteund door 2 begeleiders
• die iedereen naar iedereen helpen luisteren
(bv. “wat heeft ons hier samengebracht?” - “waarover kunnen we ‘t nu hebben?” – “op welke manier
willen jullie deze samenkomst graag gebruiken?”)

en daarom eerst iedereen afzonderlijk de kans en tijd geven
(doorvragen door woorden/stuk zin terug te geven - letterlijk, niet interpreteren of parafraseren)

• die erna de dialoog stimuleren - zowel ‘horizontaal’ (tussen mensen) als ‘verticaal’ (intern)

• die zelf korte reflectie(s) inbouwen – terwijl ze elkaar aankijken en de deelnemers
meeluisteren – over wat ze hebben gehoord, gedacht en gevoeld (de eigen interne dialoog)
• die het netwerk hierop laten reageren
• die helpen afronden en vooruitblikken
met concrete plannen wat iedereen nodig heeft of kan doen, tot de volgende keer

gebundelde resultaten uit onderzoek
regio’s Finland, UK, Denemarken, Italië,…
grotere effectiviteit en impact op korte en lange termijn (daardoor ook kostenbesparend)
tijd en toekomst te winnen
• minder ingrijpen noodzakelijk
• minder (lange) ziekenhuisopname
• minder medicatie
• lagere terugvalpercentages
• minder invaliditeitsuitkering
• hogere niveaus van verdere opleiding en werkgelegenheid
• betere samenwerking tussen organisaties en instanties

gebundelde resultaten uit onderzoek
regio’s Finland, UK, Denemarken, Italië,…
tevredenheid van alle betrokkenen
• hoge tevredenheid van zorggebruikers, familieleden/naastbetrokkenen en teamleden rond
de aangeboden hulpverlening

• zorggebruikers, familieleden/naastbetrokkenen
 benadrukken de impact en waarde van beluisterd worden, gezamenlijke besluitvorming,
wederzijdse steun, begrip en verbinding, incl. voorkomen van ziekenhuisopname
 waarderen de veilige ruimte ‘to say the otherwise unsayable’; betekenis geven aan de
ervaringen met ziekte in menselijke termen; de openheid voor ieders perspectieven;
gevoel van een vertrouwensrelatie met de hulpverleners
• medewerkers
 sluit aan bij hun waarden en redenen van hun keuze om hulpverlener te worden
 rapporteren een cultuuromslag: significante veranderingen, zowel in attitudes op de
werkplek, als in taalgebruik en dagelijkse praktijk
 ontwikkelen meer vertrouwen in hun collega's
 nieuwe, zeer betekenisvolle levenservaringen: dat men als mens doorheen deze
processen van diepgaande training en praktijk sterk groeit

infrastructure needed to support
Open Dialogue practice
Mary Olson (nog te publiceren)

•
•
•
•
•
•
•

prioritising a network approach
leadership that models respect, authenticity, and collaboration
reimbursement to work in dialogical teams
staff well-trained in the Dialogic Practice.
a welcoming warm, caring environment for people seeking services
capacity to provide and connect clinical and community services
organisational support for the tolerance of uncertainty and role of dialogue,
also in (crisis)teams
• capacity to provide immediate help and access to need-adapted services
• collaborative, shared decision-making, e.g. about medication,
hospitalisation, and treatment planning in the network meetings
• genuine value placed on Open Dialogue as a mindful way of being

landen met regio’s waarin
Open Dialogue actief wordt ontwikkeld
Finland

Ierland

Denemarken

Griekenland

Duitsland

Litouwen

USA

Polen

UK
Italië

Japan

Tsjechië

Australië

Nederland

Zweden

Frankrijk

Noorwegen

België!

op weg met Open Dialogue
•

2016 en 2017 organisatie van 2 congressen in regio Noord-West-Vlaanderen
 eerste Open Dialogue initiatief in België - mét mensen met eigen ervaring/familie-ervaring
 samen met Jaakko Seikkula en andere projecten van verschillende Europese regio’s (Finland,
Denemarken, UK, Italië) inspiratie en daadkracht verzameld
 extra masterclasses voor teamleden – directies – psychiaters

•

2016 opstart Open Dialogue Academie (ODA)
 Open Dialogue leesgroep – verdere verdieping met prof. dr. Stijn Vanheule
 Open Dialogue intervisiegroep – uitwisseling van praktijkvoorbeelden
 voorbereiding trainingsprogramma Open Dialogue voor de diverse partners

•

sinds 2017 prioriteit rond de ontwikkeling van Open Dialogue praktijken
telkens opnieuw, situatie per situatie, zoveel mogelijk met vereende krachten
Open Dialogue praktijken leren waarmaken - en wat daarvoor nodig is

