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voorwoord 
Wat wordt het nieuwe normaal in de geestelijke gezondheidszorg na de uitdagingen van 
de wereldwijde coronapandemie? Het is een vraag die velen zich stellen. We hebben 
helaas geen eenduidige of volledige antwoorden. Onzekerheden beheersen al meer dan 
een jaar het leven van elke dag, en het ziet er niet naar uit dat het snel anders wordt. 
Dit vraagt veel soepelheid, aanpassingsvermogen en doorzetting om er mee te blijven 
omgaan.

We kijken ook niet meer op van de zoveelste nieuwe virusvariant of regelgeving. Het lijkt 
wel een tweesnijdend zwaard, “de” metafoor van onze sector sinds lange tijd. Er is heel 
veel inzet, er zijn prachtige projecten en we bereiken zo veel. Maar tegelijkertijd kan het 
ook nog zo veel beter.

Nu de wereld stilaan weer recht krabbelt, worden evaluaties en afwegingen gemaakt 
over de afgelopen periode. Het mag geen verrassing zijn dat de geestelijke gezondheids-
zorg zich moeiteloos staande heeft kunnen houden naast, maar vooral samen met de 
algemene geneeskunde. Kleine en grote initiatieven voor het welzijn van patiënten rezen 
als paddenstoelen uit de grond. Telefonische consulten en beeldbellen werden geïntro-
duceerd; zelfzorg voor hulpverleners stond plots op de voorgrond. Participatie, gedeelde 
besluitvorming en samenhorigheid evolueerden naar gemeengoed en waren niet meer 
exclusief van de geestelijke gezondheidszorg.

“Leren van het verleden, leven in het vandaag, en hopen voor morgen. Maar nooit ophou-
den met vragen stellen.”

Dit universele devies van Albert Einstein mogen we zeker nu niet uit het oog verliezen.
Tijdens het 11de Vlaams Geestelijke Gezondheidscongres gaan we op zoek naar antwoor-
den op elementaire vragen.

Wat zijn de fundamenten van de geestelijke gezondheidszorg, op vlak van kennis, bejege-
ning en universele mensenrechten? Zorgvuldig inzoomen op hoe diagnostiek en therapie 
worden aangewend, kan inzichten geven in wat werkt en voor wie. Maar ook in wat er 
ontbreekt in onze geestelijke gezondheidszorg. Hoe reëel zijn de wachtlijsten en wat valt 
er aan te doen? Is public mental health voldoende uitgebouwd in dit land? Blijven into-
lerantie, stigma en discriminatie essentiële strijdpunten of hebben we intussen bereikt 
wat we moeten bereiken? Kortom, back to basics met ongemakkelijke maar noodzakelijke 
vragen.

We nodigen u van harte uit om deel te nemen aan het 11de Vlaams Geestelijke 
Gezondheidscongres.
 
Dr. K. Catthoor (voorzitter VVP)
Dr. P. Niemegeers (wetenschappelijk secretaris VVP)
Namens het organisatiecomité



Naast de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie en Psyche vzw namen de volgende organisa-
ties deel aan de voorbereiding van het congres: 

 BCNBP Belgian College of Neuropsychopharmacology and  
Biological Psychiatry

 BMT Beroepsvereniging van Muziektherapeuten
 BMT Beroepsvereniging voor Psychologisch Consulenten
 BSP Belgische School voor Psychoanalyse
 BVP Belgische Vereniging voor Psychoanalyse
 BVRGS Belgische Vereniging van Relatie- en Gezinstherapie en 

Systeeminterventie
 EV Ergotherapie Vlaanderen
 NVKVV Nationaal Verbond van Katholieke Vlaamse Verpleegkundigen  

en Vroedvrouwen
 PARANTEE-PSYLOS  Vlaamse sportfederatie voor personen met een beperking 
 Psyche vzw
 VAD Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen
 VBGEP (NVAGT)  Vlaamse Beroepsvereniging voor Experiëntiële Gestalt 

Psychotherapie
 VHYP Vlaamse Wetenschappelijke Hypnose Vereniging
 VVCEPC Vlaamse Vereniging voor Cliëntgerichte Experiëntiële 

Psychotherapie en Counseling
 VVGT Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie
 VVK Vlaamse Vereniging voor Kinder- en jeugdpsychiatrie
 VVKP Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen
 VVO Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen
 VVP-LEP Vlaamse Vereniging Pessopsychotherapie - Lichaamsgerichte 

Experiëntiële Psychotherapie
 VVPMT Vlaamse Vereniging van Psychomotorisch Therapeuten
 VVPT Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische Therapie
 VVS Vlaamse Vereniging voor Seksuologie
 VVTIV Vlaamse Vereniging van Therapeuten  

in de Interactionele Vormgeving
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lezingen
OPENINGSLEZING K01 dinsdag 20 september 2022, 10:00-11:00

	p Baart de (geestelijke gezondheids-)zorg ons zorgen? 
Onderzoek in de GGZ: naar implementatie van goede praktijken, 
organisatiemodellen en beleid
Chantal Van Audenhove, prof. dr., gewoon hoogleraar, LUCAS KU Leuven – 
Zorgonderzoek & Consultancy, Leuven

In de jaren 90 kwam het begrip “vermaatschappelijking” op de voorgrond. Het verwijst 
naar evoluties in de richting van meer zorg in de samenleving, participatie en volwaardig 
burgerschap. Het bleef niet bij woorden. Er waren ook daden. Tal van veranderingen in 
het beleid, de zorgorganisatie en de klinische praktijk hebben zich inmiddels voltrokken, 
wereldwijd én in België.
Als onderzoeker volgen we dit op en maken we een stand van zaken. Tal van vragen 
dringen zich hierbij op, zoals:
• Welke inzichten hebben we verworven in diverse aspecten van de zorg en onder-

steuning, de zorgorganisatie en het beleid in de GGZ
• Hoe situeert België zich in de internationale context?
• Welke impact heeft de covid crisis op de geestelijke gezondheid?
• Welke evoluties zijn er op het vlak van de patiëntenparticipatie en het werken 

in trialoog?
• Wat heeft de covid-crisis ons geleerd? Wat zijn de belangrijkste uitdagingen?
Ook in het onderzoek is de focus en de methodologie de voorbije decennia geëvolueerd. 
Onderzoek naar de effectiviteit van interventies en de randomized controlled trial zijn 
niet meer de exclusieve focus en methode. De vraag betreft steeds meer de randvoor-
waarden voor de implementatie van die goede praktijken, het monitoren van evoluties en 
richtlijnen voor de praktijk met het toepassen van interventies die werken. We staan stil 
bij de wijze waarop onderzoek kan bijdragen tot een steeds betere geestelijke gezondheid 
en geestelijke gezondheidszorg.

LEZING U01 dinsdag 20 september 2022, 11:45-12:45

	p Psychische problemen bij kinderen en jongeren in Vlaanderen. 
Stand van zaken en reflecties voor de toekomst
Ronny Bruffaerts, doctor Medische Wetenschappen, hoogleraar Psychiatrie, UPC KU 
Leuven, Kortenberg

Vanuit een populatievisie bespreken we psychische gezondheid van kinderen en jongeren 
in Vlaanderen. We bespreken onder andere het public mental health perspectief, de 
prevalentie van psychische stoornissen, de wijze van hulp zoeken en redenen waarom 
kinderen en jongeren geen hulp zoeken. Vanuit deze epidemiologische gegevens maken 
we vervolgens een vertaalslag naar concrete actiepunten rond prevalentie en behandeling 
van psychische problemen bij kinderen en jongeren nu en in de toekomst, met een aantal 
implicaties voor behandeling en preventie, actie en beleid.
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LEZING U02 dinsdag 20 september 2022, 14:15-15:15

	p Zot van werk – Wie werkt en voor wat?
Geert Van Hooteghem, prof. dr. gewoon hoogleraar, algemeen directeur HIVA KU Leuven, 
Instituut voor Arbeid en Samenleving, Leuven

Onze samenleving wordt in snel tempo complexer. We betalen daar een hoge tol voor. Dat 
lijkt onontkoombaar. Maar is dat wel zo? Wat als we eens anders zouden organiseren? Wat 
als de GGZ-sector het voorbeeld zou geven? In deze lezing verkent Geert Van Hootegem 
het organisatielandschap van de voorbije decennia. Hij beschrijft symptomen en zoekt naar 
oorzaken. Hij brengt ook hoop want hij toont hoe het anders en beter kan.

LEZING U03 dinsdag 20 september 2022, 16:15-17:15

	p De on(be)handelbare psychopaat: Mythe of klinische realiteit?
Kasia Uzieblo, professor criminologische en forensische psychologie,  
senior researcher, Forensische Zorgspecialisten en VUB, Brussel

Weinig persoonlijkheidsconstructen roepen tegelijk zoveel fascinatie en misverstanden 
op als psychopathie. In de media worden personen met een hoge mate van psychopathie 
steevast opgevoerd als kille, kwaadaardige en onverbeterlijke personen. Ook binnen de 
(forensische) geestelijke gezondheidszorg heerst het idee dat patiënten met psychopathie 
levenslang een grote bedreiging vormen voor de maatschappij, zelfs indien ze behandeld 
worden. Sterker nog, men gaat ervan uit dat psychopathische patiënten door het volgen 
van een therapeutische behandeling zelfs nog gevaarlijker worden. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat personen met psychopathie uit talloze behandelprogramma’s geweerd 
worden.
Maar vanwaar komt dit klinisch pessimisme betreffende de behandelbaarheid van psy-
chopathische patiënten? In welke mate krijgt het beeld van de onbehandelbare en onhan-
delbare psychopathische patiënt ondersteuning in onderzoek en de klinische praktijk? En 
als we met deze patiënten dan toch aan de slag gaan, hoe doen we dit dan best? Tijdens 
de lezing worden deze vragen kritisch onder de loep genomen

LEZING U04 woensdag 21 september 2022, 09:30-10:30

	p Leerstoel Public Mental Health: praktijkvoorbeelden uit 
Antwerpen
Kris van den Broeck, klinisch psycholoog, Professor, UAntwerpen, Wilrijk 

Bakker Frank wil een toegankelijke zaak uitbouwen met kwaliteitsvolle producten. Hij 
doet dat door rekening te houden met de vraag van zijn (potentiële) klanten, zijn aan-
bod daarop af te stemmen, en de financiën in het oog te houden. Dit zijn de hoekstenen 
van zijn beleid, de basis van zijn beslissingen. Ook bij het organiseren van zorg zijn deze 
aspecten cruciaal, maar vandaag beschikken we niet of beperkt over (lokale) data m.b.t. 
de noden inzake geestelijke gezondheid, het geassocieerde zorggebruik en de ermee 
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gerelateerde financiële aspecten. Daarmee staan we een performante geestelijke gezond-
heidszorg in de weg. Daarom werken de vijf psychiatrische ziekenhuizen en enkele PAAZ 
uit de provincie Antwerpen sinds 2019 samen met de UAntwerpen. Ze streven adequate, 
kost-efficiënte zorg, georganiseerd in functie van de noden (‘public mental health’) en 
investeren daarom in kwalitatief en kwantitatief onderzoek, en in een nieuwe databank. 
We brengen verslag uit van de afgelegde weg en de uitgevoerde studies.

LEZING U05 woensdag 21 september 2022, 11:30-12:30

	p Verbondenheid in het post-corona tijdperk
Alain Mahjoub, geneesheer-specialist in de acute geneeskunde, auteur, lid Safe Space, 
contextueel psychotherapeut, AZ Diest, Diest

De geestelijke gezondheidszorg opereert niet in een vacuum, maar binnen een samen-
leving waar een bepaalde cultuur –waarden, normen, doelstellingen en verwachtingen 
geldt. Met een MAS-index van 54 is de Vlaamse cultuur behoorlijk sterk gedreven door 
competitie, prestaties en succes, een ‘live to work’ cultuur. Dat waarde systeem start op 
school en bepaalt van daaruit het verdere leven. Daar hangt natuurlijk een prijskaartje 
aan vast, ‘something’s gotta give’. In dat opzicht is de immense crisis die we net doorstaan 
hebben – het Chinese synoniem voor ‘crisis’ is toepasselijk ‘kans’ of ‘oplossing’- misschien 
wel de gedroomde kans om een aantal dingen te ‘herbekijken’. Na een crisis als deze be-
seffen we bijvoorbeeld meer dan ooit hoe belangrijk onze behoefte aan verbinding is, als 
in betere zorg, betere relaties enzovoorts. Maar kunnen we dat alles ook structureel in-
bedden? Welke veranderingen binnen de samenleving kunnen de taak van de geestelijke 
gezondheidszorg verlichten? Bijvoorbeeld: als de eerste duizend dagen van een mensen-
leven zo fundamenteel zijn voor de rest van datzelfde mensenleven, hoe kunnen we daar 
dan als samenleving op inspelen? Kunnen we leren van andere, meer feminiene culturen 
als de Zweedse waar een mama een volledig jaar mag thuisblijven na de geboorte van 
haar baby? Zweden volgt gewoon de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie 
–een baby heeft nu eenmaal veel nood aan lichamelijke nabijheid het eerste jaar. En 
kunnen we bijvoorbeeld de politiek overtuigen om minder baby’s per verzorgende te 
voorzien in de kinderkribbe? En, en, en …? Niet enkel qua duurzaamheid is er een cultuur-
verandering nodig, ook qua welzijn en welbevinden mag er flink gesleuteld worden en 
wat dat betreft is het niet slecht om expliciet te maken wat velen onder ons onderhuids 
voelen.
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LEZING U06 woensdag 21 september 2022, 14:00-15:00

	p Naar een ecosysteem voor geestelijke gezondheid – 
het perspectief van de publieke gezondheid
Philippe Delespaul, PhD, hoogleraar Innovatie in de ggz, Universiteit Maastricht/
Mondriaan, Maasmechelen

Geestelijke gezondheidsproblemen zijn zeer present in onze maatschappij en lijken toe 
te nemen. Ons zorgsysteem is ontoereikend om antwoorden te bieden op de behoeften 
van burgers. COVID heeft de kloof nog groter gemaakt. De overheid lijkt zich te com-
mitteren aan een significant grotere investering. Maar het is naïef om te denken dat deze 
noodzakelijke financiële inhaalslag de bestaande zorgbehoeften zullen lenigen. De kloof is 
immers groot: behoeften zijn een 10-voud van het gezondheidsbudget. En ook wanneer 
er politieke wil bestaat om significant meer te investeren, blijft het moeilijk de nodige 
goed opgeleide professionals te vinden.
Wat is de ambitie van een nationaal plan voor de ggz? De psychische nood in de maat-
schappij zou moeten verminderen (met 30%), het aantal mensen die er het ergst aan toe 
zijn, moeten evenredig verminderen; suïcides moeten met 1/3de verminderen, maat-
schappelijke participatie met 1/3 toenemen en de levensverwachtingskloof met 1/3 
verbeteren. Dit zijn ‘duurzame ontwikkelingsdoelen’ die niet gerealiseerd kunnen worden 
door marginale interventies. Deze ambitie is zonder meer haalbaar, ook binnen een 
haalbaar budgettair kader. Maar het nationaal plan vraagt om een brede maatschappelijke 
beweging die verder reikt dan de ggz alleen en ook inzet vraagt van cliënten, huisartsen, 
de somatische zorg, het maatschappelijke veld, sociale ondernemers, mantelzorg en bur-
gerinitiatieven. Het betreft kortom een publieke zorg.
Dit is (op termijn) de ambitie van een ecosysteem voor geestelijke gezondheid.

SLOTLEZING K02 woensdag 21 september 2022, 16:00-17:00

	p Onbestemde klimaatstemmingen. Trauma’s, waanzin en 
transformaties in tijden van voortschrijdende klimaatcrises
Wouter Kusters, Phd, filosoof, taalwetenschapper, onderzoeker, docent, Gouda

De Australische klimaatonderzoeker en ethicus Clive Hamilton zei in 2014 in een inter-
view in de Vrij Nederland: “Inzicht in klimaatverandering ontstaat niet alleen door de 
cijfers te kennen. Er komt ook een ingrijpend gevoel bij kijken, dat je pas ervaart als de 
feiten je voluit raken. Sommigen noemen dit het Oh shit, we are really in trouble-moment. 
De een bereikt het door een wetenschappelijk artikel te lezen, anderen doordat ze, al ver-
trouwd met de feiten, een diepgaande ervaring in de natuur ondergaan. Of ze ontdekken 
op een andere verpletterende manier dat hun toekomstbeeld van de wereld verwoest is. 
Zo’n beleving is onontkoombaar traumatisch en als je die niet hebt ondergaan, doorgrond 
je ook het probleem niet, want dat is immens groot en transformerend. Het verkregen 
inzicht verandert je stemming, het vult je geest, het verandert het behang van je leven.”
Wouter Kusters zal in zijn lezing dieper ingaan op deze ‘traumatische beleving’, en schet-
sen wat de rol van de geestelijke gezondheidszorg hierbij kan zijn.

10
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Dr. Wouter Kusters is filosoof, taalwetenschapper en schrijver. Hij is bekend van zijn 
boeken Pure waanzin. Zoektocht naar de psychotische ervaring, en Filosofie van de 
waanzin. Voor dat eerste ontving hij de Van Helsdingenprijs in 2004 voor het beste werk 
op het grensgebied van psychiatrie en filosofie, en de Socratesbeker in 2005, voor het 
beste, meest prikkelende nederlandstalige filosofieboek van het jaar. Voor Filosofie van 
de waanzin ontving hij in 2015 opnieuw de Socratesbeker. In 2020 verscheen van deze 
laatste een Engelse vertaling. Eind dit jaar en volgend jaar worden een Arabische, resp. 
een Chinese vertaling verwacht. Wouter Kusters is zelfstandig onderzoeker, docent en 
schrijver in Gouda. De laatste jaren onderzoekt hij de gevolgen van de klimaatcrisis voor 
ons geestelijk en lichamelijk welzijn.
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discussies
DISCUSSIE D01 dinsdag 20 september 2022, 11:30-13:00

	p Wat weten artsen over geestelijke gezondheidszorg en armoede?
Moderator:  
Kirsten Catthoor, psychiater, Werkgroep “Ziek maakt arm, arm maakt ziek” van 
de Staten-Generaal Geestelijke Gezondheid
Discussianten:
Kris Van den Broeck, klinisch psycholoog, professor, UAntwerpen, Wilrijk
Jan Delvaux, Uilenspiegel
Els Van Hoof, CD&V kamerlid
Marianne Destoop, MD, PhD, psychiater, Mulitversum/Universiteit Antwerpen, Boechout
Karin Van der Zande, jurist en bewindvoerder

Er is een duidelijk verband tussen geestelijke gezondheid en armoede. Dit probleem is 
ernstig en krijgt te weinig aandacht. De oorzakelijke impact van armoede op psychische 
gezondheid is meermaals aangetoond in internationaal wetenschappelijk onderzoek bij 
armoedebestrijdingsprogramma’s.
Onderliggende mechanismen zijn angst en onzekerheid over de financiële situatie, 
omgevingsfactoren zoals lawaai en vervuiling, een verminderde lichamelijke gezondheid 
en slecht voedingspatroon, trauma-gerelateerde effecten en schaamte. Het is daarom es-
sentieel dat artsen zich bewust zijn van de ernst van dit probleem, en de implicaties voor 
zowel de individuele patient als voor de gezondheidszorg in het algemeen.
De werkgroep “Ziek maakt arm, arm maakt ziek” van de Staten-Generaal van 
de Geestelijke Gezondheid, heeft daarom beslis een enquete te organiseren in 
samenwerking met de Artsenkrant en de Apotheker. Een vragenlijst voor artsen en 
apothekers zal in het voorjaar gepubliceerd worden. De bedoeling is zicht te krijgen op 
de hiaten in kennis over armoede, en op de noodzakelijke te nemen stappen voor de 
toekomst, zowel op vlak van kennisontwikkeling als op vlak van beleidskeuzes. Tijdens 
deze discussie zullen preliminaire resultaten gepresenteerd worden. Vervolgens zal met 
het panel in de debat gegaan worden. 