•

2018-2019 bondgenootschappen uitbouwen
 Open Dialogue SWOT-analyse en OD Engagementsdag met directies, psychiaters, beleidsmakers
 Nationale Conferentie art. 107 van de FOD, met ook mooie focus op Open Dialogue
 Open Minds Award (Zorgnet-Icuro), als "duurzame innovatie naar een betere geestelijke
gezondheidszorg en met betekenisvolle zorg voor elkaar“
 internationale uitwisselingen
 …

verder onderweg met Open Dialogue
ondersteuning van de Open Dialogue praktijkontwikkeling in Vlaanderen
vanuit Steunpunt Geestelijke Gezondheid / vzw Psyche – verdere internationale uitwisseling
algemeen aanbod, ruim verspreid over regio’s en teams, rond diverse doelgroepen
• actief aanspreekpunt bij de voorbereiding, advies, coaching en samenwerking rond concrete Open
Dialogue begeleidingssituaties en bredere praktijkontwikkeling
• Open Dialogue introducties, intervisies, SWOT-analyses, co-creatiesessies, praktijkoefeningen, …
organisatie en coördinatie van de eerste erkende Open Dialogue foundation trainings in Vlaanderen
• 20 trainingsdagen, onder begeleiding van telkens 3 internationale Open Dialogue experts
• 2021-2022: in samenwerking met PC Sint-Amandus Beernem en PZ Onzelievevrouw Brugge
• 2022-2023: in samenwerking met PC Gent-Sleidinge en PC Sint-Hiëronymus Sint-Niklaas
• …
• telkens met 30 deelnemers: 20 uit de eigen pioniersregio + 10 uit andere Vlaamse regio’s
specifieke samenwerkingsverbanden
• University Colleges Leuven-Limburg (UCLL): onderzoek (PWO) rond ontwikkeling en implementatie
van Open Dialogue praktijken in Limburg, binnen beide GGZ-Netwerken, met mobiele teams en PZ
• Stad Gent: pilootproject gedeelde zorg, kwartiermaken en Open Dialogue, rond ‘Robuuste Woningen’
voor daklozen en anderen met een complexe kwetsbaarheid rond wonen en geestelijke gezondheid
• Familieplatform: relanceproject Vlaamse overheid rond actieve rol van ervaringswerkers (uit eigen
ervaring/familie-ervaring) in de verdere praktijkontwikkeling rond de ‘Familiereflex’ en Open Dialogue
• El Camino Bekegem: pilootproject rond de opstart van Soteriahuizen vanuit Open Dialogue
• …

starten met Open Dialogue …
“De beste manier om ergens aan te beginnen, is gewoon te starten
– en daarvoor de juiste mensen bij elkaar te brengen”
•

wat spreekt jou aan in deze Open Dialogue benadering? op welke manier kan
je hiermee mensen samen nabij zijn, wanneer een situatie hen overweldigt?

•

hoe kan je hiermee het verschil maken voor mensen? voor elk van hen?

•

Open Dialogue principes leer je vanuit de praktijk, niet eerst uit theorie −
hoe diverse praktijkervaringen opbouwen? wat herken je nu al uit jouw
huidige manier van werken, maar wil je vanaf nu een stap verder in gaan?

•

ipv te wachten tot alles beter geregeld is en we hier klaar voor zijn…
wat kunnen we een volgende keer wél al anders doen?

•

een compagnon ben je nooit alleen – wie kan je erbij betrekken?

•

op welke manier kun je dit als hulpverleners en collega’s
samen in de vingers krijgen en uitdragen aan anderen?

"Leer zo te luisteren dat anderen worden uitgenodigd om te spreken.
Leer zo te spreken dat anderen worden uitgenodigd om te luisteren."

een pad ontstaat door
er samen op te lopen

dag.van.wetter@psyche.be

PWO “Onderweg met
Open Dialogue”
Carolien Schalenbourg
Katrijn Maes
Katleen Gressens
An Vandervoort
Dag Van Wetter

Idee voor het PWO
• Interesse vanuit werkveld vanuit overtuigende cijfers
• Eigen ervaring met psychosezorg
Door het invoeren van “Open Dialogue” (OD) willen we personen in crisis (met een acute
psychose) en hun omgeving begeleiden én ondersteunen om de (psychotische) crisis sneller te
stabiliseren. Het doel is opname te vermijden door het netwerk van de persoon met een
psychische kwetsbaarheid te versterken en op lange termijn positieve outcomes te verkrijgen
zoals minder herval (in psychose), minder medicatiegebruik en meer re-integratie op de
arbeidsmarkt (Bergström et al, 2018; Olson et al. 2014; Seikkula et al. 2011).

 Hoe vertalen naar de context in vlaanderen ?

Onderzoeksteam

PWO “Onderweg met Open
Dialogue” – Doelstellingen
In dit PWO wensen we op 2 jaar tijd in nauwe samenwerking met
werkveld en cliënten de stappen voor implementatie voor te bereiden,
te analyseren en een vertaling en initiële implementatie te realiseren
van de “Open Dialogue” principes naar de context van minimaal 2
mobiele teams binnen GGZ.
We spreken over personen en/of cliënten omdat dit nog eigen is aan ons hulpverlenend taalgebruik
maar in OD hanteert men eerder het begrip burger in plaats van patiënt of cliënt.
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PWO “Onderweg met Open
Dialogue” - Onderzoeksvragen
In implementatie onderzoek onderscheiden we 4 fasen:

Exploratie
Welke zijn de ondersteunende en belemmerende factoren voor implementatie van de OD methodiek in
minimaal 2 mobiele teams in Vlaanderen?

Installatie van implementatie – strategie bepaling
Wat is de concrete vertaling van de 7 principes van “Open Dialogue” voor deze specifieke context?

Initiële implementatie (Volledige implementatie geen onderdeel van het PWO)
Wat is de impact van het toepassen van de methodiek bij minimaal 4 cases op tevredenheid van cliënt,
context en zorgverlener over de netwerkbijeenkomst en op resultaat (sneller stabiliseren psychotische
crisis) voor cliënt en omgeving? In welke mate konden de principes van OD worden toegepast in deze
cases?

Voorbereiding duurzame implementatie
Welke factoren geïdentificeerd via CFIR kunnen leiden tot een duurzame implementatie van Open
Dialogue?
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Implementatieproces
Onderzoeksvraag
“Welke factoren geïdentificeerd via CFIR kunnen leiden tot
een duurzame implementatie van Open Dialogue?”

Hoe?
Framework voor implementatie =
Consolidated framework for implementation (CFIR)

(Damschroder et

al 2009)

1 Kenmerken van de vernieuwing (intervention)
2 Context waarin de vernieuwing plaats vindt (outer setting)
3 Organisatie waarin de vernieuwing plaats vindt (inner setting)
4 Kenmerken van de personen die met de vernieuwing gaan werken (characteristics of individuals)
5 Implementatieproces (proces)

Outer setting
Behoeften van client
Verbinding met externe organisaties
Groepsdruk
O en stimulansen
Extern beleid

-

-

Inner setting
Structurele kenmerken
Netwerk en communicatie
Cultuur
Implementatie klimaat
Bereidheid om te veranderen

Kenmerken van de vernieuwing =
Open Dialogue
Bron
Kwaliteit en kracht van bewijs
Relatief voordeel
Aanpassingsvermogen
Testbaarheid
Complexiteit
Kwaliteit van ontwerp
Kost

Proces
-

Individuele kenmerken
Kennis en attitude
Zelfredzaamheid
Niveau van verandering
Identificatie met de setting
Andere persoonlijke
kenmerken

-

Plannen
Betrekken
Uitvoeren
Reflecteren en evalueren

Bijvoorbeeld:
Outer setting
Behoeften van client Aanpassingsvermogen
Verbinding met externe organisaties
Groepsdruk De mate waarin een interventie kan
O en stimulansen
Extern beleid
worden aangepast, aangepast,
verfijnd of opnieuw uitgevonden om
aan lokale behoeften te voldoen.

-

-

Inner setting
Structurele kenmerken
Netwerk en communicatie
Cultuur
Implementatie klimaat
Bereidheid om te veranderen

Kenmerken van de vernieuwing =
Open Dialogue
Bron
Kwaliteit en kracht van bewijs
Relatief voordeel
Aanpassingsvermogen
Testbaarheid
Complexiteit
Kwaliteit van ontwerp
Kost

Proces
-

Individuele kenmerken
Kennis en attitude
Zelfredzaamheid
Niveau van verandering
Identificatie met de setting
Andere persoonlijke
kenmerken

-

Plannen
Betrekken
Uitvoeren
Reflecteren en evalueren

Bijvoorbeeld

Outer setting
Reflectie en evaluatie
Behoeften van client
en kwalitatieve feedback
Verbinding met externeKwantitatieve
organisaties
Groepsdruk
O en stimulansen de voortgang en kwaliteit van de
Extern beleid

over

implementatie vergezeld van regelmatige
persoonlijke en teambesprekingen over
van de vernieuwing =
voortgang en ervaringen.Kenmerken
Open Dialogue

-

-

Inner setting
Structurele kenmerken
Netwerk en communicatie
Cultuur
Implementatie klimaat
Bereidheid om te veranderen