13
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DISCUSSIE D02 dinsdag 20 september 2022, 14:00-15:30

	p Participatie en kwaliteitsmanagement gaan hand in hand
Moderator: 
Lisa Verbeke, netwerkcoördinator GGZ Zuid-West-Vlaanderen 
Discussianten:
Céline Dewitte, herstelondersteuner De Mare
John Deloof, coördinator De MaRe, kwaliteitscoördinator De Bolster
Anita Vanhauwaert, familie- en cliënt ervaringsdeskundige De Mare
Kelly Vercaigne, ervaringswerker De Bolster, coördinator T’hus Waregem, docent opleiding 
ervaringswerk UCLL

In oktober 2021 kwamen de auditoren van Qualicor Europe langs in onze organisatie. 
De voorbije 5 jaar werkten beleidsmedewerkers, werknemers, cliënten en hun netwerk 
samen om deze audit voor te bereiden. Ondanks de uitdagingen, bleef iedereen zich met 
veel enthousiasme inzetten. Onze 5 grondhoudingen (verbondenheid, gelijkwaardigheid, 
kwetsbaarheid, bezieling en authenticiteit) gaven ons houvast in het bereiken van onze 
wensen en doelen.
Enkele maanden later kregen we het blije nieuws dat we het label behaalden! Wat een eer 
en voldoening voor alle participanten. Maar wat ons nog meer enthousiast had gemaakt, 
was de fijne feedback die wij kregen m.b.t. onze visie op herstel en participatie. En de in-
zet van onze organisatie op een duurzame leefomgeving. Je bent wat je spreekt! En ieder-
een zit met neus in dezelfde richting. Geen evidentie, om dit als organisatie te bereiken.
We willen daarom graag in een panelgesprek met een psychiater, cliënte, naastbetrok-
kene, beleidsmedewerker, herstelondersteuner en ervaringswerker de weg naar het be-
halen van dit label via enkele vragen en thema’s komen toelichten. We willen het publiek 
ruimte geven tot het stellen van vragen, om zo een boeiend debat op gang te trekken 
over de good practices en valkuilen die wij op ons pad tegen kwamen.
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DISCUSSIE D03 dinsdag 20 september 2022, 16:00-17:30

	p Bruggenbouwen tussen kinder- en jeugdpsychiatrie en 
volwassenpsychiatrie. Hoe ernstig psychisch kwetsbare jongeren 
te behandelen in de thuissituatie?
Moderator: 
Kirsten Catthoor, psychiater MPT Jongvolwassenen, Ziekenhuis Netwerk Antwerpen
Discussianten:
Lieve De Backer, psychiater mArquee Adolescenten, Zorggroep Multiversum, PZ campus 
Amadeus
Joost Hutsebaut, psycholoog de Viersprong, bijzonder hoogleraar Tilburg University, 
Nederland
Charles Silvester, manager zorg FACT Jeugd & Gezin Rijnmond Zuid Holland Zuid, 
Nederland
Jan-Hendrik Serty, mental health advocate
Ruud Van Winkel, psychiater, hoogleraar KUL (Youth in Transition)

In deze discussie wordt de werking van het MPT voorgesteld en worden de eerste bevin-
dingen gedeeld. Een aantal experten buigt zich daarna samen met het team en het publiek 
op de meer inhoudelijke aspecten van de werking. Wat loopt goed in het behandelen van 
de jongere en in het waarborgen van de zorgtransfer? Waar is ruimte voor verbetering? 
Hoe zorgen we voor meer verbinding tussen de jongere en zijn (ruime) omgeving?
Jongeren en jongvolwassenen die ernstig psychisch lijden, verzeilen vaak in een nie-
mandsland. De zorgtransfer tussen kinder- en jeugdpsychiatrie en volwassenen psychia-
trie verloopt zelden optimaal waardoor veel jongeren onder de radar blijven. De laatste 
jaren werd geïnvesteerd in initiatieven die deze overgang kunnen faciliteren. In 2022 rolt 
ZNA een mobiel psychiatrisch team (MPT) uit, gericht op jongeren die ernstig psychisch 
lijden en uitval vertonen op meerdere levensdomeinen. Samen met de jongeren zoeken 
we naar een manier om in beweging te komen. We stellen samen doelen op het vlak van 
hun geestelijke gezondheid en schenken ook aandacht aan andere levensdomeinen (vb: 
opleiding/werk, vrije tijd), rekening houdend met de ontwikkelingstaken passend bij hun 
leeftijd. De jongeren worden hierbij samen met hun context aan huis gezien. 
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DISCUSSIE D04 woensdag 21 september 2022, 09:15-10:45

	p Middelengebruik tijdens de zwangerschap
Moderator: 
Peter Joostens, beleidspsychiater team algemene psychiatrie – psychiater mobiel crisisteam
Discussianten:
Titia Hompes, psychiater, UZ Leuven, Leuven
Frieda Matthys, psychiater, VUB Brussel, Brussel
Mohamed Abdulhakim, ASO, UZ Brussel, Brussel
Veerle Bex, master in sociaal werk en sociaal beleid, MSOC Vlaams-Brabant – 
verantwoordelijke MaPa (Yuneco Connect), Leuven
Astrid Du Four, maatschappelijk werkster, Vertrouwenscentrum Kindermishandeling 
Vlaams-Brabant, Leuven
Michiel Van Kernebeek, arts, ASO Psychiatrie, UZ Brussel
Paul van Deun, zelfstandig psycholoog, Kessel-Lo

Inleiding en doelstellingen: Middelengebruik tijdens de zwangerschap houdt risico’s in 
voor zowel moeder als kind, voornamelijk afhankelijk van de gebruikte stof en de intensi-
teit en chroniciteit van het gebruik. Eventuele detoxificatie van psychoactieve stoffen bij 
deze specifieke zwangere populatie moet daarom zorgvuldig overwogen worden, vanuit 
zowel wetenschappelijk, praktijkgericht als juridisch-etische standpunten.
Methoden en discussie: Wij presenteren een overzicht rond de risico’s van illegaal middelen-
gebruik tijdens de zwangerschap, voor het verloop van de zwangerschap en voor het kind op 
korte en lange termijn, gebaseerd op gegevens uit meta-analyses en systematische reviews 
rond de meest gebruikte illegale middelen (cannabis, cocaïne, opiaten en amfetaminen) 
gepubliceerd in de afgelopen 30 jaar, alsmede de mogelijkheden voor detoxificatie van deze 
middelen tijdens de zwangerschap. Het meenemen van de ervaringen uit de praktijk, maar 
eveneens de juridisch-etisch aspecten hierbij zijn uitgebreid voer voor debat. Via deze discus-
sie wensen wij de verschillende deelnemers en actoren te betrekken in dit onderbelicht doch 
belangrijk thema. 

DISCUSSIE D05 woensdag 21 september 2022, 11:15-12:45

	p Duurzaamheid van GGZ-instellingen: waar staan we en waar 
willen we heen?
Moderator: 
Kirsten Catthoor, psychiater, Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie, Temse
Discussianten:
Kris Van den Broeck, klinisch psycholoog, professor, UAntwerpen, Wilrijk
Jurjen Luykx, psychiater en hoofd-onderzoeker van de studie
Hans Keune, promotor zorg en natuurlijke leefomgeving
Prof. Dr. Ivan Verhaert (IMDO en EMIB)

Klimaatverandering vormt een evident risico voor de volksgezondheid. De effecten van 
klimaatverandering op de leefomgeving en gezondheid van de mens verlopen via velerlei 
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routes. Voorbeelden hiervan zijn overstromingen door stijgende zeespiegels, droogte, 
verspreiding van ziektes, migratie, toenemende UV-schade en nadelige gezondheidsef-
fecten door afnemende lucht- en waterkwaliteit. De Wereldgezondheidsorganisatie 
(WHO) noemt klimaatverandering zelfs de grootste bedreiging van de wereldwijde 
gezondheid in de huidige eeuw. De Nederlandse gezondheidszorg produceert 7% van de 
totale nationale CO₂-uitstoot. Dat betekent dat zorginstellingen een substantiële verant-
woordelijkheid hebben als het gaat om het nemen van maatregelen die de impact op het 
klimaat verkleinen. Dankzij dergelijke maatregelen hebben we nú een kans de volksge-
zondheid duurzaam te verbeteren. Jurjen Luykx en enkele Nederlandse collega’s-psychi-
aters ontwikkelden een vragenlijst om de duurzaamheidsdoelstellingen van Nederlandse 
GGZ-instellingen te inventariseren. De Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie sprong mee 
op de kar en paste de enquete aan voor gebruik in Vlaanderen. Tijdens de discussie zullen 
de resultaten van beide onderzoeken vergeleken worden. We gaan in gesprek met Jurjen 
Luykx als hoofdonderzoeker van het Nederlandse luik, en Kris Van den Broeck vanuit 
Vlaanderen, om te bekijken waar er nog knelpunten liggen voor de toekomst, en welk 
laaghangend fruit we nu al kunnen plukken om de duurzaamheid van GGZ-instellingen te 
verbeteren

DISCUSSIE D06 woensdag 21 september 2022, 13:45-15:15

	p De eerste ervaringen met de nieuwe RIZIV - conventie 
“Psychologische zorg in de eerstelijn via netwerken en lokale 
multidisciplinaire samenwerkingsverbanden”
Moderator: 
Koen Lowet, klinisch psycholoog, gedelegeerd bestuurder Vlaamse Vereniging van 
Klinisch Psychologen, Brussel
Discussianten:
David Dol, netwerkcoördinator, GGZ netwerk Reling, Sint - Truiden
Ellen Excelmans, klinisch psycholoog, geconventioneerd klinisch psycholoog, Praktijk 
Psychologennet, Heist - Op - Den Berg
Bram Spinnewijn, huisarts, De wijkpraktijk, Antwerpen

We organiseren een discussie rond de nieuwe RIZIV - conventie met de bedoeling om 
de eerste ervaringen op het terrein te verzamelen en te delen met elkaar. We laten de 
politiek even achterwege en maken samen met de lokale actoren een stand van zaken op 
rond de eerste ervaringen met de nieuwe conventie. We zullen dan immers halfweg zijn.
We nodigen klinisch psychologen die deelnemen aan de conventie uit, huisartsen uit de 
eerstelijnszones, patiëntvertegenwoordigers binnen de netwerken en netwerkcoördi-
natoren uit om hun eerste indrukken mee te geven. Zij zullen vertellen over hoe ze de 
nieuwe concepten uit de public health benadering vorm hebben proberen te geven, welke 
ervaringen ze daarmee hebben opgedaan en welke lessen we eventueel al kunnen trek-
ken hieruit. 
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SYMPOSIUM S01 dinsdag 20 september 2022, 11:30-13:00

	p Vroege detectie en interventie bij persoonlijkheidsstoornissen
Voorzitter: Joost Hutsebaut

Persoonlijkheidsstoornissen hebben een grote persoonlijke en maatschappelijke kost. 
Mensen met persoonlijkheidsstoornissen doorlopen in hun leven vaak verschillende 
behandeltrajecten, kennen veelvuldig periodes van herval, participeren maatschappelijk 
vaak weinig en kennen meer gezondheidsproblemen met een ernstig ingekorte levens-
verwachting. Hoewel persoonlijkheidsstoornissen zich beginnen te manifesteren vanaf de 
puberteit en jongvolwassenheid, staan heel wat hulpverleners aarzelend tegenover het 
vroeg vaststellen van persoonlijkheidsstoornissen, waardoor heel wat kansen op vroege 
interventie verloren gaan. Dit symposium bundelt bijdragen over vroege detectie en 
interventie. Daarbij staat een visie op stadiëring centraal.

S01.1  Stadiëring bij psychische aandoeningen: een systematische review
Sharon Clarke, MSc, psycholoog, junior onderzoeker, De Viersprong Amsterdam, 
Duivendrecht, Nederland

Stadiëring verwijst naar de mate van progressie van een ziekte of aandoening op een con-
tinuüm. Het biedt een meer verfijnde diagnostische heuristiek dan een traditioneel stati-
sche classificerende diagnostiek. Stadiëring ontstond binnen de oncologie, maar heeft de 
laatste decennia haar weg steeds meer ook in de GGz gevonden. In 2013 verscheen een 
systematic review naar modellen van stadiëring bij diverse psychische stoornissen (Cosci 
& Fava, 2013). Onze groep voerde een nieuwe systematische literatuursearch uit, die lite-
ratuur over modellen van stadiëring includeert vanaf juni 2012. In deze presentatie geven 
we de resultaten weer van deze systematic review. Dit biedt een overzicht van de huidige 
stadiëringsmodellen in de GGz en in de meerwaarde van stadiëring voor de detectie en 
behandeling van psychische aandoeningen 

S01.2  Stadiëring en profilering bij persoonlijkheidsstoornissen
Joost Hutsebaut, prof. dr., klinisch psycholoog, De Viersprong, Kenniscentrum 
Persoonlijkheidsstoornissen, Tilburg University, Bergen op Zoom, Nederland

Vroege detectie en interventie bij persoonlijkheidsstoornissen worden vaak gehinderd 
door de angst voor stigmatisering en andere morele bezwaren. Behandelaars ervaren 
het vaak als onethisch om vroeg te behandelen op persoonlijkheidspathologie. In deze 
bijdrage wordt een tegengesteld standpunt ingenomen: het is net ethisch om persoon-
lijkheidsstoornissen in een vroeg stadium vast te stellen en te behandelen. Modellen van 
stadiëring en profilering kunnen de discussie weghalen uit een ethische discussie en het 
accent leggen op het belang van vroege detectie en interventie én op het belang van een 
andere organisatie van de zorg. Dit wordt geïllustreerd vanuit zowel onderzoeksgegevens 
als vanuit innovatieve behandelprojecten, zoals MBT-early en GIT-PD Jeugd.
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S01.3  Vroege detectie van beperkingen in persoonlijkheidsfunctioneren
Laura Weekers, MSc, psycholoog, PhD student, De Viersprong, Bergen op Zoom, 
Nederland

Vroege detectie gebeurt nu meestal aan de hand van kenmerken van (borderline) per-
soonlijkheidsstoornissen. De vraag is of dit de beste parameters zijn om kwetsbare jon-
geren snel te detecteren én om te differentiëren tussen diverse behandeldoses. DSM-5 
bevat naast het klassieke model ook een alternatief model. In deze bijdrage worden de re-
sultaten besproken van een studie bij adolescenten die hulp zoeken bij een specialistische 
instelling. Bij 80 adolescenten werden zowel het klassieke model van persoonlijkheids-
stoornissen (SCID-5-P en SCID-S) als het alternatieve model (STiP-5.1) toegepast. We 
bespreken in deze bijdrage de bevindingen van deze studie en staan stil bij de mogelijke 
implicaties voor vroege detectie van ernstig kwetsbare jongeren.

S01.4  Vroege interventie door middel van MBT-early: rationale en opzet 
van een door randomisering gecontroleerde studie naar de effectiviteit 
en kosteneffectiviteit van vroege interventie voor borderline-
persoonlijkheidsstoornissen
Dineke Feenstra, klinisch psycholoog, psychotherapeut en manager RD&E, 
De Viersprong, Bergen op Zoom, Nederland

MBT-early is een vroege-interventieprogramma voor jongeren met borderline persoon-
lijkheidsproblematiek in een vroeg stadium. Het is een in de tijd beperkte interventie, 
waarin individuele en gezinsgesprekken worden gecombineerd, op basis van principes 
van Mentalization-Based Treatment en HYPE. Op dit moment loopt een RCT waarin de 
werkzaamheid van MBT-early wordt vergeleken met Cognitieve Gedragstherapie voor 
jongeren die op basis van bestaande richtlijnen geïndiceerd worden voor CGT op basis 
van angst- of stemmingsklachten, maar die naast deze klachten ook voldoen aan de 
criteria van ‘early-stage’ borderline. In deze presentatie worden de rationale achter deze 
studie en het design besproken.

SYMPOSIUM S02 dinsdag 20 september 2022, 11:30-13:00

	p Gedragsverslaving in Vlaanderen anno 2022
Voorzitter: Peter Joostens

De laatste jaren bestaat er in de GGZ een toenemende aandacht voor de stijgende hulp-
vragen rond gokken, gamen en problematisch internetgebruik. In dit symposium staan we 
stil bij het voorkomen van deze onderbelichte problematiek en geven verschillende ex-
perten een overzicht van een aantal therapeutische benaderingen voor deze doelgroep.
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S02.1  Groepstherapie bij gedragsverslaving: ervaringen uit de klinische praktijk
Herman Hacour, psycholoog, Alexianen Zorggroep Tienen
Hendrik Peuskens, psychiater, voorzitter VAD, Alexianen Zorggroep Tienen

Het is geweten dat het peercontact bij verslavingen een belangrijke therapeutische 
waarde heeft. Daarom hebben we een groepstherapeutisch programma ontwikkeld voor 
deze doelgroep waar alle gedragsverslavingen terecht kunen. We willen de ervaringen 
van het groepstherapeutisch werken met deze doelgroep met jullie delen.

S02.2  Innovatieve interventies bij problematisch internetgebruik en gamen, 
een overzicht
Huub Boonen, psycholoog, expert problematisch gamen en internetgebruik, lector UCLL, 
PhD student UGent en Université de Lausanne, Zorggroep Zin, Hasselt

Voor problematisch internetgebruik en gamen zijn gerichte interventies aangewezen om 
de doelgroep te bereiken. De in Limburg ontwikkelde rebootkampen zijn hier een goed 
voorbeeld van. Na een introductie wordt stilgestaan bij deze en andere benaderingen.

S02.3  Therapeutische interventies en zelfhulp bij problematisch gokken
Ronny Willemen, maatschappelijk werker, expert problematisch gokken, Zorggroep Zin, 
Hasselt

Gokken is pas vanaf de l editie van DSM 5 opgenomen in de groep verslavingsstoornis-
sen. In de verslavingshulpverlening werd echter al heel wat langer hulp verleend aan deze 
doelgroep. De problematiek neemt zienderogen toe in ernst en frequentie. We geven een 
overzicht van de actuele inzichten en interventies o.v.v. individuele therapie, groepsessies 
en zelfhulp.

S02.4  Gedragsverslaving in Vlaanderen anno 2022
Peter Joostens, psychiater, Alexianen Zorggroep Tienen

Ouders van kinderen en jongeren met problematisch internetgebruik zitten vaak met de 
handen in het haar. Op basis van het NVR model van Haim Omer ontwikkelden we een 
groepsgerichte modulaire oudertraining met input van experten op het vlak van NVR en 
verslaving.
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SYMPOSIUM S03 dinsdag 20 september 2022, 11:30-13:00

	p Wat werkt voor wie in de liaisonpsychiatrie?
Voorzitter: Filip Van Den Eede

S03.0  Inleiding
Dirk Peeters, psychiater, diensthoofd D-Dienst, Liaisonpsychiatrie, AZ Voorkempen, 
Malle

Consultatie-liaisonpsychiatrie is van nature uit multi- en interdisciplinair. Aan de hand van 
lokale cijfers tonen we hoe die interactie verloopt in de praktijk en hoe daarbij intensieve 
samenwerking met de algemeen ziekenhuis psychologen en drijvende kracht is in de 
goede zorg voor de opgenomen patiënten. We staan er even bij stil hoe een concept als 
“enactive embodied self” hierbij tot een verbindende samenwerking kan bijdragen.

S03.1  Uitkomstmaten in de liaisonpsychiatrie (voor een zorg op maat)
Filip Van Den Eede, psychiater, Medisch coördinator psychiatrie UZA / hoofddocent 
FFGW UA, UZA / CAPRI UA, Edegem
Pieter-Jan Geerts, AZ Groeninge, psychiater, Dienst psychiatrie AZ Groeninge

De uitkomstmetingen in de liaisonpsychiatrie zijn divers en kunnen vanuit verschillende 
invalshoeken beschouwd worden, rekening houdende met de somatische en psychiatri-
sche comorbiditeit en met de zorgcontext van een algemeen of universitair ziekenhuis. 
Gepersonaliseerde zorg op maat echter blijft echter erg belangrijk en algemene richtlijnen 
zijn hierbij niet steeds van toepassing, temeer gezien de polypathologie, de atypische kli-
nische presentaties en beperkte beschikbare evidentie over bepaalde specifieke gevallen 
in de praktijk.
Vanuit het patiëntperspectief kan men uiteraard in de eerste plaats de psychische symp-
tomen aanvullend meten en in kaart brengen met een vragenlijst of interview tijdens 
de opname, evenals het effect van een gerichte psychiatrische of van de somatische 
behandeling (zoals bijvoorbeeld bij delirium). Er bestaan algemene en meer specifieke ge-
valideerde instrumenten voor: de screening in een hospitaalmilieu (zoals de HADS), de di-
agnostische oppuntstelling (zoals de SIPAT bij orgaantransplantatie) en de symptoommo-
nitoring (zoals de DOS bij delirium). Nieuwe instrumenten voor de meting van psychische 
symptomen in de specifieke context van de liaisonpsychiatrie vormen het onderwerp van 
lopend psychometrisch wetenschappelijk onderzoek. Aanvullend biochemisch, hema-
tologisch, hormonaal en beeldvormend onderzoek heeft in sommige gevallen eveneens 
een belangrijke plaats hebben in de (differentiële) diagnostiek. In de gepersonaliseerde 
behandeling en bij de keuze van de psychofarmaca dient men verder ook sterk rekening 
te houden met de somatische toestand en de comorbide ziekte (zoals de metabole en car-
diale (QTc) toestand), evenals met medicamenteuze interacties. 
Men kan daarnaast ook de impact van de psychiatrische stoornis op het somatische 
ziekte en het ziektebeloop nagaan (zoals bijvoorbeeld het effect van de depressieve 
stoornis op het verdere beloop na het doormaken van een acuut myocardinfarct of na 
een diagnose van borstkanker), evenals het effect van de behandeling van de stoornis op 
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de somatische uitkomst (verbetert de behandeling van de depressieve stoornis ook de 
cardiale outcomes?). Er zijn ook studies naar het effect van proactieve en geïntegreerde 
zorgprogramma’s bij somatische en psychiatrische comorbiditeit, zoals bijvoorbeeld bij 
patiënten die lijden aan kanker en aan een comorbide depressieve stoornis. 
Vanuit het perspectief van de verwijzer en de zorginstelling kan men tot slot kwaliteits-
onderzoek uitvoeren en verder onderzoek verrichten naar de variabelen die hierbij een 
rol spelen, met het oog op de optimalisatie van de verwijzingen, de multidisciplinaire zorg 
en de samenwerking. Er zijn ook verscheidene studies over het effect van de liaisonpsy-
chiatrische zorg op de ligduur in het algemeen ziekenhuis. 
In deze presentatie zullen diverse uitkomstmaten op een kritische wijze toegelicht wor-
den aan de hand van concrete voorbeelden en aandoeningen (zoals depressieve stoornis, 
delirium en stoornis in gebruik van alcohol), steeds rekening houdende met de beschik-
bare wetenschappelijke evidentie en studies en vanuit een holistische mensvisie.

S03.2  Communicatie bij aanhoudende lichamelijke klachten
Dieter Zeeuws, psychiater, UZ Brussel, VUB, Brussel

Met het in voegen treden van de DSM 5, is het voor de diagnose van somatisch symp-
toomstoornissen en aanverwante stoornissen niet langer meer van tel of er al dan niet 
een klassieke biomedische pathologie of structureel letsel aan de basis ligt van lichamelij-
ke klachten. De nadruk bij behandeling ligt daarentegen op herstel belemmerende facto-
ren, ongeacht de eventuele verklaring voor de klachten. Deze visie zien we ook weer-
spiegeld in het gebruik van de term aanhoudende lichamelijke klachten, waar voorheen 
nog over somatisch onvoldoende verklaarde klachten werd gesproken. Tot bij 75% van de 
mensen met onverklaarde lichamelijke klachten kan een gunstige evolutie kan verwacht 
worden, met het verdwijnen van die klachten. Mogelijk zou dit percentage nog hoger 
kunnen zijn als mensen bij eerste consultaties met zorgverleners de werkhypothese van 
mogelijk onverklaarde klachten kregen aangereikt binnen hun differentieeldiagnose.
In deze presentatie zal een algemene situering van aanhoudende lichamelijke klachten 
gevolgd worden door een aantal communicatie-tips daaromtrent. En dit zowel binnen de 
zorgvrager-zorggever relatie, als bij overleg en correspondentie tussen zorgverleners.

Referenties
	u Weiland, A., van de Kraats, R. E., Blankenstein, A. H., van Saase, J. L. C. M., van der Molen, H. T., 

Bramer, W. M., van Dulmen, A. M., & Arends, L. R. (2012). Encounters between medical specialists and 

patients with medically unexplained physical symptoms; influences of communication on patient outcomes 

and use of health care: a literature overview. Perspectives on Medical Education, 1(4), 192–206. https://

doi.org/10.1007/S40037-012-0025-0
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S03.3  Prenatale angst en depressie: een pilootstudie naar prevalentie en 
risicofactoren
Dominique Van Praag, psycholoog, Diensthoofd psychologie UZA/ CAPRI UA, Edegem

De psychologische begeleiding binnen het ziekenhuis is vooralsnog georganiseerd vol-
gens een aantal zorgprogramma’s (zoals cardiale revalidatie, diabetes e.a.), zowel tijdens 
ziekenhuisopname als poliklinisch. Om breed in te spelen op de nood aan psychologische 
begeleiding, buiten deze zorgprogramma’s en met name gedurende de ziekenhuisopname, 
werd een zorgprogramma liaisonpsychologie ontwikkeld.
Het programma is gebaseerd op de kortdurende, eerstelijnspsychologie, beoogt laagdrem-
pelig en toegankelijk te zijn met veel aandacht voor de multidisciplinaire en contextuele 
samenwerking. De liaisonpsycholoog staat in voor diagnostiek, indicatiestelling, triage en 
kortdurende begeleiding, en werkt volgens een vaste leidraad. Het programma sluit aan op 
de werking van de sociale dienst die instaat voor crisisinterventie en de liaisonpsychiatrie 
die instaat voor de patiënten met matig tot zware psychopathologie. 
In 2020 zijn we in het UZA gestart met deze nieuwe werking waarbij er 122 gesprekken 
gevoerd werden door ons team van psychologen, in 2021 werden reeds 180 gesprekken 
gevoerd. Eén op drie van de gesprekken vindt plaats op de kindergeneeskunde met kinde-
ren of ouders. In de helft van de aanvragen volstaat een eenmalig gesprek of advies met 
eventueel een doorverwijzing. In de toekomst willen we de kwaliteit van het programma en 
de impact van deze werking uitgebreid in kaart brengen. 
In deze presentatie wordt het zorgprogramma inhoudelijk verder toegelicht. We geven 
een overzicht van de eerste cijfers van de implementatie van het programma en toekom-
stige ontwikkelingen.

S03.4  Prenatale angst en depressie: een pilootstudie naar prevalentie en 
risicofactoren
Rita Van Damme, psycholoog, Centrum voor perinatale gezondheid, UZ Gent / Ugent, Gent
Marie Cole, Centrum voor perinatale Mentale Gezondheid, Dienst Psychiatrie, UZ Gent
Domien Van Hauwaert, Centrum voor perinatale Mentale Gezondheid, Dienst 
Psychiatrie, UZ Gent
Kristien Roelens, Centrum voor perinatale Mentale Gezondheid, Dienst Psychiatrie, 
UZ Gent/ Afdeling Verloskunde, Vrouwenkliniek, UZ Gent

Angst en depressie zijn veelvoorkomende stoornissen in de prenatale periode met be-
langrijke gevolgen voor moeder, kind en hun onderlinge relatie. Het doel van deze studie 
is te onderzoeken welke factoren een rol spelen in de ontwikkeling van antenatale angst 
en depressie.
Methodologie: Zwangere vrouwen (>18j) werden gerekruteerd op de polikliniek verlos-
kunde, UZ Gent. Risicofactoren (o.a. sociale steun, huiselijk geweld, middelengebruik, 
voorgeschiedenis van angst en depressie, …) werden bevraagd door de vroedvrouw op 
16 weken zwangerschap, gevolgd door een getrapte screening naar angst en depressie 
(Whooley, GAD-2, EPDS, GAD-7) op 20 weken. In totaal namen 538 zwangere vrouwen 
deel aan de studie waarvan 290 vrouwen met een assessment en screening. 
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Resultaten: 17 (5.8%) van de 290 zwangere vrouwen vertoonden depressieve klachten 
(EPDS = en > 13) waarvan 6 (2.0%) in combinatie met ernstige angstklachten (GAD-7: = of 
> 15). Zwangere vrouwen met een positieve EPDS en of GAD-7 score vermelden minder 
praktische steun (p=.011), meer fysiek geweld (p=.006), emotioneel geweld (p=.008) en 
seksueel geweld (p<.014), ongeplande (p<.001) en ongewenste zwangerschap (p=.042).
Conclusie: Gebrek aan praktische steun, huiselijk geweld, en ongeplande en ongewenste 
zwangerschap zijn geassocieerd met prenatale angst en depressie. Deze risicofactoren 
dienen bevraagd te worden tijdens antenatale controles en aangepakt te worden.

SYMPOSIUM S04 dinsdag 20 september 2022, 11:30-13:00

	p Aandacht voor perinatale ggz
Voorzitter: Christine Franckx

In dit symposium willen de sprekers hun ervaring als opleiders in het veld van de perina-
tale ggz toelichten, de gehanteerde methode en de resultaten beschrijven. De perinatale 
periode is een kwetsbare en gevoelige tijd vol verrassende ervaringen. Dit geldt voor 
de baby, die nu kennis gaat maken met de wereld, voor de jonge ouders die een uitda-
gende taak aanvatten en een nieuw evenwicht in hun leven moeten zoeken en tenslotte 
ook voor elke hulpverlener die in deze periode betrokken wordt. Een grote emotionele 
beschikbaarheid is daarbij een vereiste, want deze periode waarin woorden nog weinig 
plaats hebben is overrompelend en nieuw.

S04.0  Inleiding
Christine Franckx, psychiater, vzw GiO, Antwerpen

De sprekers menen dat ook in andere domeinen van de ggz-sector het kunnen openstaan 
voor de emotionele impact van een professionele ontmoeting veronderstelt dat de hulp-
verlener een connectie met de eigen innerlijke wereld kan maken. De resultaten van het 
eerste deel van de 4-jarige opleiding tot Praktijkspecialist Perinatale ggz toonden alvast 
aan dat de combinatie van een klassieke baby-observatieopleiding met het aanbod van 
een reflectieve groepservaring werkte voor deze doelstelling. Deze praktijk- en ervarings-
gerichte opleiding ten behoeve van ervaren perinatale beroepsdeskundigen versterkte 
niet alleen hun sensibiliteit voor de emotionele aspecten van de vroege gehechtheidrela-
tie, doch bracht hen ook meer in contact met het eigen psychische leven.

S04.1  Hoe observatie-vaardigheden de hulpverlener versterken in zijn/haar 
professionele rol
Christine Franckx, psychiater, vzw GiO, Antwerpen

Na de beschrijving van de baby-observatiemethode en de structuur van de opleiding 
volgen enkele theoretische beschouwingen alsook voorbeelden ter illustratie. Enkele be-
denkingen omtrent een instrument van zelf-evaluatie door de studenten en de integratie 
hiervan in de opleiding komen aan bod.
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S04.2  Hoe het contact met de vroege ontwikkeling de eigen psychische 
emotionaliteit opent
Hilde Van Pelt, psycholoog, vzw GiO, Borgerhout

Tijdens de baby-observatie komt men terecht in een veld van intense emoties. Deze kun-
nen resoneren met affecten verbonden aan eigen vroegkinderlijke ervaringen. Spreken 
over deze ervaringen in een reflectieve groep, opent een ruimte waarin gedacht kan 
worden. Zo wordt de draagkracht versterkt en ontstaat een bescherming tegen angsten 
en impulsieve acties. Zo ontwikkelt een emotioneel gedragen begrip van de perina-
tale wereld. Dit wordt theoretisch gefundeerd en geïllustreerd vanuit ervaringen in de 
groepssessies.

S04.3  Getuigenissen

Studenten opleiding, hulpverleners in de perinatale sector vertellen over wat deze oplei-
dingsmethodiek hen gebracht heeft.

SYMPOSIUM S05 dinsdag 20 september 2022, 11:30-13:00

	p Het stigma voorbij: hulpzoekend gedrag bij personen met 
seksuele interesses in minderjarigen
Voorzitter: Kasia Uzieblo

S05.0  Inleiding
Kasia Uzieblo, professor criminologische en forensische psychologie, senior researcher, 
Forensische Zorgspecialisten, VUB, Brussel

Pedofilie is een maatschappelijk gevoelig thema waarover verschillende misvattingen en
stigma’s circuleren. Ook binnen de klinische praktijk blijft het een taboeonderwerp. Veel
te vaak wordt pedofilie gelijkgesteld met kindermisbruik. Onderzoek toont echter aan
dat heel wat mensen seksuele interesses voor minderjarigen ervaren zonder tot seksueel
kindermisbruik over te gaan. De negatieve opvattingen hebben niet alleen een impact op
het sociale leven en het psychosociale welzijn van personen met een seksuele voorkeur
voor minderjarigen – in het Engels minor-attracted persons (MAPs) genoemd -, het heeft
ook invloed op het hulpzoekend gedrag van die personen. Deze presentatie tracht het
onderscheid tussen pedofilie en kindermisbruik te verduidelijken, en gaat ook dieper in op
theoretische inzichten aangaande het hulpzoekend gedrag van de doelgroep.
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S05.1  Hulpzoekend gedrag bij personen met sekuele interesses in kinderen: 
een noodzaak voor preventie?
Minne De Boeck, Msc. criminologie, criminologe, Universitair Forensisch Centrum en Stop it 
Now!, Edegem

Deze empirische studie beoogt meer inzicht te verwerven in het hulpzoekende gedrag
van MAPs.

Uit de resultaten blijkt dat slechts een minderheid hulp heeft gezocht. Vooral formele
hulpbronnen of hulp door professionals lijken van belang in hun zoektocht naar hulp,
maar de drempel ernaartoe blijft groot. Niet alleen duidelijkheid rond de toegang en
de beschikbaarheid van formele hulpbronnen zijn noodzakelijk om de zoektocht naar
gepaste hulp te faciliteren, ook de houding en attitude van hulpverleners ten aanzien van
MAPs spelen een belangrijke rol. Bijdrage 2 gaat dieper in op hoe de studie werd opgezet,
wat de belangrijkste resultaten zijn en welke belangrijke inzichten we hieruit kunnen
meenemen.

S05.2  Hulpzoekend gedrag bij personen met sekuele interesses in kinderen: 
een onderzoek
Kasia Uzieblo, Professor criminologische en forensische psychologie, Senior researcher, 
Forensische Zorgspecialisten en VUB, Edegem
Liesbeth Merckx, Msc. psychologie, psychologe, Universitair Forensisch Centrum, Edegem

In deze bijdrage wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden besproken hoe bestaande
initiatieven, zoals de hulplijn Stop it Now!, reeds anticiperen op wat we weten omtrent
het hulpzoekend gedrag bij deze doelgroep. Ook worden aanbevelingen geformuleerd
over de wijze waarop het bestaande hulpaanbod beter kan aansluiten bij de noden van
MAPs.

S05.3  Hulpzoekend gedrag bij personen met sekuele interesses in kinderen: 
implicaties voor de praktijk
Minne De Boeck, Msc. criminologie, Psychologe, Universitair Forensisch Centrum en Stop it 
Now!, Edegem

SYMPOSIUM S06 dinsdag 20 september 2022, 11:30-13:00

	p Een klinische kijk op muziektherapie
Voorzitter: Daisy Varewyck

Tijdens dit symposium laten we 4 muziektherapeuten aan het woord. Aan de hand van 
casuïstiek met bijhorende klinische muziekfragmenten zullen zij hun werk voorstellen en 
koppelen aan de theorie. Elke muziektherapeut zal spreken vanuit zijn/haar werkveld: 
psychose, dementie, kinderen en jongeren.
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S06.1  Van herhaling tot pulsering in een tijdloze wereld
Stijn Bluekens, master muziektherapie, muziektherapeut, PC.Dr.Guislain, Gent

Tijdens deze uiteenzetting vertellen we het verhaal van een oudere vrouw waarbij elk con-
tact onmogelijk lijkt omwille van de ernst van de psychotische problematiek gecombineerd 
met een dementieel beeld. We zullen aantonen dat het werken in het hier-en-nu van groot 
belang is om zo - via de muziek - in contact te komen. Aan de hand van muziekfragmenten 
zullen we de volgende drie onderwerpen vanuit psychoanalytisch oogpunt bespreken: de 
stem en hoe de verbale herhaling vorm kan krijgen in de muziek; het belang van duur en 
frequentie van de sessie om te komen tot pulsering; de invloed van de overdracht op het 
werken in het hier-en-nu.

S06.2  Over de angst en de massale overdracht in een psychotische crisis
Sara Galle, master muziektherapie, muziektherapeut, PC.Dr.Guislain, Gent

Tijdens deze lezing beschrijven we het muziektherapeutisch proces van een jonge 
vluchteling waarbij een psychotische crisis aan de basis ligt van zijn gedwongen opname. 
Zijn psychose kenmerkt zich voornamelijk door een unheimliche angst waardoor hij de 
anderen voortdurend als bedreigend ervaart wat onder andere leidt tot agressieve uit-
spattingen. Ondanks de moeilijkheid om de ander als veilig te ervaren, slaagt hij er in om 
intensief muziektherapie, en dit als enige therapie, te volgen. Tijdens de muziektherapie 
staat een massale overdracht centraal, waarbij de klanken op oorverdovende en ongedif-
ferentieerde wijze verschijnen en een psychotische decompensatie geregeld op de loer 
ligt. Binnen deze casus behandelen we volgende vraagstukken: op welke wijze creëer je 
een veilige ruimte zodat de psychotische decompensatie wegblijft? Hoe kan je de massale 
overdracht verdelen? Kan je beroepen op twee therapeuten bij individuele sessies? Hoe 
kunnen we herhaling en trauma begrijpen binnen de muziek? Op deze en andere vragen 
trachten we vanuit de psychoanalytische theorie een antwoord te formuleren.

S06.3  Spelend musiceren en muzikale improvisatie
Mirte Eyckerman, master muziektherapie, muziektherapeut, PC.Dr.Guislain, Gent
Daisy Varewyck, master muziektherapie, muziektherapeut, PC.Dr.Guislain, Gent 

Tijdens deze lezing zoomen we in op het muziektherapeutisch werken met kinderen en 
jongeren met een verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek op Fioretti, 
de kinder- en jeugdafdeling van het P.C. Dr. Guislain. We stellen ons de vraag hoe we een 
veilige ruimte kunnen creëren. Het hiervoor noodzakelijke ‘basisvertrouwen’ ontbreekt 
dikwijls bij een kind dat opgenomen wordt in Fioretti. De muziektherapeut moet op 
zoek gaan naar een manier van benaderen die goed voelt voor het kind, waarin het kind 
genoeg kan controleren en er een veilige afstand aanwezig is.  Hand in hand met een 
toenemend vertrouwen in de therapeutische relatie kan via muzikaal spel voorzichtig een 
beweging in de richting van de muzikale improvisatie ontstaan. We gaan dieper in op de 
weg hier naartoe aan de hand van casusvoorbeelden uit de praktijk op Fioretti.
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SYMPOSIUM S07 dinsdag 20 september 2022, 14:00-15:30

	p Transitie psychiatrie in Vlaanderen – how to?
Voorzitter: Willem De Muer

S07.0  Inleiding residentiële transitie psychiatrie in Vlaanderen
Willem De Muer, zorgmanager, PC Multiversum, Mortsel

We weten dat de oorsprong van EPA in 75% van de gevallen ligt voor de leeftijd van 25j 
(Kessler e.a. 2005).
Ondanks de redelijke recente aandacht voor transitie psychiatrie (de zorg voor jongeren 
16-24j met stagnatie van de ontwikkeling agv psychiatrische problematiek) als hot topic-
discipline, is er in Vlaanderen al best wat expertise opgebouwd in dit gebied. 
We hebben hierin met de residentiele afdelingen Transitie psychiatrie in Vlaanderen echt 
pionierswerk verricht. Deze kennis willen we graag delen onder de vorm van een sym-
posium, met focus op de inhoud van de behandeling, eerder dan de problemen rond 
organisatie en financiering. 
We willen elk de verschillende aspecten van onze aanpak belichten, in samenspraak met 
onze jongeren. Omdat we net de grens belichten tussen kindertijd en volwassenheid, 
hanteren we een specifieke aanpak, die verschilt van kinderpsychiatrie en verschilt van 
volwassenpsychiatrie. Het is het onderwerp van vele discussies de laatste jaren: wat sluit 
aan bij de behoeften van onze jongeren en hoe dit te organiseren?
Hierop willen we in dit symposium focussen. We blijven veel aanmeldingen krijgen, hebben 
een lange wachtlijst, en doen ons best om zoveel mogelijk jongeren te helpen. Elke afde-
ling heeft zijn eigenheid en kader, maar we delen dezelfde visie: Jongeren worden vanuit 
ontwikkelingsperspectief benaderd, de context wordt intensief betrokken en diagnostiek is 
breder dan de DSM. We realiseren deze behandeling mbv multidisciplinaire teams, met een 
kader dat pedagogisch en behandelend gericht is.

S07.1  Marquee
Lieve De Backer, psychiater, PC Multiversum, Mortsel

Marquee is een residentiele en dagbehandeling voor jongeren in de transitieleeftijd. 
De laatste 5 jaar hebben we pijlsnel expertise opgebouwd in het werken met jongeren. 
Onze aanmeldingsprocedure is laagdrempelig, jongeren kunnen zelf aanmelden, dat is 
ook een duidelijke vraag van de jongeren zelf. 
In onze visie houden we rekening met de onvoltooide hersenontwikkeling, hanteren het 
ontwikkelingsperspectief en nemen de stagnatie in de ontwikkelingstaken als vertrek-
punt. De noden zijn anders dan in kinderpsychiatrie en volwassenpsychiatrie, maken deze 
levensfase complex, maar ook kansvol. 
We steunen hierbij op het kader van systeemtherapie, nieuwe autoriteit en onze eigen 
RAISING skills: methodieken die her-verbinding mogelijk maken. We bieden individuele 
en groepstherapie, en werken intensief met de ouders/context. Nabijheid en dialoog 
staan centraal, ook met de jongeren zelf, we beslissen samen. Zo proberen we een goed 
evenwicht te hanteren tussen verbondenheid en nieuwe autonomie.
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Suicidaliteit is de meest voorkomende klacht, en de impulsiviteit is groot. Deze combina-
tie maakt de uitdaging groot. We blijven weg van DSM-diagnostiek, en focussen op de 
ontwikkeling, zodat de identiteitsvorming niet samenvalt met de symptomatologie. Korte 
opnameduur (15weken) en betrekken van context werken progressief voor de adolescen-
taire ontwikkeling. 
We worden gefinancierd met ‘volwassenpsychiatrie’ middelen, dit brengt een structureel 
personeelstekort met zich mee, alsook de afwezigheid van onderwijsmogelijkheden. 
We tonen jullie graag de evolutie van de voorbij 5 jaar, zowel in opnames/aanmeldingen, 
en in primeur al de eerste cijfers van de evaluatie van effecten in de behandeling. (1)

Referenties
	u (1) De Backer, De Groof, van Amelsvoort, Tvp 2021, Transitiepsychiatrie in Vlaanderen-  

een pro-actieve strategie

S07.2  Asster
May Vrijens, psychiater, PC Asster, St Truiden

In psychiatrisch ziekenhuis Asster te Sint-Truiden zijn er verschillende afdelingen die 
werken met jongeren in de transitieleeftijd: Adolescentenleefgroep Spika (15 – 18j), 
dagbehandeling Pyxis (16 – 20j) en Jongvolwassenen De Zeilen 1 (18 – 24j). Daarnaast 
verblijven er in ons ziekenhuis ook jongvolwassenen in afdelingen met geëigende, patho-
logiespecifieke zorg (psychose, verslaving). 
We stellen hier graag onze werking van De Zeilen 1 voor. De Zeilen 1 richt zich specifiek 
op jongvolwassenen tussen 18 en 24 jaar, die kampen met mentale gezondheidsproble-
men en moeilijkheden ondervinden in de overgang naar de volwassenheid. Het team 
werkt dan ook met een tweevoudige opdracht: de vaak complexe en multiple mentale 
gezondheidsproblemen behandelen én de bio-psychosociale ontwikkeling van jongvol-
wassenen in hun overgang naar volwassenheid faciliteren. 
Deze tweevoudige focus heeft een aantal implicaties. Ten eerste wordt er niet enkel met 
behandeldoelen gewerkt, maar ook met ontwikkelingsdoelen op het vlak van connectie, 
competentie en autonomie. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om het hervatten van de 
school loopbaan, het helpen uitzoeken van een seksuele identiteit of het verwijzen naar 
werkvaardigheidsprogramma’s. Een tweede implicatie is dat in diagnostisch onderzoek, 
niet enkel psychopathologie (DSM-5) onderzocht wordt, maar ook naar eventuele ont-
wikkelings- en leerproblemen gekeken wordt. Bij ontluikende persoonlijkheidsproblema-
tiek zien we het faciliteren van de bio-psychosociale ontwikkeling als preventief in het 
verder ontwikkelen van een persoonlijkheidsstoornis. Een derde implicatie is dat deze 
opdrachten van teamleden een hulpverlenershouding vraagt die én behandelend is én 
pedagogisch van aard. 
We vertellen in dit symposium graag meer over: 
• ons indicatiestellingsbeleid
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• het begeleidingskader: Attachment-Based Care for Teams: De Zeilen 1 ontwikkelde 
een interdisciplinair begeleidingskader, gebaseerd op gehechtheidstheorie, leertheo-
rie en de expertise van de verschillende disciplines op het vlak van psychopathologie 
en ontwikkeling. Het programma, Attachment Based Care voor Teams of ABC voor 
Teams, werd de afgelopen 7 jaar ontwikkeld en geïmplementeerd en is steeds een 
work in progress voor het team. 