Bron
Kwaliteit en kracht van bewijs
Relatief voordeel
Aanpassingsvermogen
Testbaarheid
Complexiteit
Kwaliteit van ontwerp
Kost

Proces
-

Individuele kenmerken
Kennis en attitude
Zelfredzaamheid
Niveau van verandering
Identificatie met de setting
Andere persoonlijke
kenmerken

-

Plannen
Betrekken
Uitvoeren
Reflecteren en evalueren

Outer setting
Behoeften van client
Verbinding met externe organisaties
Groepsdruk
O en stimulansen
Extern beleid

-

Bijvoorbeeld
Verbinding met externe organisaties
De mate waarin een organisatie is
van de vernieuwing =
genetwerkt met Kenmerken
andereOpen
externe
organisaties.
Dialogue
-

Inner setting
Structurele kenmerken
Netwerk en communicatie
Cultuur
Implementatie klimaat
Bereidheid om te veranderen

Bron
Kwaliteit en kracht van bewijs
Relatief voordeel
Aanpassingsvermogen
Testbaarheid
Complexiteit
Kwaliteit van ontwerp
Kost

Proces
-

Individuele kenmerken
Kennis en attitude
Zelfredzaamheid
Niveau van verandering
Identificatie met de setting
Andere persoonlijke
kenmerken

-

Plannen
Betrekken
Uitvoeren
Reflecteren en evalueren

Outer setting
Bijvoorbeeld
Behoeften van client
Relatieve prioriteit
Verbinding met externe organisaties
Groepsdruk
perceptie van het belang
O enGedeelde
Extern beleid
stimulansen

van de
implementatie binnen de organisatie.

-

-

Inner setting
Structurele kenmerken
Netwerk en communicatie
Cultuur
Implementatie klimaat
Bereidheid om te veranderen

Kenmerken van de vernieuwing =
Open Dialogue
Bron
Kwaliteit en kracht van bewijs
Relatief voordeel
Aanpassingsvermogen
Testbaarheid
Complexiteit
Kwaliteit van ontwerp
Kost

Proces
-

Individuele kenmerken
Kennis en attitude
Zelfredzaamheid
Niveau van verandering
Identificatie met de setting
Andere persoonlijke
kenmerken

-

Plannen
Betrekken
Uitvoeren
Reflecteren en evalueren

Outer setting
Behoeften van client
Verbinding met externe organisaties
Bijvoorbeeld
Groepsdruk
O en stimulansen
Extern beleid
Niveau van verandering

Karakterisering van de fase waarin een persoon
zich bevindt, naarmate hij of zij vordert in de
richting van bekwaam, enthousiasme en
duurzaam gebruik van de interventie.
Inner setting
-

-

Structurele kenmerken
Netwerk en communicatie
Cultuur
Implementatie klimaat
Bereidheid om te veranderen

Kenmerken van de vernieuwing =
Open Dialogue
Bron
Kwaliteit en kracht van bewijs
Relatief voordeel
Aanpassingsvermogen
Testbaarheid
Complexiteit
Kwaliteit van ontwerp
Kost

Proces
-

Individuele kenmerken
Kennis en attitude
Zelfredzaamheid
Niveau van verandering
Identificatie met de setting
Andere persoonlijke
kenmerken

-

Plannen
Betrekken
Uitvoeren
Reflecteren en evalueren

Tijdslijn
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Proces
• Deelnemende teams
 Mobiel en intramuraal

•
•
•
•

Keuze voor focusgroepen ipv interview
Co-creatie sessies
Doel draaiboek
Eindresultaat: aanbevelingen rond hefbomen/valkuilen van
implementatie OD  2023 onderzoeksrapport

Eerste bevindingen (1)
Limburgse kracht
Zoeken naar open dialogisch werken binnen het OZ
Ervaringswerkers betrekken blijft uitdaging
Rol beleid / netwerkcoördinatoren / leidinggevenden
Huidige organisatie GGZ en organisatie van zorg volgens
Open Dialogue
• Opleiding Open Dialogue als noodzakelijke basis om verder
te kunnen gaan
• Lerend netwerk als nood voor verderzetting van
implementatie
•
•
•
•
•

Eerste bevindingen (2)
• Verschillen zichtbaar in teams






Snelheid van implementatie
Overeenkomst waarden eigen werking is versterkend
Crisiszorg maakt zorg complex / langdurige zorg
Residentiele zorg / ambulante zorg in mobiele teams
Focus op organisatorisch principes Open Dialogue én op het hart
namelijk ‘Being with’

Internationale sprekers:
• Nick Putman
• Petra Hohn
• Stijn Vanheule
• Dag Van Wetter
Workshops

Meer informatie en inschrijven via:
https://research-expertise.ucll.be/nl/navormingen/onderweg-met-open-dialogue