• het behandelaanbod: Crisismodule, Oriëntatiemodule (al dan niet met psychodiag-
nostiek) en Behandelmodule. Schematherapie en ABFT (attachment-based family 
therapy) zijn twee van de belangrijke pijlers in onze behandeling.

S07.3  JV Kliniek SJP
Geert Everaert, psychiater, PC St Jozef, Pittem

Sinds 2008 is er binnen het ziekenhuis een aparte werking jongvolwassenen vanuit 
ontwikkelingsperspectief (identiteits- en individuatie/separatieproblemen, al dan niet 
gekoppeld aan een psychiatrische problematiek). Terwijl aanvankelijk binnen het zorgpro-
gramma volwassenen en van 18 tot 25jaar, zit JV sinds 2010 ingebed binnen het zorgpro-
gramma jeugd en is de leeftijd van 18 tot 23 jaar. 
Naast een mentalisatiebevorderend (psychodynamisch) psychotherapeutisch traject 
trachten we de externe realiteit (opleiding, werk, wonen, vrije tijd) en betrokken context 
zoveel als mogelijk te betrekken. We vertrekken vanuit een ONE team model.
De behandeling verloopt gefaseerd in blokken van 15 weken, telkens gevolgd door een 
proefontslag. Na maximaal 30 weken residentiële opname is er een (partieel) dagthe-
rapeutisch traject om de jongvolwassenen verder te begeleiden tot ze hun plaats in de 
realiteit terug vinden en terug hoopvol de toekomst tegemoet zien. 
Binnen het therapieprogramma is er een gevarieerd aanbod van zowel verbale als non-
verbale therapieën, met psychodynamische groepstherapie als één van onze belangrijk-
ste pijlers, telkens in afstemming met het betrokken netwerk. Na de (semi)residentiële 
behandeling is een ambulant psychotherapeutisch groepsaanbod mogelijk. 
Contextueel (ouders, brussen, andere steunfiguren) psychotherapeutisch werk gebeurt 
zowel op individueel casusniveau als binnen de georganiseerde oudergroepen.
Het laatste jaar zetten we, via een apart team, meer in op bejegening/voorzorg/netwer-
king na aanmelding (jongvolwassene en context) en hopen op die manier de wachtlijsten 
meer te managen en in te korten. Er is eveneens de betrokkenheid van ervaringsdeskun-
digen. 
Het zorgpad JV in Pittem wil een voortrekker en ambassadeur zijn om transitie op jong-
volwassen leeftijd intern en extern zo goed als mogelijke te faciliteren in open dialoog 
met alle cliënten.

S07.4  Karus
Luk Beelaert, psychiater, PC Karus, Melle

KARUS (Campus Melle) heeft een ruim aanbod gespecialiseerde zorgprogramma’s voor 
jongvolwassenen. Jongeren en jongvolwassenen van 15 tot 23 jaar met (het vermoeden 
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van) een psychotische problematiek worden begeleid in Dageraad. DAM richt zich naar 
jongeren en jongvolwassenen tussen 15 en 25 jaar die problemen hebben met illegale 
drugs, alcohol en/of medicatie. Het zorgprogramma JOVO richt zich tot jongvolwassenen 
tussen 17 en 23 jaar met een aanpassings-, stemmings-, of angstproblematiek, jongeren 
met een bedreigde persoonlijkheidsontwikkeling en jongeren die door een psychiatrische 
problematiek vastlopen in leeftijdsspecifieke ontwikkelingstaken voor jongvolwassenen.
JOVO bestaat 11 jaar en blijft groeien. Residentieel verblijven er 21 jongeren in 2 leef-
groepen. Voor de jongste leefgroep maakt de ziekenhuisschool op de Campus deel uit 
van het aanbod. Ons zorgprogramma werd in volle Covid-19 periode uitgebreid met een 
dagprogramma voor een 10-tal jongeren. Outreach-werking is net opgestart.
Binnen het aanbod is er zowel focus op de (niet zelden in die leeftijdsfase ontluikende) 
psychiatrische problematiek als op de vaak stagnerende ontwikkelingstaken in overgang 
naar volwassenheid. Bij de behandeling (voornamelijk cognitief-gedragstherapeutisch en 
systeem-therapeutisch kader) wordt verstandig gebruik gemaakt van wetenschappelijke 
evidentie. Overtuigd van het potentieel dat in elke jongvolwassene aanwezig is laten we 
ons in het krachtgericht zoekproces leiden door de veerkracht, talenten en wensen van 
de jongvolwassenen en hun context. Systematisch zorgoverleg met de jongvolwassene 
vervangt de klassieke teamvergadering en bepaalt de gezamenlijke behandeldoelstellin-
gen. Intensieve gezinsgesprekken worden systematisch georganiseerd. We onderhouden 
nauwe contacten met (Hoge) school, universiteit en vele jongerenorganisaties om in te 
zetten op vrije tijd, ontmoeting, studeren en werk.

S07.5  Aliamente
Inge Brans, psychiater, PC St Jozef, MunsterBilzen

Aliamente is een open zorgeenheid. Ze biedt een behandelprogramma voor normaalbe-
gaafde jongvolwassenen met een autismespectrumstoornis en/of bijkomende psychiatri-
sche problemen. De opnameduur is maximum 6 maanden. De zorgeenheid beschikt over 
12 opnameplaatsen voor volledige hospitalisatie. Het behandelprogramma is geënt op het 
dialoogmodel (Westermann & Maurer). We kiezen er ook voor om de context, waarmee 
de patiënt in verbinding is, in samenspraak met de (jong)volwassene, in de behandeling te 
betrekken.
Aliamente is een zorgeenheid met een klimaat van veiligheid en respect waarin jongvol-
wassenen kunnen groeien. Door grenzen te respecteren, kansen te nemen en weder-
zijds vertrouwen te geven kan er een vertrouwensrelatie opgebouwd worden waardoor 
jongvolwassenen tot ontplooiing van ontwikkeling en adequaat maatschappelijk functio-
neren binnen hun eigen mogelijkheden kunnen komen. De observatiefase vormt dan ook 
de noodzakelijke basis van de behandelfase (vertrouwensfase) waarin jongvolwassenen 
dan stap voor stap kunnen werken aan hun behandeldoelstellingen. In de vertrouwens-
fase krijgen zij kansen om zich te ontwikkelen en kunnen wij hen langzaam in vertrou-
wen loslaten. Er zal, op maat, individuele therapie en groepstherapie (o.a. ergotherapie, 
psychomotorische therapie, tuintherapie, zelfstandigheidstraining, mindfulness, weer-
baarheidstraining, sensorische profielen, tijdsbewustwording, …) aangeboden worden. De 
afdeling is een plaats waar jongvolwassenen gesteund worden in het leren zicht te krijgen 
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op hun eigen functioneren en het effect ervan op de omgeving, het leren aanvaarden van 
hun diagnose en het leren omgaan met de moeilijkheden inherent aan diagnose in het 
dagdagelijkse leven, waar jongvolwassenen met ASS hun krachten en kwaliteiten kunnen 
versterken. De nadruk ligt op het vergroten van de probleemoplossende vaardigheden, 
het versterken van de sociale vaardigheden, het vergroten van de zelfredzaamheid, het 
verbeteren van de vrijetijdsinvulling en het terug leren heropnemen van verantwoorde-
lijkheden, passend binnen hun ontwikkelingsleeftijd. In de afrondingsfase zetten we in 
op de transfer van de aangeleerde vaardigheden om zodoende terug binnen hun eigen 
context verder te stappen in het dagdagelijkse leven.

SYMPOSIUM S08 dinsdag 20 september 2022, 14:00-15:30

	p De ontwikkeling en implementatie van richtlijnen in de GGZ: Hoe 
overbruggen we de kloof tussen wetenschappelijke evidentie en 
implementatie in de praktijk?
Voorzitter: Chantal Van Audenhove

Het ontwikkelen en implementeren van richtlijnen is een recente trend in de Vlaamse 
GGZ die komt overgewaaid vanuit de geneeskunde. Een multidisciplinaire richtlijn bestaat 
uit onderbouwde en praktische aanbevelingen die hulpverleners en voorzieningen helpen 
om onderbouwde keuzes te maken met betrekking tot de zorg en ondersteuning. Het 
draagt bij tot een algemeen kader op basis waarvan een organisatie een beleid kan uit-
werken, tot een grotere uniformiteit in het handelen en tot een meer kwaliteitsvolle zorg. 
Door het toepassen van principes waarvan de effectiviteit gekend is, mag men verwach-
ten dat richtlijnen ook bijdragen tot een betere genezing of herstel van de patiënt.
In Vlaanderen zijn recent enkele nieuwe evidence based richtlijnen voor de GGZ ontwik-
keld o.a. over suicidepreventie, het betrekken van de context en de preventie van afzon-
dering en fixatie. Maar het bestaan van deze richtlijnen is op zich niet voldoende voor een 
krachtige en breed verspreide implementatie.
Deze presentatie leidt het thema van het symposium in en gaat dieper in op de randvoor-
waarden voor de implementatie van op wetenschap gebaseerde kennis in de praktijk.

S08.1  De Familiereflex, een multidisciplinaire richtlijn voor de GGZ om naasten 
sterker te betrekken
Evelien Coppens, dr., onderzoeksexpert, LUCAS KU Leuven - Zorgonderzoek & Consultancy, 
Leuven

In 2020 ontwikkelde LUCAS KU Leuven in opdracht van het Steunpunt Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin een multidisciplinaire richtlijn (MDR) voor de GGZ om hulpver-
leners, directies en beleidsmedewerkers te motiveren om familieleden en naasten sterker 
te betrekken in de zorg. Met “betrekken” bedoelt de MDR naasten beter informeren, op 
een familievriendelijke manier benaderen, meer ondersteunen en ook voor een stuk mee 
laten participeren in de zorg. De MDR streeft ernaar om de zorggebruiker, de familie en 
de hulpverlener zo goed mogelijk te laten samenwerken ten voordele van het herstel van 
de cliënt.
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De Vlaamse overheid koppelde aan de Familiereflex een uitgebreid implementatietraject, 
ingericht door het Familieplatform, om organisaties te helpen bij het toepassen van de 
richtlijn. Via de website (www.familiereflex.be) kunnen directies en hulpverleners een 
basisleertraject en een aantal basisopleidingen volgen. Er zijn Q&A-sessies en workshops 
over specifieke thema’s en organisaties kunnen een coaching traject aanvragen waarbij ze 
ondersteuning krijgen om de aanbevelingen te vertalen naar de eigen werking.
Deze presentatie gaat dieper in op de implementatie en de meerwaarde van deze richtlijn 
voor de praktijk.

S08.2  De preventie en toepassing van afzondering en fixatie in de residentiële 
GGZ: Een multidisciplinaire richtlijn met zicht op de toekomst
Kathleen De Cuyper, dr., onderzoeksmanager, LUCAS KU Leuven - Zorgonderzoek & 
Consultancy, Leuven

Er bestaat grote maatschappelijke bekommernis over het gebruik van afzondering en 
fixatie in de gezondheids- en welzijnssectoren. Op basis van wetenschappelijk evidentie, 
het Europese mensenrechtenkader en expertise van professionals en patiëntenvertegen-
woordigers ontwikkelden we een multidisciplinaire richtlijn voor de preventie en toepas-
sing van afzondering en fixatie in de residentiële geestelijke gezondheidszorg (GGZ). 
Preventie staat in de richtlijn voorop. Een gecombineerde aanpak met verschillende pre-
ventieve strategieën doet het aantal afzonderingen en fixaties verminderen zonder dat de 
veiligheid in het gedrang komt. Enkel bij ernstig en acuut gevaar en wanneer alternatieven 
niet (langer) volstaan, adviseert de richtlijn het gebruik van procedures die zo humaan 
mogelijk en mensenrechtenconform zijn. De richtlijn vormt zodoende een geheel van best 
practices met als doel het proces van kwaliteitsverbetering in de GGZ-voorzieningen te 
ondersteunen.
We weten uit audits van Zorginspectie dat de Vlaamse voorzieningen sterk verschillen in 
de mate waarin afzondering en fixatie gebruikt worden. Voor de sectorbrede implemen-
tatie van de richtlijn is bijgevolg de realisatie nodig van verschillende randvoorwaarden, 
zoals het voorzien van train-the-trainer opleidingen, intervisie en supervisie, een uniform 
registratiesysteem, een optimale ratio zorggebruikers-personeel en de aanpassing van de 
regelgeving. Tijdens de presentatie staan we stil bij de factoren die een impact hebben op 
de implementatie van de richtlijn.

S08.3  De verhouding tussen richtlijnen en wetten
Tim Opgenhaffen, prof. dr., post-doctoraal onderzoeker en docent, Instituut voor Sociaal 
Recht, KU Leuven en Centrum voor Overheid en Recht, UHasselt, Leuven

Naast richtlijnen, die bijdragen tot een goede praktijkvoering, bestaat er een wetgevend 
kader dat het professionele handelen stuurt. Deze bijdrage gaat in op hun onderlinge 
verhouding. Aan de hand van kennis opgedaan bij de ontwikkeling van de richtlijnen over 
het betrekken van naasten en over de preventie en toepassing van afzondering en fixatie, 
worden drie aspecten belicht.



symposia

35

Het eerste is principieel en gaat over hoe wetten en richtlijnen zich normatief tot elkaar 
verhouden. Richtlijnen mogen niet aanbevelen om de wet te overtreden. Met een voor-
beeld wordt geduid dat dit tot dilemma’s leidt als wat vanuit klinisch-wetenschappelijk 
oogpunt wenselijk is, door de wet verboden wordt.
Het tweede heeft betrekking richtlijnontwikkeling en gaat na of het wenselijk is dat een 
richtlijn de wetgeving uitdrukkelijk vermeldt en duidt. Daarbij wordt ingegaan op de 
voor- en nadelen daarvan en wordt uitgelegd waarom de richtlijn over het betrekken van 
naasten dat wel doet terwijl de richtlijn over afzondering en fixatie dat niet doet. 
Het derde heeft betrekking op richtlijnimplementatie en gaat in op hoe richtlijnen die in 
principe geen bindende waarde hebben, toch een juridische rol kunnen spelen. Hierbij 
komt aan bod hoe enerzijds een overheid de naleving van een richtlijn verplicht kan 
stellen en kan handhaven, en hoe anderzijds bij geschillen een zorgverlener zich op de 
naleving van een richtlijn kan beroepen om goed hulpverlenerschap te bewijzen.

S08.4  Implementatie van de richtlijnen in de praktijk: Faciliterende en 
belemmerende factoren
Stefaan Baeten, dr., algemeen directeur, PC Sint-Hiëronymus, Sint-Niklaas

Het implementeren en toepassen van evidence-based richtlijnen in een context-based 
practice in de geestelijke gezondheidszorg is niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. De con-
crete besluitvorming in het praktisch handelen van een zorgverlener in een voorziening 
wordt bepaald door heel reeks van bronnen. Niet alleen kennisbronnen of richtlijnen, 
maar ook (on)uitgesproken visie, (on)zichtbare cultuur, gezamenlijke beleid of gebrek hier-
aan, beschikbare instrumenten en infrastructuur. Bovendien is er nog de onzekerheid die 
altijd inherent aanwezig is in elke zorgpraktijk. Bij de concrete besluitvormingen worden 
al die (kennis)bronnen met elkaar vermengd en worden de belangen en waarden van 
patiënten, hulpverleners en de voorziening - meestal impliciet - tegen elkaar afgewogen. 
Een geslaagde implementatie van evidence-based richtlijnen is maar mogelijk als rekening 
wordt gehouden met deze complexe zorgcontext.
In deze bijdrage willen we stil staan bij faciliterende en belemmerende factoren bij de 
concrete implementatie in een psychiatrisch centrum van de richtlijnen over suïcidepre-
ventie, het betrekken van de context en de preventie van afzondering en fixatie. Geen 
‘hoera verhaal’ over hoe goed het allemaal kan, maar wel een open en eerlijk reisverhaal 
over een tocht vol hindernissen. Over de noodzaak en de kracht van een gedeelde visie, 
over het moeizaam uitbouwen van een gedragen beleid, over gedeelde verantwoordelijk-
heid van patiënten, familie, zorgverleners, artsen en directie, over (verborgen) cultuur, 
over instrumenten en infrastructuur. En vooral over ‘rand’voorwaarden die over de kern 
van de zaak gaan.
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SYMPOSIUM S09 dinsdag 20 september 2022, 14:00-15:30

	p GIT-PD: een werkzaam, geïntegreerd behandelingskader voor 
persoonlijkheidsstoornissen, ziekenhuisbreed geïmplementeerd
Voorzitter: Wim Simons

Persoonlijkheidsstoornissen komen frequent voor en dragen bij toch complexere mani-
festaties van psychisch lijden en psychiatrische symptomatologie bij personen. Zij belan-
den daardoor vaker in situaties die ertoe leiden dat men terechtkomt in intensieve (crisis)
zorgvormen. Die zorgvormen zijn meestal echter niet specifiek op deze doelgroep gericht. 
Er bestaan goed onderbouwde gespecialiseerde behandelingsmodellen en -teams, maar 
het schaarse aanbod van dergelijke hooggespecialiseerde zorgsettings zal nooit een 
antwoord bieden aan de behoefte die we in de praktijk vaststellen. Zeker binnen ons 
psychiatrisch ziekenhuis, waar we onze afdelingen niet op pathologie maar op basis van 
zorgbehoefte organiseren, detecteerden we hier een lacune in kennis en aanpak.
We exploreerden daarom hoe we voor deze problemen een afdoend antwoord kon-
den bieden binnen onze generieke setting. Finaal kwamen we uit bij het Nederlandse 
Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen (KPS) dat de zgn. GIT-PD ontwikkelde. In 
2017 sloten we ons als eerste Vlaamse zorgorganisatie aan bij dit Kenniscentrum, en 
legden we een intensief traject af, met een groeipad van bekwaming van àlle zorgmede-
werkers binnen onze teams.
In dit symposium rapporteren we in nauwe samenwerking met expert Joost Hutsebaut 
van het KPS, over wat de GIT-PD is, op welke evidence het stoelt, hoe ons implementa-
tietraject verloopt en hoe dit model ook goed aansluit bij een organisatiecultuur die geënt 
is op Herstel Verbinding.

S09.1  Wat is GIT-PD?
Joost Hutsebaut, prof. dr., klinisch psycholoog, De Viersprong, Kenniscentrum 
Persoonlijkheidsstoornissen, Tilburg University, Bergen op Zoom, Nederland

Guideline-informed Treatment for Personality Disorders: waarom, wat en hoe? De 
Guideline-Informed Treatment for Personality Disorders (GIT-PD) is een behandelkader 
voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis. Het integreert de werkzame elementen 
van bewezen effectieve behandelprogramma’s. GIT-PD is a-theoretisch en a-methodisch 
en daardoor veel toegankelijker dan de bestaande modellen. GIT-PD is gebaseerd op prin-
cipes die vooral bedoeld zijn om de ‘common factors’ in een behandeling of begeleiding te 
borgen. Het accent ligt op een betrokken en echte basishouding, het voortdurend zoeken 
naar samenwerking, de aandacht voor de kwaliteit van de therapeutische relatie en het 
motiveren tot verandering. Daarnaast formuleert GIT-PD principes op het niveau van 
het team en de organisatie, die gericht zijn op het bevorderen van samenwerking en het 
vermijden van schadelijke interventies. Hoewel de principes van GIT-PD psychotherapeu-
tische principes zijn, streeft GIT-PD naar een eenvoudige implementatie waardoor ze veel 
breder toepasbaar zijn. In de Nederlandse GGz is GIT-PD een van de meest gehanteerde 
kaders in de behandeling voor persoonlijkheidsstoornissen en is GIT-PD ook opgenomen 
in de nieuwe richtlijnen. In deze presentatie wordt de achtergrond van GIT-PD geschetst 
en worden de principes van GIT-PD toegelicht.
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S09.2  De praktijk: hoe rolde PZ St. Annendael het GIT-PD model over een heel 
psychiatrisch ziekenhuis?
Christine Jacobs, psycholoog, PZ St. Annendael, Diest

Het GIT-PD model biedt ons kleine psychiatrische ziekenhuis niet enkel een kader dat 
makkelijk toepasbaar is in onze setting, maar ook voorziet het Kenniscentrum in een op-
leidingsmodel dat ons toestond om op relatief korte tijd al het zorgpersoneel op te leiden. 
We vaardigden voor de verschillende trainingsmomenten van het Kenniscentrum telkens 
meerdere veldwerkers af, van verschillende afdelingen. Nadat zo voldoende mensen 
opgeleid waren, rolden we intern een model uit om afdeling na afdeling te trainen in de 
basisvaardigheden van GIT-PD: een goede basisbejegening van patiënten, assessment 
uitvoeren en behandelplan opmaken en opvolgen, omgaan met crisissen en herstellen van 
breuken in de therapeutische relatie. 
Daarnaast werden veldwerkers uitgenodigd tot het volgen van relevante webinars die 
door KPS georganiseerd werden.
Ook onze operationalisering van de diagnostiek bij patiënten met het vermoeden van 
een persoonlijkheidsproblematiek wijzigde: met het gebruik van de Stip 5.1 wilden we 
diagnostiek inzichtgevender en therapeutisch relevanter maken. 
Voor patiënten werden specifieke therapeutische modules uitgerold die aansluiten bij 
specifieke noden van deze doelgroep.
Onze ervaring leert dat GIT-PD een stevig fundament biedt in het omgaan met mensen 
met een persoonlijkheidsstoornis, dat het model laagdrempelig genoeg is om mensen van 
verschillende disciplines een gevoel van competentie te laten ontwikkelen, dat de cohesie 
in teams versterkt wordt doordat er een gemeenschappelijke taal gesproken wordt en 
doordat er meer gementaliseerd wordt over teamdynamieken, en dat er door de open 
en duidelijke communicatie bij patiënten meer inzicht onstaat in hun dynamiek en dat ze 
meer handvaten meekrijgen.

S09.3  Waarom past GIT-PD zo goed binnen een cultuur van van herstel en 
verbinding?
Tania Jacobs, psycholoog, PZ St. Annendael, Diest

Met GIT-PD vonden we een model dat aansluit bij de herstelgerichte manier van wer-
ken in het ziekenhuis. Net doordat het een behandelkader en geen behandelprogramma 
is, laat het model veel ruimte om naast klinisch herstel te werken aan persoonlijk en 
maatschappelijk herstel. Behandeldoelen worden steeds samen met de patiënt en zijn 
omgeving overeengekomen en opgevolgd; eigen regie, multideskundigheid en betrek-
ken van het netwerk vinden hierin een toepassing. Doelstellingen worden mee opge-
nomen door verschillende disciplines en kunnen betrekking hebben op verschillende 
domeinen; op die manier biedt het model ook plaats voor maatschappelijk herstel. Door 
het stimuleren tot het opnemen van eigen verantwoordelijkheid in hun traject, beogen 
we een evenwicht tussen regie en verbinding. Doordat het ontwikkelen van een goede 
basishouding het fundament is van GIT-PD, zorgt dit model er ook voor dat verbinding 
met patiënten en presentie gewaarborgd worden. De onderzoekende, empathische en 
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transparante elementen van de basishouding leiden tot het kijken met een open blik en 
het kunnen aanwezig blijven bij patiënten. Het model stimuleert overleg met verschil-
lende externe partijen, waaronder huisartsen. Door huisartsen te informeren over deze 
aanpak bij persoonlijkheidsstoornissen en hen de kans te beden zelf training te volgen in 
de basisprincipes, werken we versterkend naar het netwerk toe.

S09.4  Hoe evidence-based is de Guideline-Informed Treatment for Personality 
Disdorders?
Joost Hutsebaut, prof. dr., klinisch psycholoog, De Viersprong, Kenniscentrum 
Persoonlijkheidsstoornissen, Tilburg University, Bergen op Zoom, Nederland

De Guideline-informed Treatment for Personality Dsorders (GIT-PD) werd ontwikkeld 
als een alternatief voor de specifieke behandelingen voor persoonlijkheidsstoornissen. 
Ook al wordt deze behandelvorm breed ingezet in de zorg en is ze opgenomen in de 
Nederlandse zorgstandaard Persoonlijkheidsstoornissen, toch blijft de wetenschappe-
lijke evidentie over dit behandelkader onduidelijk. In deze presentatie baseren we ons 
op bestaande systematische reviews en meta-analyses om de (indirecte) evidentie voor 
GIT-PD te inventariseren en te vergelijken met de evidentie voor meer specialistische mo-
dellen. Daarbij worden vier argumenten besproken: 1. Hoewel er steeds meer evidentie 
voor specifieke behandelvormen komt, blijft het aantal studies beperkt en is de kwaliteit 
van de evidentie eerder laag. 2. Er zijn aanwijzingen dat specifieke behandelingen matig 
geïmplementeerd worden in de klinische praktijk, wat mogelijk afdoet aan hun werk-
zaamheid. 3. Er zijn toenemend aanwijzingen dat specifieke behandelvormen gemiddeld 
genomen niet effectiever zijn dan goed opgezette en met GIT-PD vergelijkbare generieke 
behandelvormen. 4. Er is evidentie voor de rol van de gemeenschappelijk werkzame 
factoren waar GIT-PD op is gebaseerd. We concluderen dat persoonlijkheidsstoornissen 
zo prevalent zijn dat we in de praktijk een hele range aan interventies nodig hebben om 
aan de zorgvraag tegemoet te komen. GIT-PD kan een belangrijke rol spelen om de be-
staande ‘treatment as usual’ te verbeteren. De meest relevante onderzoeksvraag is vooral 
welke cliënten we moeten toewijzen aan de beperkte capaciteit van hoog-specialistische 
behandelingen.

SYMPOSIUM S10 dinsdag 20 september 2022, 14:00-15:30

	p Behoeften gebaseerde zorg bij oudere volwassenen in 
woonzorgcentra: mission possible?
Voorzitter: Katrin Gillis 

Tijdens de presentatie stellen de onderzoekers het concept ‘Behoeften gebaseerde 
zorg’ voor en lichten ze de toepassing ervan toe bij oudere volwassen met dementie of 
psychiatrische stoornissen in woonzorgcentra. Hiermee hopen we geïnteresseerden te 
informeren en te inspireren.
Het voorstel voor symposium is het resultaat van een interdisciplinaire samenwerking van 
onderzoekers en clinici uit verschillende centra.

38
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S10.0  Inleiding
Katrin Gillis, MScN, onderzoeker en lector, Odisee hogeschool Sint-Niklaas, Universiteit 
Antwerpen, Wilrijk, Sint-Niklaas

Doorheen de ‘Kopzorgen-campagne’ stelde de Vlaamse Ouderenraad beleidsvoor-
stellen voor om het psychisch welzijn van oudere volwassenen te verhogen (Vlaamse 
Ouderenraad vzw, 2021). Zo roepen ze op om de aandacht voor psychisch welzijn binnen 
de residentiële ouderenzorg te versterken en om gespecialiseerde psychologische hulp op 
maat van ouderen met een psychiatrische aandoening uit te werken.
Project Odette is een praktijkgericht onderzoeks- en implementatieproject waarin onder-
zoekers in co-creatie met het werkveld op zoek gaan naar oplossingen zodat iedereen een 
waarde(n)vol leven ervaart. Hierbij ligt de focus op oudere volwassenen in residentiële 
settings en hun zorgverleners. 
In dit symposium stellen de onderzoekers ‘behoeften gebaseerde zorg’, het centraal 
concept van project Odette, voor in functie van de beleidsvoorstellen van de Vlaamse 
Ouderenraad. Vervolgens inspireren ze met concrete toepassingen ervan bij personen 
met dementie die veranderend gedrag vertonen, presenteren ze de verworven weten-
schappelijke inzichten en reiken ze handige do’s en dont’s aan. Het tweede deel van het 
symposium richt zich op de prevalentie van oudere volwassen met een gediagnosticeerde 
psychiatrische stoornis in woonzorgcentra. Met antwoorden op vragen zoals ‘Wie zijn 
ze?’ en ‘Welke specifieke behoeften hebben ze?’ trachten onderzoekers een aanzet te ge-
ven om ook gespecialiseerde hulp voor deze doelgroep in woonzorgcentra uit te werken 
en hun zorgverleners te professionaliseren in het herkennen van onderliggende behoef-
ten en omgaan met specifiek gedrag.

Referenties
	u Vlaamse Ouderenraad vzw (2021) Kopzorgen verdienen zorg. Brussel. Vlaamse Ouderenraad

S10.1  Behoeften gebaseerde zorg en het effect ervan op gedrag en gemoed bij 
bewoners met dementie
Katrin Gillis, MScN, onderzoeker en lector, Odisee hogeschool Sint-Niklaas, Universiteit 
Antwerpen, Wilrijk, Sint-Niklaas

Het stijgende aantal oudere volwassenen met agitatie of agressie in woonzorgcentra 
(>50%) legt een ernstige druk op medebewoners en zorgverleners en vormt een uitdaging 
binnen de dagelijke werking van een woonzorgcentrum. Als oplossing hiervoor worden in 
praktijk personen vaak afgezonderd of krijgen ze antipsychotica toegediend. Dit gedrag 
kan nochtans een uiting zijn van een onvervulde behoefte, alleen slaagt de oudere er niet 
in dit verbaal te communiceren. Willen oudere volwassenen in woonzorgcentra een kwa-
liteitsvol leven ervaren, dienen zes basisbehoeften vervuld te zijn: veiligheid, continuïteit, 
van betekenis zijn, een doel hebben, erbij horen en iets bereiken (Nolan, 2006).
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Zorgverleners voelen zich niet goed bij het afzonderen van bewoners of het toedienen 
van antipsychotica en proberen met wisselende resultaten alternatieven uit. Ze missen 
een gestructureerde aanpak. In een pilootstudie werd de methode behoeften gebaseerde 
zorg uitgetest waarbij op basis van analyse van het gedrag van bewoners naar de on-
derliggende onvervulde behoeften gezocht werd (Gillis et al., 2019). Vervolgens dienden 
zorgverleners een niet-farmacologische behandeling toe, zoals aromatherapie, muziek-
momenten, reminiscentie of het aanbieden van hechtingsfiguren. De mate van agitatie 
en agressie bij de bewoners daalde significant. Momenteel wordt de methode onder-
zocht bij meer bewoners en over een langere periode in een drie-arm gerandomiseerde 
gecontroleerde studie in 24 Vlaamse woonzorgcentra. Tijdens het symposium worden de 
resultaten van de effectiviteit van de methode op veranderend gedrag bij bewoners met 
dementie bekend gemaakt

Referenties
	u Nolan, M.R., Brown, J., Davies, S., Nolan, J., Keady, J. (2006) The Senses Framework: improving care for 

older people through a relation-centred approach. Getting Research into practice Report No2. Project 

Report. University of Sheffield

	u Gillis K., Lahaye H., Dom S., Lips D., Arnouts H., Van Bogaert P., 2019. A person-centred team approach 

targeting agitated and aggressive behaviour amongst nursing home residents with dementia using the 

Senses Framework. International Journal of Older People Nursing 14 (4), 1-9.

S10.2  Het effect van behoeften gebaseerde zorg op perceptie van 
persoonsgerichte zorg, gevoel van competentie en engagement bij 
zorgverleners in woonzorgcentra  20’ (15’ + 5’ vraagstelling)
Leen Van Wiele, RN, hoofdverpleegkundige, VZW Conecto, Kieldrecht, student master, 
verpleegkunde en vroedkunde, Universiteit Antwerpen, Wilrijk, Kieldrecht, Wilrijk

Het implementeren van de methode behoeften gebaseerde zorg in woonzorgcentra 
vraagt naast tijd ook specifieke kennis, vaardigheden en een positieve attitude van 
zorgverleners. Dit is niet evident in een setting waarin de zorg al jaren onder druk staat. 
Daarom wordt ook de haalbaarheid van de methode en het effect ervan op zorgverleners 
hun engagement (UBES), tekenen van burnout (UBOS) en gevoel van competentie in de 
zorg voor personen met dementie (SCIDS) onderzocht. Vanuit project Odette is er immers 
pas sprake van excellente zorg als zowel bewoners als zorgverleners zich goed voelen 
bij een innovatieve aanpak. Tijdens het symposium wordt de implementatie strategie 
toegelicht en worden de resultaten met betrekking tot de haalbaarheid en het effect op 
de zorgverleners bekend gemaakt.
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S10.3  Prevalentie van oudere volwassenen met een gediagnosticeerde 
psychiatrische stoornis in Vlaamse woonzorgcentra
Marianne De Witte, BA, onderzoeker, VZW Curando, Ruiselede

Zorgverleners in woonzorgcentra geven in interviews aan dat het aantal oudere volwas-
senen met een psychiatrische diagnose in woonzorgcentra toeneemt. Hierbij gaat het niet 
alleen om oudere volwassenen met neurocognitieve stoornissen omwille van dementie, 
maar ook om ouderen met depressieve-stemmingsstoornissen, schizofrenie en andere 
psychotische stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, impulsbeheersings- en gedrags-
stoornissen, verslavingsstoornissen, enzovoort. Tot op heden is er geen duidelijk beeld 
over het aantal oudere volwassenen in Vlaamse woonzorgcentra met een psychiatrische 
stoornis en hun specifieke zorgnoden. Zowel zorgverleners als de aanbevelingen uit het 
KCE-rapport over de organisatie van de geestelijke gezondheidszorg voor ouderen in 
België, geven de nood aan van specifieke opleidingen en gespecialiseerde ondersteuning 
voor zorgverleners in de zorg voor bewoners met een psychiatrische stoornis.
Ter voorbereiding van de ontwikkeling van een professionaliserings- en ondersteunings-
aanbod voor zorgverleners in WZC wordt de prevalentie van het percentage bewoners 
met een psychiatrische stoornis in Vlaanderen in kaart gebracht en worden hun specifeke 
zorgnoden gemeten aan de hand van de HONOS 65+. 

Referenties
	u Adriaenssens et al. (2018) Synthese: Hoe de organisatie van de geestelijke gezondheidszorg voor ouderen 

verbeteren? Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg.

S10.4  Behoeften van personen met een verhoogde kwetsbaarheid voor 
depressie in woonzorgcentra
Hilde Lahaye, Msc, onderzoeker en lector, Odisee hogeschool Sint-Nilaas, Sint-Niklaas

Naast het kwantitatieve deel uit bijdrage 3, worden oudere volwassenen met een gedi-
agnosticeerde psychiatrische stoornis die in een woonzorgcentrum wonen, geïnterviewd. 
Aan de hand van semi-gestructureerde interviews wordt gepeild naar hun fysieke en psy-
chische noden. Het basismodel hiervoor is opnieuw het gevoelskader van Nolan met de 
zes basisbehoeften: veiligheid, continuïteit, van betekenis zijn, een doel hebben, erbij ho-
ren en iets willen bereiken. Tijdens het symposium licht de onderzoeker de betekenis van 
deze zes basisbehoeften toe vanuit het perspectief van bewoners met een psychiatrische 
stoornis. Wat zijn hun kopzorgen en op welke manier kunnen we er aan tegemoetkomen?
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SYMPOSIUM S11 dinsdag 20 september 2022, 14:00-15:30

	p Waarom prioritaire corona-vaccinatie voor EPA-patienten 
essentieel is
Voorzitter: Kirsten Catthoor

Patienten met langer bestaande ernstige psychiatrische aandoeningen hebben een 
substantieel groter risico om bij een corona-besmetting zwaarder ziek te worden dan 
gemiddeld. Ook de mortaliteit bij het doormaken van Covid-19 is vele malen hoger dan 
bij de algemene bevolking. De inname van antipsychotica en anxiolytica is eveneens een 
voorbeschikkende factor. Om die reden was het essentieel om EPA-patienten prioritair 
te vaccineren. Hiervoor werd door verschillende actoren in het veld belangenbehartiging 
gedaan. Zowel de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie (VVP), de BCNBP, de vakgroepen 
psychiatrie van de universiteiten UA en KUL hebben zich ingezet om deze kwetsbare 
groep hoog op de agenda te krijgen, naast andere patientenpopulaties met somatische 
aandoeningen die verhoogd risico op Covid-19-complicaties. Tijdens deze discussie zullen 
Victor-Mazereel en Livia De Picker kort de wetenschappelijke kant van dit onderwerp 
belichten. Ze gaan vervolgens in gesprek met Kris Van den Broeck, directeur van de VVP, 
een ervaringsdeskundige en een familie-ervaringsdeskundige. Moderator van dienst is 
Kirsten Catthoor.

S11.1  Van science to policy: waarom loopt het mis als het over EPA-patienten 
gaat?
Livia De Picker, psychiater UPC Duffel en onderzoeker CAPRI 

In gezondheidszorgbeleid is science-to-policy een essentieel onderdeel. Het is de verta-
ling van wetenschappelijke inzichten naar de praktijk. Tijdens de lezing wordt uitgelegd 
welke routes er internationaal gevolgd worden om te zorgen dat nieuwe wetenschap 
omgezet wordt naar behandeling. Voor EPA patiënten loopt dit heel vaak mis. Hoe komt 
dat toch?

S11. 2  Preventie van somatische comorbiditeit door middel van vaccinatie
Victor Mazereel, assistent psychiatrie in opleiding KULeuven en PhD-student

Is vaccinatie een geschikt middel voor preventie van somatische comorbiditeit bij de 
patiënt met EPA? Vaccinatie voor corona, maar ook vaccinatiestrategieën voor andere 
ernstige medische problemen. We kunnen ons de vraag stellen of de coronacrisis een 
catalysator kan zijn om de somatische zorg voor patienten met EPA te verbeteren.
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S11.3 10 jaar na de vermaatschappelijking van zorg: wie telt nog mee?
Jan Van Hecke, psychiater outreach behandeling Ziekenhuis Netwerk Antwerpen

In 2011 publiceerde Tijdschrift voor Psychiatrie een essay over de vermaatschappelijking 
van psychiatrische behandelingen. De Belgische overheid maakte in die periode met 
artikel 107 van de ziekenhuiswetgeving een reorganisatie mogelijk van de geestelijke 
gezondheidszorg. Ziekenhuisdirecties en medische staf van residentiële psychiatrische 
instellingen konden per regio door een herallocatie van middelen hun huidige overheids-
toelage aanwenden voor de uitbouw van een alternatieve, meer ‘vermaatschappelijkte’, 
zorgorganisatie. De gevolgen van deze reorganisatie voor de mensen met een ernstige 
psychiatrische aandoening waren onvoldoende duidelijk en moesten verder onderzocht 
te worden. In het essay werd er voor gewaarschuwd om de gevolgen van de geplande 
reorganisatie voor deze kwetsbare groep goed te monitoren en te bewaken.

S11.4 Somatische zorg voor de EPA-patient in een psychiatrisch ziekenhuis:  
geen sinecure

Jan De Lepeleire, dokter, KU Leuven, Leuven

Ondanks het KCE-rapport met duidelijke aanbevelingen voor betere somatische zorg 
voor EPA-patienten in een psychiatrisch ziekenhuis, blijven er in de dagelijkse praktijk 
knelpunten. We maken hierover een analyse, en bespreken onder meer het belang van de 
mogelijkheid om een internist tijdig te betrekken.

SYMPOSIUM S12 dinsdag 20 september 2022, 16:00-17:30

	p Leerstoel Public Mental Health
Voorzitter: Kris Van den Broeck

Symposium over de verschillende studies van en in samenwerking met de Leerstoel 
Public Mental Health.

S12.1  Bevolkingsonderzoek naar onvervulde psychische noden in Antwerpen
Eva Rens, onderzoekspsycholoog, Doctoraatsstudent, UAntwerpen, Wilrijk

In 2021 werd een bevolkingsbevraging georganiseerd waarbij inwoners uit twee 
Antwerpse eerstelijnszones (Antwerpen-Oost en regio Mol) werden uitgenodigd om 
deel te nemen. Het onderzoek schonk bijzondere aandacht voor inclusiviteit (bv. in 
andere talen, niet enkel online). In totaal namen 1208 Antwerpenaren tussen 15 en 80 
jaar deel. Ongeveer een vijfde screende positief voor een mogelijke psychische stoornis 
en ongeveer een zesde besprak de afgelopen 12 maanden psychische klachten met een 
zorgverlener. Daarnaast werden zelf-waargenomen (onvervulde) noden en drempels tot 
zorg bevraagd. We bespreken de belangrijkste resultaten met aandacht voor sociaalde-
mografische verschillen (bv. geslacht, leeftijd, ...).
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S12.2  CAVAsa – De detectie en doorverwijzing van psychosociale noden 
door apothekers in samenwerking met de CAW
Aline Ghijselings, bio-ingenieur - project management, projectmanager CAVAsa, Vlaams 
ApothekersNetwerk (VAN), Leuven

Project #CAVAsa staat voor “CAW en VAN samen”, en realiseert een samenwerking 
tussen apothekers en lokale CAW (Centra voor Algemeen Welzijnswerk). Het project 
werd in 2021 uitgerold in 9 Vlaamse eerstelijnszones, waarbij 60 apothekers opgeleid 
werden om psychosociale noden in de apotheek te detecteren, patiënten te sensibiliseren 
en informeren, en hen indien nodig (met toestemming) door te verwijzen naar een CAW 
in de buurt. Aan de hand van kwantitatieve (bv. geregistreerde contacten en effectieve 
doorverwijzingen) en kwalitatieve (focusgroepen) indicatoren werd het project geëvalu-
eerd, waarna het in 2022 uitgebreid wordt naar meerdere eerstelijnszones en apothekers.

S12.3  Ideeën, bezorgdheden en verwachtingen (ICE) in het kader van psychisch 
welzijn bij dak- en thuisloze personen in de stedelijke omgeving 
Antwerpen
Jeroen Demuys, masterstudent geneeskunde, UAntwerpen, Zoersel

Het onderzoek kadert in een masterproef Geneeskunde en verkent het perspectief 
van dak- en thuislozen in Antwerpen in het kader van psychisch welzijn en psychische 
hulpverlening. Dak- en thuislozen hebben een opvallend hoge prevalentie van psychische 
kwetsbaarheden en staan bij veel mensen (binnen de hulpverlening) bekend als ‘moeilijke 
gevallen’ omwille van de lage therapietrouw in deze groep en het vaak moeilijk is om 
contact te houden. Desalniettemin zou het niet mogen dat ze minder kwalitatieve zorg 
krijgen. Via individuele interviews bij dak- en thuislozen met verschillende levensverhalen 
bevragen we de ‘Ideas, Concerns and Expectations’ (ICE) van de doelgroep om inzicht 
te krijgen in wat de noden zijn op vlak van psychische hulpverlening. De bevindingen 
van het onderzoek worden besproken. Zo is er nood aan meer duidelijkheid over wie 
met welke problematiek waar terecht kan, is straathoekwerk een cruciale schakel en zijn 
dwangmaatregelen soms een noodzakelijke eerste stap om vooruit te geraken.

S12.4  iPSYcare: databank gebruikmakend van EPDs
Kris Van den Broeck, klinisch psycholoog, professor, UAntwerpen, Wilrijk

Een nieuwe databank, genaamd iPSYcare (Improved Psychiatric Care and Research), zal 
de elektronische patientendossiers (EPDs) van de partners samenbrengen en linken zodat 
we een beter zicht krijgen op het zorggebruik in de Antwerpse regio. Dit zal op lange 
termijn toelaten om zorgtrajecten over settings heen te onderzoeken, wat voorheen niet 
mogelijk was. De reeds genomen stappen, uitdagingen en toekomstige mogelijkheden van 
de databank worden besproken.
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SYMPOSIUM S13 dinsdag 20 september 2022, 16:00-17:30

	p Verslavingszorg: altijd boeiend, steeds uitdagend!
Voorzitter: Els Santens 

Afhankelijkheid/misbruik van middelen is een belangrijk maatschappelijk probleem met 
negatieve consequenties op verschillende domeinen o.a. op relationeel, psychosociaal 
en gezondheidsvlak. Gezien de steeds meer complexe problematiek en het hoge herval-
percentage lijkt het aangewezen om te streven naar een meer gepersonaliseerde aanpak 
alsook om voldoende aandacht te besteden aan comorbiditeit. Er is toenemend aandacht 
voor transdiagnostische factoren bij psychopathologie en dus ook bij verslaving en hun 
comorbiede pathologie. Bovendien merken we dat patiënten met een verslaving de con-
nectie met zichzelf, hun lichaam en anderen lijken verloren te hebben waardoor dit ook 
als een nieuwe ingangspoort bij het behandelen van verslaving een bijdrage zou kunnen 
leveren. Verder vereist een gepersonaliseerde aanpak een goede probleemanalyse waar-
bij het gebruik van apps een meerwaarde kunnen hebben.

S13.1  De rol van Effortful Control bij verslaving
Els Santens, psychiater, afdelingspsychiater, Psychiatrische Kliniek Alexianen Zorggroep 
Tienen

Afhankelijkheid/misbruik van middelen is een belangrijk maatschappelijk probleem met 
negatieve consequenties op verschillende domeinen o.a. op relationeel, psychosociaal 
en gezondheidsvlak. Gezien de steeds meer complexe problematiek en het hoge herval-
percentage lijkt het aangewezen om te streven naar een meer gepersonaliseerde aanpak 
alsook om voldoende aandacht te besteden aan comorbiditeit. Er is toenemend aandacht 
voor transdiagnostische factoren bij psychopathologie en dus ook bij verslaving en hun 
comorbiede pathologie. Bovendien merken we dat patiënten met een verslaving de con-
nectie met zichzelf, hun lichaam en anderen lijken verloren te hebben waardoor dit ook 
als een nieuwe ingangspoort bij het behandelen van verslaving een bijdrage zou kunnen 
leveren. Verder vereisteen gepersonaliseerde aanpak een goede probleemanalyse waarbij 
het gebruik van apps een meerwaarde kunnen hebben.

S13.2  R-Connect; een therapie binnen de verslavingszorg om terug verbinding 
te vinden met je lichaam, jezelf en anderen
Kristen Vos, psychologe, afdelingspsychologe, Psychiatrische Kliniek Alexianen Zorggroep 
Tienen
Rudi Vanmarsenille, bewegingstherapeut, diensthoofd PMT, Psychiatrische Kliniek 
Alexianen Zorggroep Tienen

Verslaving is, naast het problematisch gebruik van middelen, een verlies aan verbinding 
met jezelf, je lichaam en met anderen. Verliezen we de verbinding door het jarenlang 
misbruiken van middelen, of, geraken we verslaafd aan middelen door initieel te weinig 
in contact te staan met onze behoeften, onze verlangens en onze gevoelens? Of het nu 
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oorzaak of gevolg is, wij zijn ervan overtuigd dat patiënten helpen om terug connectie 
laten maken met zichzelf een belangrijke sleutel kan zijn in hun herstel. Deze verbinding 
terugvinden met jezelf kan volgens ons ook best via sensitieve verbinding met anderen. 
Je emoties leren reguleren via co-regulatie.
Via kadering en ervaringsoefeningen, bewust geselecteerd door de bewegingsthera-
peut en psychologe samen, proberen we patiënten terug in contact te brengen met hun 
lichaam en hun gevoelens. Door de oefeningen in groep, ervaren we ook de verbindingen 
met anderen. Via nabespreking in groep maken we de link met hun middelengebruik en 
de toepassing hiervan in het dagelijks leven.

S13.3  Zorg op maat: verschillende paden om dit te bekomen.
Sarah Heyse, psychologe, afdelingspsychologe, Psychiatrische Kliniek Alexianen Zorggroep 
Tienen

Op een afdeling in een psychiatrisch ziekenhuis waar de meeste van de sessies in 
groepsverband worden gegeven is het soms een uitdaging om voldoende zorg op maat te 
bieden. Een belangrijke eerste stap in het bieden van zorg op maat is het in kaart brengen 
van de verschillende probleemdomeinen waar een patiënt tegenaan loopt. Op onze 
afdeling vullen alle patiënten een scala aan vragenlijsten in. Op basis van de bespre-
king van deze resultaten stellen we samen met de patiënt een probleemsamenhang op. 
Deze probleemsamenhang biedt de basis van het verder traject van de patiënt. Op basis 
hiervan, kunnen bepaalde probleemdomeinen geselecteerd worden en verder worden 
geëxploreerd. Voor deze exploratie, kunnen naast de klassieke papieren versie nu ook 
apps worden gebruikt. Deze apps bieden het voordeel van laagdrempelig en snel te zijn. 
De data die de patiënten ingeven in hun apps, kunnen dan weer gebruikt worden tijdens 
de groepssessies waardoor deze sessies nog meer op maat van de patiënt zijn.

SYMPOSIUM S14 dinsdag 20 september 2022, 16:00-17:30

	p Community based interventions: co-creaties in de publieke 
ruimte én in de spreekkamer
Chris Noorduin

S14.1  Over wortels, ontworteling en her-worteling 
Chris Noorduin, Transcultural psychotherapist and supervisor, vluchtelingenteam CGG 
VBO, Leuven

‘Geworteld zijn’ is misschien de belangrijkste en meest miskende behoefte van de men-
selijke ziel. Het is ook een van de moeilijkst definieerbare. Een mens wortelt doordat 
hij daadwerkelijk, actief en op natuurlijke wijze deelneemt aan een gemeenschap die 
bepaalde schatten uit het verleden levend houdt en gevoelens over de toekomst koestert 
(Simone Weil, p.49).
Om te weten wat ontworteling inhoudt, moeten we misschien eerst stilstaan bij de vraag 
wat het betekend om ‘geworteld’ te zijn. Wat zijn in feite wortels? Hoe groeien ze en hoe 
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kunnen we de her-worteling bevorderen? Naast thema’s als ‘sense of belonging en hech-
ting’ staan we stil bij het belang van ‘a sense of community’.

Referenties
	u Weil, S. (1949). L’enracinement – Prélude à une déclaration des devoirs envers l’être humain, Paris: 

Gallimard.

	u Deleuze, G. & Guattari, F. (1976). Rhizome, introduction. Paris: Les Editions de Minuit.

S14.2  Ontworteling en her-worteling in de spreekkamer
Redouane Ben Driss, transcultureel psychotherapeut en supervisor, vluchtelingenteam 
CGG VBO Leuven, CGG Brussel

De spreekkamer is een ruimte waarin mensen hun emoties brengen. Culturele aspecten 
en de altijd aanwezige dynamiek van ontworteling en her-worteling vormen de beleving 
van het verhaal. Het werk in de spreekkamer is een zoeken naar verbroedering van ver-
halen, waarden, normen en mythen. Alsook een co-creatie van en participatie in gemeen-
schappen.

Referenties
	u Ben Driss, R. (2012). Vaders, zonen en islam: migreren tussen Oedipus & Abraham, Hoger Instituut voor 

Gezinswetenschappen, Brussel

	u Noorduin, C., Ben Driss, R., Ali Mohammed, H.,& Niazi, H. (2021). Vlucht, ballingschap en psychothera-

pie, Tijdschrift voor Psychotherapie, 6, 414-432. 

SYMPOSIUM S15 dinsdag 20 september 2022, 16:00-17:30

	p Outreach voor personen met een verstandelijke beperking 
en geestelijke gezondheidsproblemen: wat werkt voor wie? 
Ervaringen en inzichten na 13 jaar werking.
Voorzitter: Filip Morisse 

Hoe is een ‘categoriale’, mobiele werking geëvolueerd sinds de experimentele opstart in 
2009? Welke werkvormen worden toegepast tav cliënten zelf, familie en professioneel 
netwerk (meestal uit gehandicaptenzorg)? En wat zijn dan de werkzame factoren van visie 
en methoden? Wat heeft bewezen vooral niet te werken?

S15.1  Wat werkt/werkt niet voor de cliënt?
Ann Demon, psychiatrisch verpleegkundige, medewerker outreach, PC. Dr. Guislain, Gent

Het lijkt in 2022 evident om te vertrekken vanuit het verhaal van onze cliënt, maar hoe ga 
je in gesprek met onze kwetsbare doelgroep bij wie taal niet vanzelfsprekend is?



48

symposia

Het is altijd opnieuw een uitdaging om te werken met het individuele verhaal, de sterktes 
en kwaliteiten van de cliënt, zonder te veel verwachtingen hij hem/haar te leggen. Vanuit 
de herstelgerichte beweging ligt de nadruk nu heel sterk op het participeren van de cli-
ent, maar hoe pakken we dat aan zonder het broze evenwicht tussen kunnen en aankun-
nen te verstoren? Kunnen we in een individueel traject met onze cliënt hun energie en 
geloof in eigen kunnen in de verf zetten zonder hem/haar te overvragen? En zijn zij wel 
zelf vragende partij voor deze ‘versterking’?
Doorheen de jaren hebben we geleerd om te differentiëren, om met beide voeten samen 
in de miserie te staan, om aan hun kant te komen zonder vermanend vingertje hoe het 
beter moet … maar ook wij blijven zoeken. Het mooie aan ons verhaal? Onze doelgroep 
houdt ons een spiegel voor, we leren van elkaar en zetten samen stapjes naar groei….

S15.2  Wat werkt/werkt niet voor verwijzers?
Tom Bogaert, psychiatrische verpleegkundige, medewerker outreach, PC. Dr. Guislain, 
Gent

Een groot deel van de cliënten die worden aangemeld voor Outreach De Steiger, worden 
ondersteund door organisaties die vergund worden door het Vlaams Agentschap voor 
Personen met een Handicap (VAPH). De hulpverleners binnen het VAPH hebben vaak 
veel handicapspecifieke expertise. Psychiatrische problematieken zorgen echter vaak 
voor veel onzekerheid en handelingsverlegenheid. Uitspraken als ‘deze persoon hoort 
toch meer thuis in de psychiatrie’ en ‘dit kunnen wij niet’, zijn geen uitzondering. Wat 
werkt om deze overtuigingen te veranderen? Hoe kunnen deze hulpverleners terug de 
regie in handen nemen? Kan oplossingsgerichte coaching verandering teweeg brengen? 
Is meer kennis over psychiatrische problematieken noodzakelijk en helpend? Wat werkt 
vooral niet in deze trajecten? Waar liggen valkuilen? Een hulpverlener vanuit het VAPH 
spreekt vanuit eigen ervaring en geeft mee wat helpend is en wat net niet. 

S15.3  Wat werkt/werkt niet voor familie? Als loslaten minder 
vanzelfsprekend is
Dr. Miet Suy, kinder- en jeugdpsychiater outreach, PC. Dr. Guislain, Gent

Boren 
geboren 
zich een weg banen 
naar een nieuw begin … 

Het eerst loslaten in de ouder-kind-relatie begint bij de eerste schreeuw, de eerste adem-
tocht van de baby en het dooknippen van de navelstreng. Daarna volgt een langzaam 
proces in groeien naar autonomie en zelfstandigheid. In dit proces volgen de ouders het 
tempo van hun kind. Ze stemmen zich optimaal af op de behoeften en noden van hun 
kind. Maar wat als die behoeften en noden verschillen van de standaarden aangereikt 
door de maatschappij? Een moeilijke zoektocht die bij kinderen met een mentale beper-
king, bijzonder veel inspanning vergt van ouders. 
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Het is een langdurende evenwichtsoefening tussen vasthouden en loslaten, soms tot 
ver in de volwassenheid. Een zorgzaam meebalanceren van de hulpverlener tussen het 
verlangen en de wensen van het opgroeiende kind en van zijn ouders.
In een korte schets wordt de normale ontwikkeling naast de ontwikkeling van een 
persoon met een beperking geplaatst met daarbij aansluitend enkele bedenkingen rond 
symbiose, schuldgevoel, rouw en loslaten.

S15.4  Wat werkt/werkt niet voor reguliere GGZ-partners?
Leen De Neve, er orthopedagogiek, coördinator outreach, PC. Dr. Guislain, Gent

En tot slot, hoe verhouden we ons tegenover de reguliere GGZ-partners waar we ener-
zijds deel van uitmaken en anderzijds mee samen werken, als ietwat vreemde eend in 
de bijt? Welke reguliere geestelijke gezondheidszorg kan er wel en niet werken bij onze 
doelgroep? Is alles zo anders bij hen of zijn er meer gelijkenissen dan we zouden denken? 
Is er specifieke expertise nodig en waarin ligt die dan? Wat betekenen evoluties in de 
geestelijke gezondheidszorg voor mensen met een verstandelijke beperking? Op welke 
manier kunnen we onze werking verbinden met reguliere, brede werkingen en waartoe 
kunnen boeiende co-producties leiden?

SYMPOSIUM S16 dinsdag 20 september 2022, 16:00-17:30

	p Depressie: wat werkt en voor wie … en waarom?
Voorzitter: Pat Donnez

Pat Donnez, journalist en presentator bij Klara, is inleider en moderator. Hij brengt niet 
enkel de sprekers en het publiek in stemming maar zorgt ook voor de gepaste afstemming 
van het symposium doorheen Berg en Dal.

S16.0  Inleiding
Pat Donnez, journalist, auteur, moderator, VRT, Klara, Mechelen

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is depressie wereldwijd een van de voornaam-
ste oorzaken van disfunctioneren. Dat maakt dit fenomeen tot een centraal persoonlijk 
en maatschappelijk probleem: voor de velen die eraan lijden, voor de mensen om hen 
heen en voor de samenlevingen waarbinnen deze mood disorder (DSM) zo frequent 
voorkomt. Tevens echter is het een wetenschappelijk en een existentieel probleem. 
Immers, het dominerende biomedisch kader waarvanuit major depressive disorder (DSM) 
doorgaans geïnterpreteerd en benaderd wordt, ligt vanuit verschillende zijden onder 
vuur. Daarenboven werpt de zogeheten ‘depressie-epidemie’ de vraag op in hoeverre 
de menselijke existentie als geheel in het gedrang is. De dominantie van het genoemde 
kader, dat neigt naar reductionisme en zodoende een bepaalde laag (of bepaalde lagen) 
van het fenomeen depressie buitensluit, is namelijk verbonden met het overheersen in 
onze laatmoderne cultuur van een ‘ultraliberale’ antropologie, die een bepaalde laag (of 
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bepaalde lagen) van de menselijke existentie als geheel verwaarloost of negeert. Hoe 
daarop te reageren, binnen de klinische ruimte, maar ook in het dagelijks leven?

S16.1  Depressie als afstemmingsstoornis - Over muzisch vernemen,  
pre-intentionele bewogenheid en transsubjectieve resonantie
Elke Van Buggenhout, MA, muziektherapeut & gastdocent masteropleiding,  
muziektherapie, UPC KU-Leuven, Klipp & Luca School of Arts, Leuven, Lier
Bert Van den Bergh, dr. filosofie, drs. psychologie, docent/onderzoeker,  
De Haagse Hogeschool, Haarlem, Nederland

Verstaan vanuit een oneigentijdse, fenomenologisch geïnspireerde antropologie (Jacques 
Schotte, Thomas Fuchs) kan de ‘stemmingsstoornis’ depressie opgevat worden als af-
stemmingsstoornis of elementaire de-synchronisatie. Therapeutische interventie bestaat 
dan in de eerste plaats in een proces van re-synchronisatie. In dit resynchronisatieproces is 
het bovenal zaak dat de patiënt zonder externe dwang de eigen temporele ‘maat’ kan her-
vinden. 
Het terugvinden van de eigen temporele maat, van de eigen existentiële ritmiek, van de 
elementaire toegang tot en ritmische afstemming met de wereld behoort tot de kern-
mogelijkheden van muziektherapie. Muziektherapie, kan men zo gedacht zeggen, is een 
uitnemende vorm van resynchronisatietherapie. Vanuit een concrete depressiecasus 
wordt in deze video een benadering van muziektherapie voor het voetlicht gebracht 
waarin ‘muzisch vernemen’, ‘pre-intentionele bewogenheid’ en ‘transsubjectieve resonan-
tie’ centraal staan.

S16.2  Muzisch vernemen en verlenen als resynchronisatieproces
Elke Van Buggenhout, MA, muziektherapeut, gastdocent masteropleiding,  
muziektherapie, UPC KU-Leuven, Klipp &Luca School of Arts, Leuven, Lier

Elke Van Buggenhout gaat nader in op de plaats van het pre-intentionele maar-altijd-ook 
subjectief beleefde lichaam in resynchronisatieprocessen zoals die zich laten kennen in 
de klinische muziektherapeutische ruimte. De auditieve, visuele en andere zintuigelijke 
gewaarwordingen die in de seminarcasus beschreven worden, zijn enerzijds de drager 
voor de directe kennis van de inhoud en vormen anderzijds de subjectieve toegang tot 
deze inhoud. De kwalitatieve karakteristieken van deze gewaarwordingen vertellen over 
hoe de therapeut ze muzikaal en buitenmuzikaal ervaart in de act van het pre-reflexieve 
bewustzijn en over de plaats die deze fenomenen krijgen binnen het proces van re-
synchronisatie. Het verband tussen de luister van de therapeut en het herstel van de 
existentiële ritmiciteit wordt nader onderzocht. Aan de hand van drie concepten, namelijk 
bevindelijke stilte, reciproke betrekking en transresonantie (Elke van Buggenhout & Bert 
van den Bergh), wordt het herstel van deze existentiële ritmiciteit begrepen als een tijd-
ruimtelijk gebeuren. De waarneming vanuit de pre-intentionele bewogenheid doet een 
wereld ontstaan. Van hieruit wordt tot slot een licht geworpen op de maatschappelijke 
relevantie van deze bevindingen.
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S16.3  Depressie antropopsychiatrisch bezien
Marc Calmeyn, Dr.med., psychiater, psychoanalyticus, PZ OLV Brugge,  
privépraktijk ‘Lelieveld’ Loppem Zedelgem

Marc Calmeyn gaat in op de vragen van de symposiumtitel:
Wat werkt? Een accurate definitie van ‘essentieel depressief zijn’ wordt gegeven in onder-
scheid met verschillende (sub)types in DSM-5. Het principe gekend als het scheermes van 
Ockham is niet enkel de filosofische hoeksteen om dit argument te schragen, het is ook het 
onderscheidingscriterium om een theorie met meer waarheidsaanspraken te rechtvaardigen.
Waarom? Antropopsychiatrie opent een (ver)nieuw(end) perspectief op theorie en kliniek 
van psychiatrie in het algemeen en depressie in het bijzonder. Logischerwijze werpt dit 
een ander licht op diagnose en behandeling. Niet enkel in termen van accuraatheid en 
doelmatigheid, maar ook is respect voor de mens in het geding.
Voor wie? Vanuit de kerngedachte ‘depressie is menselijk’ is het duidelijk dat dit niet 
enkel voor betrokkenen en professionelen maar ook maatschappelijk gezien relevant is. 
Immers, de maatschappij, dat zijn wij allen ...

S16.4  Depressie als symptoom van onze tijd
Bert Van den Bergh, dr. filosofie, drs. psychologie, docent/onderzoeker, De Haagse 
Hogeschool, Haarlem, Nederland

Bert van den Bergh trekt cultuurfilosofische conclusies uit het gegeven van de wereld-
wijde verbreidheid van het fenomeen depressie (de zogeheten ‘depressie-epidemie’). Ont-
stemdheid, in de dubbele zin van het woord - onbehagen en onafgestemdheid - wordt 
als kernprobleem van de laatmoderniteit voor het voetlicht gebracht. In de woorden van 
Hartmut Rosa: Die Moderne ist verstimmt (‘De moderniteit is ontstemd/onafgestemd’). 
De ultraliberale antropologie die de hedendaagse hyperdynamische samenlevingen 
doortrekt, verstoort op verschillende manieren en op diverse niveaus het elementaire 
proces of gebeuren van afstemming of synchronisatie dat de menselijke existentie draagt. 
Op allerlei wijzen is sprake van een grondig gebrek aan duurzame afstemming of ‘reso-
nantie-assen’. Onze laatmoderne cultuur, met andere woorden, is depressogeen: ze mist 
elementaire afstemming en neigt zodoende naar depressiviteit. Deze cultuur als geheel 
vraagt zodoende om ‘resynchronisatietherapie’. De zoektocht naar herstemming is niet 
alleen een individuele maar ook een maatschappelijke opdracht.
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S16.5  Depressie: wat werkt en voor wie … en waarom?
Pat Donnez, Journalist, auteur, moderator, VRT, Klara, Mechelen
Elke Van Buggenhout, MA, muziektherapeut, gastdocent masteropleiding muziekthera-
pie, UPC KU-Leuven, Klipp & Luca School of Arts, Leuven, Lier
Marc Calmeyn, dr.med., psychiater, psychoanalyticus, PZ OLV Brugge, privépraktijk 
‘Lelieveld’ Loppem Zedelgem
Bert Van den Bergh, dr. filosofie, drs. psychologie, docent/onderzoeker, De Haagse 
Hogeschool, Haarlem, Nederland

Pat Donnez leidt het gesprek met Marc Calmeyn, Elke van Buggenhout, Bert van den 
Bergh en de toehoorders.

SYMPOSIUM S17 woensdag 21 september 2022, 09:15-10:45

	p Suïcidepreventie in Vlaanderen: wat werkt? Inzichten en 
methodieken van het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie 
(VLESP)
Voorzitter: Eva Dumon

S17.0  Inleiding
Eva Dumon, MSc, coördinator Richtlijnen & Media, VLESP

Suïcidale gedachten, suïcidepogingen en suïcides komen frequent voor in Vlaanderen 
en de preventie ervan is hoognodig, maar ook complex. Het Vlaams Expertisecentrum 
Suïcidepreventie (VLESP) is voortdurend op zoek naar nieuwe wetenschappelijke inzich-
ten en ontwikkelt in het kader van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie adviezen en 
tools om de zorg voor suïcidale personen te kunnen versterken en suïcide te helpen voor-
komen. In dit symposium stelt het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) 
het nieuwe Vlaams Actieplan Suïcidepreventie voor en worden enkele nieuwe studies en 
tools belicht.

S17.1  Het 3de Vlaams Actieplan Suïcidepreventie
Eva Dumon, MSc, coördinator Richtlijnen & Media, VLESP

De voorbije jaren werkte het VLESP aan een uitvoerige evaluatie van het 2de Vlaams 
Actieplan Suïcidepreventie en werd de basis gelegd voor een nieuw 3de Vlaams Actieplan 
Suïcidepreventie. Dit plan behelst diverse strategieën en een veelheid aan acties die het 
aantal overlijdens door suïcide tegen 2030 met minstens 10% moet terugdringen t.a.v. 
2020. In deze presentatie belicht het VLESP het kader, ontwikkelingsproces en de onder-
delen van het nieuwe actieplan.



symposia

53

S17.2  Onderzoek naar de effecten en ervaringen van de oproepers naar de 
Zelfmoordlijn 1813
Patrick Vanderreydt, Stafmedewerker Zelfmoordlijn 1813, VLESP / Centrum ter Preventie 
van Zelfdoding, Schaarbeek

De Zelfmoordlijn 1813 vormt een belangrijk onderdeel van het Vlaamse suïcidepreven-
tiebeleid. Voor veel mensen is de Zelfmoordlijn de plek waar ze voor het eerst over hun 
zelfmoordgedachten spreken. De oproepers van de Zelfmoordlijn zijn op het moment van 
hun gesprek met de lijn vaak in crisis. Een kwaliteitsvolle, evidence-based aanpak is van-
daar cruciaal. Toch is er bijzonder weinig onderzoek naar de effecten van hulplijnen zoals 
de Zelfmoordlijn, o.a. door de anonieme werking en de zeer kwetsbare positie waarin de 
oproeper zich tijdens de oproep bevindt.
Van september 2020 tot december 2021 voerde het Centrum ter Preventie van Zelfdoding 
i.s.m. het VLESP een onderzoek uit waarbij het de effecten van een gesprek met de 
Zelfmoordlijn op de oproepers in kaart probeerde te brengen. Door middel van een voor- 
en nameting werd de onmiddellijke impact van het gesprek op de suïcidaliteit van de 
oproeper gemeten. Aan de hand van follow-up-gesprekken 1 tot 2 weken na het gesprek 
werd geprobeerd een zicht te krijgen op de impact van het gesprek bij de oproeper. 
Tijdens deze presentatie worden, naast de onderzoeksopzet en de overwegingen die 
hierbij gemaakt werden, de eerste resultaten van dit onderzoek naar voor gebracht.

S17.3 “SCI”: een kortdurend behandeltraject voor personen na een 
suïcidepoging of een suïcidale crisis
Eva De Jaegere, MSc, onderzoekscoördinator, VLESP

Een eerdere suïcidepoging of een voorgeschiedenis van suïcidepogingen verhogen het 
risico op een latere suïcide. Om dit risico te beperken is het cruciaal om mensen na een 
suïcidepoging de gepaste zorg te kunnen bieden. 
Het VLESP ontwikkelde een laagdrempelig en kortdurend interventieprogramma voor 
personen in een acuut suïcidale crisis (met sterke suïcidale intentie of na een suïcidepo-
ging). Deze methodiek is gebaseerd op het Attempted Suicide Short Intervention Program 
(ASSIP, Michel & Gysin-Maillart, 2015). Het programma biedt inzicht in de suïcidale crisis 
en handvaten. Ook naasten worden betrokken in het programma en het formuleren van 
verdere (behandel)doelen komt aan bod om zo de zorgcontinuïteit te faciliteren.
In deze presentatie zullen de inhoud van de nieuwe methodiek alsook het bijbehorende 
onderzoek toegelicht worden.
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SYMPOSIUM S18 woensdag 21 september 2022, 09:15-10:45

	p Familie- en Naastenbetrokkenheid in de GGZ
Voorzitter: Greet Pauwels, MD, PhD, Psychiater, UZ Gent

S18.0  Inleiding Familie- en naastenbetrokkenheid in de GGZ
Greet Pauwels, MD, PhD, psychiater, UZ Gent 

Familiebetrokkenheid bevorderen binnen psychiatrische instellingen vereist meer dan 
het uitvoeren van specifieke (systeem)therapeutische interventies. In dit symposium 
belichten we de ontwikkeling van een dialoog met meerdere partijen, namelijk die tussen 
patiënten, familieleden, professionele zorgverleners en familieverenigingen.

S18.1  Naar een familievriendelijke psychiatrie: Traject en management
Greet Pauwels, MD, PhD, psychiater, UZ Gent

We leggen uit hoe een verandertraject tot stand kwam op de Universitaire Dienst 
Psychiatrie van het UZ Gent, in samenwerking met Similes en Familieplatform. Fase 1 be-
schouwt reeds bestaande praktijken en samenwerkingen. Fase 2 initieert een change ma-
nagement proces en de actieve ontwikkelingsfase in de richting van een effectief model 
voor familieparticipatie. Fase 3 betreft een blik op de toekomst. Een cultuuromslag naar 
een familievriendelijke psychiatrie vestigt de aandacht op familieleden op alle niveaus 
van de participatielader; familie wordt vriendelijk bejegend, geïnformeerd, ondersteund, 
betrokken in het zorgtraject en betrokken in de organisatie van de zorg. We nodigen de 
aanwezigen uit om mee na te denken over dergelijke veranderingen in de organisatiecul-
tuur.

S18.2  ‘Doen we het samen?’ Participatief werken met ouders op een afdeling 
kinder- en jeugdpsychiatrie.
Ine Jespers, MD, kinder- en jeugdpsychiater, UZ Gent

Het opnemen van ouderbegeleiding in het behandelplan voor kinderen die zorg krijgen op 
een afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie behoort tot de courante praktijk. Met regelmaat 
krijgt deze ouderbegeleiding de vorm van oudergesprekken, al dan niet aangevuld met 
een lotgenotengroep of een groepstrainingsprogramma rond bepaalde vaardigheden. De 
werkvorm die hierbij centraal staat is de verbale dialoog. ‘Spreken met’ behoort tot de 
vaardigheden en vaak ook tot de voorkeursmethoden van de therapeuten die de begelei-
ding van ouders opnemen. De klinische ervaring leert echter dat dit niet altijd de meest 
geschikte aanpak is voor de ouders die we op onze afdeling ontmoeten. Ook leertheo-
rieën onderschrijven dat ‘spreken over’ slechts een van de mogelijke vormen van leren is 
binnen tal van mogelijkheden. In deze voordracht zullen we illustreren hoe we als team 
samen met ouders op zoek gingen naar een meer ervaringsgerichte invulling van onze 
ouderbegeleiding, wat leidde tot de ontwikkeling van een ‘ouderweek’ waarbij ouders 
gedurende een gans week samen met hun kind participeren aan het leefgroepgebeuren.
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S18.3  Betrekken van familie bij angst, dwang en stemmingsproblematieken: 
waar persoonlijk engagement en beleid elkaar raken
Kerensa Hermie, Ergotherapeut en Beeldend Therapeut, UZ Gent

In deze bijdrage worden twee initiatieven belicht: de ouder-kind workshop en de avond 
voor en door gezinnen. De ouder-kind workshop, gedragen door de ergotherapeut, be-
treft een woensdag namiddag activiteit waarin ouders opgenomen op de afdeling angst, 
dwang en stemming, met hun kinderen spelenderwijs verbinden, informatie uitwisselen, 
erkenning geven en tegelijkertijd ook zaken in vraag stellen. De avond voor en door 
gezinnen ontstond als samenwerking tussen ergotherapeut, dramatherapeut en systeem-
therapeut. In dit gezamenlijk project wordt ingezet op integratie van methodieken en 
ontmoeting met en tussen gezinsleden. Bij beide initiatieven lag persoonlijk engagement 
van de hulpverleners en affiniteit met de KOPP problematiek aan de basis. In combinatie 
met de veranderende cultuur binnen de afdeling psychiatrie, namelijk een evolutie in de 
richting van een grotere betrokkenheid en participatie van families en naasten, kregen 
deze initiatieven beetje bij beetje vorm. De stem van patiënt en familie is daarin cruciaal. 
Feedback wordt zowel schriftelijk als mondeling gevraagd en stuurt de volgende edities 
bij. Bijzondere aandacht gaat ook naar de voorbereiding van en terugkoppeling na de acti-
viteiten, zowel in dialoog met de patiënt als met de familieleden. Het algemene motto hier 
is: hou het simpel en zet gezinnen in de actie. Met een minimum aan interventies/richtlij-
nen kan een sterke samenwerking worden gecreëerd, zowel tussen de hulpverleners, als 
binnen en tussen gezinnen.

S18.4  Het zorgoverleg
Kim De Corte, MSc, PhD, Systeemtherapeut, UZ Gent

Op de afdeling eetstoornissen van het UZ Gent worden alle patiënten (vanaf 15 jaar) 
samen met hun context (ouders, partner, broer, zus, beste vriend of andere belangrijke 
steunfiguur) uitgenodigd om mee te participeren aan de stafvergadering, het zogenaamd 
“zorgoverleg”. Het zorgoverleg betracht de context steeds te betrekken gezien zij een 
cruciale rol spelen binnen het hersteltraject van de patiënt. Vanuit de participatievisie 
vinden we het belangrijk dat zowel patiënten als hun context mee in regie staan van hun 
eigen behandelplan en -traject. We willen de naasten proactief betrekken, informeren en 
consulteren als partner in de zorg voor hun naaste, hier de patiënt. Dit heeft ook tot doel 
om elkaar te ontmoeten, te horen, en samen zaken te overleggen of bespreken, om zo tot 
gedragen beslissingen te komen waar we samen voor gaan aangaande het behandeltra-
ject en -programma. Zo zorgen we er samen voor dat het traject er één is waar iedereens 
belangen behartigd worden en de beslissingen bottom-up (i.e., niet enkel vanuit het 
behandelteam) genomen worden. 
Zowel patiënten, hun naasten als de UZ-hulpverleners ervaren een grote meerwaarde 
bij dit zorgoverleg. Het verbetert de samenwerking tussen patiënt, diens context en het 
interdisciplinair team, het verhoogt de slaagkansen en effectiviteit van de behandeling, én 
verminderd bijkomend de kans op herval. 
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SYMPOSIUM S19 woensdag 21 september 2022, 09:15-10:45

	p Mentaal welzijn in de transitieleeftijd
Voorzitter: Guido Van Hal

In dit symposium worden de resultaten weergegeven van diverse onderzoeken naar het 
mentaal welzijn bij adolescenten. Het mentale welzijn van adolescenten is, zeker tijdens 
de coronapandemie, zwaar op de proef gesteld. Het is dan ook van groot belang dat dit 
op een degelijk onderbouwde wijze met wetenschappelijk onderzoek wordt opgevolgd. 
In deze workshop worden de resultaten van vier onderzoeken naar het mentaal welzijn 
bij adolescenten voorgesteld. Het gaat om recent onderzoek vanuit diverse onderzoeks-
groepen en bij verschillende doelgroepen. Deze gegevens kunnen van groot belang zijn 
met het oog op het informeren van mogelijke interventies om de mentale gezondheid bij 
jongeren te verbeteren.

S19.1  WeMeds: Gezonde & Bevlogen Artsen
Anke Boone, PhD student, KU Leuven

WeMeds is een vier-jarig interuniversitaire studie met als focus het mentaal welzijn van 
studenten geneeskunde en arts-specialisten in opleiding (zowel ASO als HAIO) bin-
nen de vijf Vlaamse universiteiten (KU Leuven, Vrije Universiteit Brussel, Universiteit 
Hasselt, Universiteit Antwerpen en Universiteit Gent). Deze studie bestaat uit twee grote 
dimensies. Enerzijds wordt het mentaal welzijn van studenten geneeskunde en artsen in 
opleiding in kaart gebracht aan de hand van een jaarlijkse online vragenlijst (en bijgevolg 
vier vragenlijsten in totaal). De vragenlijst peilt naar job-gerelateerde, persoonlijke en 
contextuele factoren en duurt ongeveer 10 minuten. De eerste online vragenlijst staat 
nu open tot en met eind januari 2022. Anderzijds zal de studie ook actie ondernemen 
door het ontwikkelen van interventies via interactieve workshops met de doelgroep. De 
workshops worden georganiseerd volgens de methodiek ‘co-creatie’ of ‘human-centered 
design thinking’. De doelstelling van deze workshops is creatief nadenken over mogelijke 
interventies die burn-out preventief aanpakken voor deze doelgroep. De ontwikkelde 
interventies zullen zo snel mogelijk in de praktijk geïmplementeerd en uitgetest worden, 
inclusief een eerste impactmeting. Momenteel komen de eerste resultaten van de studie 
binnen (namelijk de antwoorden op de eerste online vragenlijst), en deze zullen we op het 
congres presenteren.

S19.2  Retrospectief dossieronderzoek naar alcoholintoxicaties onder 
minderjarigen in regio Antwerpen
Hanna van Roozendaal, arts, PhD student, Universiteit Antwerpen

Alcoholmisbruik onder minderjarigen is een zorgwekkend probleem, met zowel op de 
korte-, als op de lange termijn ernstige risico’s voor de gezondheid. Zo is een jongere 
beginleeftijd voor het drinken van alcohol gerelateerd aan meer verslavingsproblema-
tiek op volwassenleeftijd. Juist daarom is het belangrijk om alcoholmisbruik op een jonge 
leeftijd al terug te dringen. Dit is dan ook het doel van de leerstoel ‘Reinier de Graaf 
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jongeren en alcohol’ aan de Universiteit Antwerpen. Binnen deze leerstoel voeren wij 
een retrospectief dossieronderzoek uit naar minderjarigen die met een alcoholintoxicatie 
opgenomen werden in het ziekenhuis. In dit onderzoek analyseren wij ziekenhuisdos-
siers van minderjarigen die zich op een spoeddienst in Antwerpen hebben gemeld met 
een alcoholintoxicatie, in de periode van 2015 t/m 2021. Dit onderzoek levert niet alleen 
prevalentie cijfers, maar ook inzichten in de karakteristieken van de opnames en achter-
grondgegevens van de betreffende minderjarigen. Met behulp van deze gegevens hopen 
wij een stap dichter bij de ontwikkeling van passende, preventieve maatregelen te komen 
om alcoholmisbruik onder jongeren verder terug te dringen. Tijdens deze presentatie 
zullen wij de eerste cijfers en inzichten uit dit onderzoek met jullie delen en de vragen 
beantwoorden: hoe ziet de groep jongeren eruit die op de spoedgevallen in Antwerpen 
terecht komt met een alcoholintoxicatie, zijn er trends over de tijd binnen deze groep en 
wat kunnen we van deze groep leren?

S19.3  Bevraging van het emotioneel welbevinden bij leerlingen van het derde 
jaar secundair onderwijs tijdens corona
Guido Van Hal, professor, hoogleraar, Universiteit Antwerpen
Professor Inge Glazemakers, Docent Universiteit Antwerpen 
Kimm Dupont, Jeugdarts, CLB-arts Vrij CLB Brabant-Oost

De bevraging van het emotioneel welbevinden van een 200-tal leerlingen uit het 3de 
middelbaar van verschillende Vlaamse scholen toont dat de leerlingen enerzijds best 
tevreden zijn over hun leven, maar anderzijds vaak (voornamelijk kleine) moeilijkheden 
hebben op vlak van emoties. Voor de helft van de leerlingen hebben deze problemen een 
grote impact op de omgeving en het functioneren. Een zorgwekkende hoeveelheid jonge-
ren vertoont zelfverwondend gedrag, heeft soms suïcidegedachten en heeft al effectief 
ooit een zelfmoordpoging ondernomen. De coronapandemie heeft duidelijk een nega-
tieve impact gehad op het geluksgevoel van de leerlingen en zorgde voor een toename 
van emotionele problemen.
Er is een significant verband tussen het mentaal welzijn van de jongeren en hun gender, 
de steun van hun gezin en de thuiscontext, hun vriendschappen, het internet als commu-
nicatiemiddel en het gebruik van sociale media, het hebben van een hobby, hun algemene 
gezondheid en fitheid, slaapproblemen en het schools welbevinden. School is een grote 
stressor voor velen.
Om te praten over hun emotionele problemen, voelen de jongeren zich het meest com-
fortabel bij hun vrienden, gevolgd door hun ouder(s),
Meer onderzoek omtrent dit onderwerp lijkt aangewezen. Idealiter met een grotere on-
derzoekspopulatie, verspreid over meer scholen. Longitudinaal onderzoek om de impact 
van de coronapandemie op het emotioneel welbevinden van jongeren op te volgen zou 
erg relevant en bruikbaar zijn.
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S19.4  Never Waste a Good Crisis: Naar Een Blijvend Verbeterd Welbevinden 
Bij Studenten
Nina Van Eekert, Post-doc Navorser, Universiteit Antwerpen

Studies in verschillende landen wijzen uit dat de coronapandemie en de bijhorende maat-
regelen van overheden een negatieve impact hadden op het mentaal welbevinden van 
studenten. In dit huidige rapport bekijken we de situatie bij studenten aan de Universiteit 
Antwerpen (UAntwerpen) in België. Dit rapport beschrijft de kwantitatieve en kwalita-
tieve gegevensverzameling en -analyse, en integreert deze informatie om de geïdentifi-
ceerde richtlijnen en aanbevelingen aan de belanghebbenden bekend te maken. Uit de 
focusgroepgesprekken met studenten (N: 48) en met medewerkers van studentgerichte 
diensten aan (N: 24) blijkt dat voornamelijk twee aspecten een belangrijke rol speelden: 
ten eerste, de beperking in vrijheid qua sociaal contact – in het bijzonder met medestu-
denten – wat leidde tot het gevoel dat studenten er alleen voor stonden, en dat er minder 
‘peer support’ was tussen studenten onderling op zowel academische als persoonlijk, 
emotioneel vlak; en ten tweede, het slepende van de pandemie dat leidde tot het gevoel 
in een constante blokperiode te zitten. Op basis van dit onderzoek formuleerden we 
drie pijlers, die fungeren als richtlijnen voor een UAntwerpen met mentaal welbevinden 
als structureel ingebed thema. We argumenteren dat er ingezet moet worden op: 1) 
UAntwerpen als verbindende ontmoetingsplaats, 2) een blended toekomst als opportuni-
teit voor inclusiviteit en 3) een integraal ondersteuningsaanbod.

SYMPOSIUM S20 woensdag 21 september 2022, 09:15-10:45

	p Autisme in beweging (brengen): wetenschappelijk onderbouwde 
inzichten rond motoriek, stressreductie en fysieke activiteit bij 
kinderen en jongeren
Voorzitter: Tine Van Damme

S20.0  Inleiding
Tine Van Damme, PhD, assistant professor, Departement Revalidatiewetenschappen, 
Research group Adapted Physical Activity and Psychomotor Rehabilitation, KU Leuven

In dit symposium staan we stil bij verschillende invalshoeken vanuit de revalidatie en 
sport bij kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis. De eerste bijdrage om-
vat de resultaten van een onderzoek naar het autonome zenuwstelsel en stressfysiologie 
bij jongeren met ASS. De eerste resultaten van een onderzoek naar de effectiviteit van 
een biofeedback interventie in deze populatie zullen eveneens toegelicht worden. In de 
tweede bijdrage gaan we op zoek naar de plaats van motorische problemen bij kinderen 
en jongeren met ASS, binnen het ruimere kader van de diagnostische criteria. We presen-
teren een grote dataset, waarbij we de prevalentie, ernst en heterogeniteit van de moto-
rische profielen schetsen. In de derde bijdrage wordt de huidige stand van zaken inzake 
de literatuur met betrekking tot fysieke activiteit en fysieke fitheid van jongeren met ASS 
geschetst. Daarnaast zullen de preliminaire resultaten van lopend onderzoek omtrent dit 
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onderwerp worden toegelicht. Ten slotte zal er in de laatste bijdrage aandacht geschon-
ken worden aan enkele handvaten en concrete voorbeelden, om een autismevriendelijke 
omgeving te faciliteren binnen een sport(club). Daarnaast zal er dieper ingegaan worden 
op de eerste resultaten van een kwalitatieve studie naar de impact van autisme op de 
sportprestatie.

S20.1  Stress bij jongeren met autisme: het autonome zenuwstelsel en een 
biofeedback interventie om stress te verminderen
Anoushka Thoen, dra., PhD student, Departement Revalidatiewetenschappen, Research 
group Adapted Physical Activity and Psychomotor Rehabilitation, KU Leuven,

Voorgaand onderzoek bij mensen met autisme toonde aan dat hun autonome zenuwstel-
sel anders functioneert ten opzichte van mensen zonder autisme (1). Door het gebruik 
van verschillende onderzoekmethodes is hier echter nog veel onduidelijkheid over en 
onderzoek bij jongeren is schaars. In dit project onderzoeken we of en hoe dit afwijkend 
functioneren van het autonome zenuwstelsel gerelateerd is aan sociale en psychologi-
sche problemen bij jongeren met autisme (13-18 jaar). Het eerste luik van het project 
is een cross-sectionele, vergelijkende studie tussen jongeren met en zonder autisme. 
Een stressprotocol wordt uitgevoerd, waarbij er fysiologische en cortisol data worden 
geregistreerd, evenals gedragsmatige gegevens. Het tweede luik bestaat uit een interven-
tiestudie, waarbij de effectiviteit van een biofeedback interventie wordt nagegaan voor 
het normaliseren van de functie van het autonome zenuwstelsel en het verminderen van 
stress. Hierbij zullen de jongeren hun ademhaling leren te vertragen om op die manier het 
parasympatische ‘herstellende’ systeem van het autonome zenuwstelsel aan te sturen. 
In deze bijdrage bespreken we de resultaten van de cross-sectionele studie, evenals de 
preliminaire resultaten van de interventiestudie. 

Referenties
	u (1) Cheng Y-C et al., Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 2020, Heart rate variability in individuals 

with autism spectrum disorders: A meta-analysis, 118, 463-471.

S20.2  Motorische problemen bij kinderen en jongeren met autisme:  
waar te plaatsen binnen het bredere kader?
Tine Van Damme, PhD, Assistant professor, Departement Revalidatiewetenschappen, 
Research group Adapted Physical Activity and Psychomotor Rehabilitation, KU Leuven 
en Expertisecentrum Autisme, UPC Z.Org/KU Leuven

Motorische problemen bij kinderen en jongeren met autisme (ASS) zijn klinisch relevant en 
kennen een hoge prevalentie 1,2. Desondanks zijn ze niet opgenomen in de diagnostische 
criteria voor ASS binnen de DSM-5, ook niet als specifier. Bovendien blijven de motorische 
problemen vaak onder de radar door onderrapportage en ten gevolge van een gebrekkige 
screening. In deze bijdrage presenteren we data over de prevalentie, ernst en heteroge-
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niteit van motorische problemen bij kinderen en jongeren met ASS (4-18 jaar, n = >250), 
met aandacht voor comorbiditeit en het volledige spectrum van intellectueel functioneren. 
Daarnaast bespreken we de bruikbaarheid van de Coördinatievragenlijst voor Ouders 
als screeningsinstrument voor motorische problemen in deze populatie. Gezien de hoge 
prevalentie van motorische problemen, de heterogeniteit van het motorisch profiel en de 
aanwezigheid van een subset van kinderen en jongeren met autisme zonder motorische 
problemen, hopen we te argumenteren dat de aanwezigheid van motorische problemen als 
specifier zou opgenomen moeten worden binnen de DSM-5. 

Referenties
	u (1) Licari M.K. et al., Autism Research, 2020, Prevalence of motor difficulties in autism spectrum disorder: 

Analysis of a population-based cohort, 13(2), 298-306. 

	u (2) Van Damme T. et al., World Journal of Psychiatry, 2015, Motor abilities of children and adolescents 

with a psychiatric condition: A systematic literature review, 5(3), 315–329.

S20.3  Fysieke activiteit bij jongeren met autisme
Anke Arkesteyn, dra., PhD student, Departement Revalidatiewetenschappen, Research 
group Adapted Physical Activity and Psychomotor Rehabilitation, KU Leuven

Voldoende fysiek actief en fit zijn is belangrijk voor het ontwikkelen en behouden van 
een goede fysieke en mentale gezondheid. Talrijke meta-analyses illustreren ook bij 
jongeren de onafhankelijke en gunstige effecten van fysieke activiteit (FA) op de fysieke 
gezondheid en het mentale welzijn. Jongeren zijn momenteel onvoldoende fysiek actief; 
recent wetenschappelijk onderzoek toont aan dat 81% van de jongeren wereldwijd niet 
voldoet aan de huidige WHO-richtlijnen voor FA. Bovendien toont onderzoek aan dat 
jongeren met een autismespectrumstoornis (ASS) gemiddeld minder fysiek actief en fit 
zijn in vergelijking met typisch ontwikkelende jongeren. Hierdoor lopen zij een groter 
risico om een inactieve levensstijl en hieruit volgend gezondheidsproblemen te ontwik-
kelen tijdens de adolescentie en de daaropvolgende volwassenheid. Het gebrek aan FA-
deelname kan te wijten zijn aan sociale en communicatieve beperkingen en problemen in 
gedrags-, sensorische en motorische domeinen. Het is daarom belangrijk om de com-
plexiteit van FA-deelname voor jongeren met ASS te erkennen. Dit vooral gezien het feit 
dat er naast de algemene gezondheidsvoordelen, ook aanwijzingen zijn dat FA positieve 
effecten kan hebben op de ASS-symptomatologie. Deelname aan FA en het ontwikkelen 
van evidence-based FA-interventies kunnen daarom belangrijke mogelijkheden creëren 
voor jongeren met ASS. In deze bijdrage zal de huidige stand van de literatuur omtrent 
FA en fysieke fitheid bij jongeren met ASS worden geschetst. Daarnaast zal het lopende 
onderzoeksproject met preliminaire resultaten omtrent dit onderwerp worden toegelicht.



symposia

61

S20.4  Concrete tips om sport autismevriendelijker te maken
Debbie Van Biesen, PhD, post-doctoraal onderzoeker, Departement 
Revalidatiewetenschappen, Research group Adapted Physical Activity and Psychomotor 
Rehabilitation, KU Leuven 

Deze sessie is voornamelijk gericht naar trainers of begeleiders van sporters met autisme. 
Meer dan eens valt het voor dat sporters met autisme in clubverband vastlopen vanuit 
een gebrek aan kennis of ervaring bij de omkadering. Er bestaat geen kant en klaar recept 
dat voor elke sporter met autisme werkt. Het kan echter wel helpen om enkele handvaten 
en concrete voorbeelden aan te bieden aan begeleiders over hoe ze een autismevrien-
delijke omgeving kunnen creëren in hun sport(club). In deze sessie worden theoretische 
concepten en praktijkvoorbeelden gecombineerd om tot dergelijke tips te komen. Verder 
gaan we dieper in op de eerste resultaten van een kwalitatieve studie naar de impact van 
autisme op de sportprestatie. Atleten die zich voorbereiden op competitie staan onder 
grote druk, al dan niet opgelegd door zichzelf. Het is belangrijk voor atleten om te leren 
omgaan met die druk, en voor de coach is het belangrijk om de atleet daar op een gepaste 
manier bij te begeleiden. Voor atleten met autisme en hun coaches kunnen er bijkomende 
moeilijkheden optreden, al dan niet gelinkt aan autisme kenmerken. Met een kwalitatieve 
studie gaan we momenteel na hoe de perceptie van atleten met autisme en hun coaches 
is ten opzichte van het omgaan met stress en competitiedruk.

SYMPOSIUM S21 woensdag 21 september 2022, 09:15-10:45

	p Contingency management bij dubbeldiagnose psychose en 
verslaving: effectiviteit, implementatie en ervaringen
Voorzitter: Lise Docx

S21.0  Contingency management: een inleiding
Lise Docx, Msc, PhD, psycholoog, Mulitversum, Boechout

Contingency management is een evidence based behandelmethode voor patiënten die 
kampen met verslaving waarbij abstinentie systematisch beloond wordt. Tijdens een 
algemene inleiding wordt er stil gestaan stil bij het gebruik en voornaamste kenmerken 
van de interventie.

S21.1  Meta-analyse naar het effect van contingeny mangement bij patiënten 
met een dubbeldiagnose psychose en verslaving
Marianne Destoop, MD, PhD, psychiater, Mulitversum, Universiteit Antwerpen, 
Boechout

De effectiviteit van contingency management voor verslaving werd reeds bevestigd in 
diverse meta-anlayses (e.g. Benishek et al. 2014; Prendergast et al. 2006 ). De afgelo-
pen jaren is er steeds meer aandacht voor het gebruik van contingency management bij 
specifieke doelgroepen. Een recente meta-analyse naar de effectiviteit van contingency 
mangement bij patiënten met een psychose en verslaving zal worden gepresenteerd.
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S21.2  De motivatiegroep: werken aan engagement voor behandeling binnen 
een residentiële afdeling
Laura Roodhooft, Msc, psycholoog, Multiversum, Boechout

In 2017 werd binnen het PZ Multiversum gestart met de motivatiegroep: een aparte behan-
deleenheid voor patiënten die lijden aan ernstige psychiatrische problemen en verslaving, 
maar die omwille van het gebrek aan behandelvraag geen aansluiting vinden binnen het 
reguliere zorgaanbod. Primaire doelstelling is het opbouwen van een betekenisvolle relatie 
tussen patiënt en hulpverlening. We staan stil bij hoe contingency management zijn plaats 
kreeg binnen deze werking.

S21.3  Implementatie van contingeny management op een residentiële afdeling
Liese Sels, Bachelor, psychiatrisch verpleegkundige, Multiversum, Boechout

Op cadenza 4A werd contingency management toegevoegd aan het behandelaanbod 
voor patiënten met een dubbeldiagnose psychose en verslaving. In deze presentatie 
wordt toegelicht hoe het implementatieproces verlopen is.

S21.4  Onderzoek naar de effectiviteit van contingeny management in een 
residentiële setting voor dubbeldiagnose psychose en verslaving
Lise Docx, Msc, PhD, psycholoog, Multiversum, Boechout

Parallel aan de klinische implementatie van contingeny management werd ook een onder-
zoeksluik geïmplementeerd op cadenza 4A. In een cross-over design werd bekeken of 
contingency management in deze setting tot een afname van het middelengebruik leidt 
en of de aard van de beloning (cash geld of waardebons) hierop een invloed heeft. Naast 
onderzoeksdata laten we ook patiënten aan het woord over hun ervaringen met deze 
behandelmethode.

SYMPOSIUM S22 woensdag 21 september 2022, 09:15-10:45

	p De geestelijke gezondheid en sociale levens van Vlaamse 
jongeren doorheen het COVID-tijdperk: De laatste bevindingen 
van het SIGMA-project
Voorzitter: Robin Achterhof, projectcoördinator SIGMA-project, doctoraatsstudent, 
Center for Contextual Psychiatry - KU Leuven

In 2018 zijn wij als onderzoekers bij het Centrum voor Contextuele Psychiatrie aan de 
KU Leuven Germeys gestart met het SIGMA-project: een langdurig onderzoek naar de 
geestelijke gezondheid van Vlaamse jongeren. Binnen SIGMA kijken we naar een breed 
spectrum aan relevante risico- en beschermingsfactoren, met daarin een sterke focus 
op de dagdagelijkse sociale levens van jongeren. Toen in 2020 de COVID-19 pandemie 
toesloeg, en zowel de sociale levens als mentale gezondheid van jongeren onder druk 
kwam te staan, bleek het belang van SIGMA des te groter. De resultaten van metingen 
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zowel voor als doorheen de pandemie stellen ons in staat om in dit symposium te spreken 
over veranderingen in de geestelijke gezondheid van jongeren, en de rol van verschillende 
factoren: slaap, sociale terugtrekking, en de ouder-kindrelatie. Ook spraken we in 2022 
met jongeren zelf, in de vorm van jongerenadviespanels, over hoe zij kijken naar geeste-
lijke gezondheid en onderzoek daarnaar. In dit symposium bespreken we deze resultaten, 
en de belangrijkste implicaties daarvan.

S22.1  Eerstelijnspsychologische zorg:  
een meerwaarde vanuit het public health perspectief?
Ronny Bruffaerts, professor, hoofddocent, KU Leuven

Vanuit een public healthperspectief wordt de organisatie van de Belgische geestelijke 
gezondheidszorg onder de loep genomen. De lacunes (treatment gaps) ten opzichte van 
de reële zorgnoden van de Belgische bevolking worden in deze presentatie besproken. 
Vanuit internationaal en nationaal onderzoek blijkt dat een brede uitrol van eerstelijns-
psychologische zorg noodzakelijk is om een antwoord te bieden op de huidige zorgnoden 
van onze maatschappij.

S22.2  De impact van COVID-19 op het dagelijks leven van adolescenten:  
de rol van de ouder-kindrelatie
Julie Janssens, doctoraatsstudent, Center for Contextual Psychiatry - KU Leuven

De COVID-19-maatregelen hebben het dagelijkse leven van adolescenten ingrijpend 
veranderd. Onderzoek suggereert een toename in prikkelbaarheid, stress, eenzaamheid 
en gezinsconflicten. Een potentiële beschermende factor is de kwaliteit van de ouder-
kindrelatie, hoewel onderzoek tot hiertoe grotendeels bestaat uit cross-sectionele studies, 
die gebruik maken van retrospectieve vragenlijstmetingen in volwassen steekproeven. 
Daarom gebruikten wij gegevens van SIGMA, een longitudinale, experience sampling co-
hortstudie, waarin N = 173 adolescenten van 11 tot 20 jaar werden getest voor en tijdens 
COVID-19. Analyses toonden een verminderde dagelijkse prikkelbaarheid en een toename 
in eenzaamheid tijdens de pandemie. De dagelijkse stressniveaus bleken onveranderd. 
Zowel de kwaliteit van de vader- als moederrelatie hing omgekeerd samen met de mate van 
prikkelbaarheid en eenzaamheid en bufferde tegen de toename van eenzaamheid tijdens 
de pandemie. De kwaliteit van de ouder-kindrelatie hing niet significant samen met de hoe-
veelheid gezinsconflict, maar de bevindingen toonden wel een verband tussen de kwaliteit 
van de ouder-kindrelatie en hoe belastend het gezinsconflict werd ervaren. Aangezien 
effectgroottes klein waren, ondersteunen onze onderzoeksbevindingen geen sterk effect 
van de eerste lockdown op de prikkelbaarheid, stress, eenzaamheid en gezinsconflicten bij 
adolescenten. De geestelijke gezondheid van adolescenten moet echter blijvend opgevolgd 
worden aangezien onze resultaten enkel de situatie tijdens de vroege fase van de pandemie 
weergeven welke veranderd kunnen zijn naarmate de pandemie vorderde. Implicaties voor 
clinici zijn het gebruik van gezinstherapeutische benaderingen waarbij zowel vaders als 
moeders worden betrokken, met als doel het herstellen en versterken van de hechtingsre-
latie met ouders bij adolescenten die het moeilijk hebben.
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S22.3  Ervaringen van alleen zijn tijdens de eerste COVID 19-lockdown
Eva Bamps, doctoraatsstudent, Center for Contextual Psychiatry - KU Leuven

De COVID 19-lockdown in maart 2020 zorgde voor een plotse verandering in het sociale 
leven van jongeren, daarbij mogelijk ook in hoe sociaal teruggetrokken ze waren (d.w.z. 
hoeveel tijd ze alleen doorbrachten) en hoe ze deze momenten ervaarden. Een toename 
in sociale terugtrekking in de adolescentie is onderdeel van een normatieve ontwikkeling, 
maar het is ook gerelateerd aan het ontwikkelen van mentale gezondheidsproblemen. 
Daarom is het noodzakelijk om de ervaringen van jongeren te vergelijken voor en tijdens 
de lockdown. Hier worden de resultaten gedeeld van onderzoek naar hoe de dagelijkse 
ervaringen van jongeren wanneer ze zich sociaal terugtrokken, veranderd zijn tijdens de 
lockdown ten opzichte van ervoor. Ook onderzocht deze studie welke risico- en bescher-
mende factoren een rol speelden in die veranderingen. Hiervoor werd gebruik gemaakt 
van gegevens van 110 jongeren tussen 13 en 20 jaar die verzameld werd in het kader van 
de SIGMA studie, een grootschalig onderzoek over mentaal welzijn bij jongeren uit heel 
Vlaanderen. De jongeren vulden vragenlijsten in over sociale steun, sociale vaardigheden 
en COVID 19-gerelateerde gebeurtenissen. Gedurende een periode van zes dagen kregen 
ze tien keer per dag een oproep op hun smartphone om een korte vragenlijst in te vullen 
over hoe ze zich voelden, wie er bij hen was en wat ze aan het doen waren. De resultaten 
van deze studie kunnen een indicatie geven van welke jongeren sociale terugtrekking als 
negatiever ervaren hebben tijdens de eerste lockdown.

S22.4  Leren van jongeren: Bevindingen van de SIGMA jongerenadviespanels
Zeynep Akcaoglu, doctoraatsstudent, Center for Contextual Psychiatry - KU Leuven

Adolescentie vormt een cruciale periode voor het ontstaan mentale problemen. Het is ook 
een periode waarin sociale identiteit en relaties veranderen. Het SIGMA-project startte in 
2018 als een longitudinale studie naar de mentale gezondheid van Vlaamse jongeren, met 
bijzonder oog op de rol van sociale interacties. Op tweejaarlijkse basis nodigen we jonge-
ren uit om uitgebreide vragenlijsten in te vullen i.v.m. hun mentaal welzijn. We bestuderen 
ook de continue interactie tussen mentaal welzijn en contextuele factoren leven a.d.h.v. 
Experience Sampling Methodology (ESM), een gestructureerde dagelijkse dagboekmethode 
waarbij jongeren gedurende 6 dagen worden opgevolgd. De vraag is echter hoe jongeren 
zelf kijken naar mentale gezondheid en onderzoek. We stelden daarom drie verschillende 
focusgroepen samen en bevroegen op semigestructureerde wijze hun visie en ervaringen. 
Eén groep bestond uit jongeren die reeds deelnamen aan de studie. De twee andere groe-
pen bestonden uit jongeren met een hoger risico voor mentale problemen: jongeren met 
een kwetsbare maatschappelijke achtergrond en jongeren met een geschiedenis van niet-
suïcidaal zelf verwondend gedrag. Ondanks een verhoogde kwetsbaarheid zijn deze jonge-
ren vaak onder gerepresenteerd in onderzoek. Iedere groep kwam drie keer samen om over 
volgende thema’s te spreken: mentaal en sociaal welzijn, methode van de SIGMA-studie en 
procedurele aspecten van algemeen onderzoek (o.a. rekrutering en delen van resultaten). 
Iedere groep bestond uit 8 participanten tussen de leeftijd van 16 en 22 jaar. De resultaten 
werden geanalyseerd a.d.h.v. thematische analysis. Bevindingen uit de focusgroepen dienen 
om de derde golf van het SIGMA-project te optimaliseren.
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SYMPOSIUM S23 woensdag 21 september 2022, 11:15-12:45

	p Zin & onzin van benzodiazepines
Voorzitter: Melissa Ceuterick, PhD, Postdoctoraal onderzoekster, Universiteit Gent, Gent

S23.1  Verslaafd op voorschrift? Hoe langdurige gebruikers van 
benzodiazepines omgaan met medicatiegerelateerd stigma
Melissa Ceuterick, PhD, postdoctoraal onderzoekster, Universiteit Gent

Stigma en schaamte zijn cruciale obstakels die vaak het vermogen van mensen onder-
mijnen om actie te ondernemen om ongezonde situaties te veranderen. Op basis van 30 
diepte-interviews met voormalige en huidige langdurige gebruikers van slaapmedicatie en 
kalmeringsmiddelen (i.e. benzodiazepinen) in België, onderzoeken we hoe deze patiënten 
het meerlagige stigma ervaren met betrekking tot hun psychotrope medicatiegebruik. 
We ontrafelen hoe zelfstigma gerelateerd aan langdurig gebruik van benzodiazepinen is 
ingebed in de perceptie van het farmaceutische zelf, een concept dat voor het eerst werd 
ontwikkeld door medisch antropoloog Janis Jenkins. Dat farmaceutische zelf is gedeelte-
lijk gebaseerd op de maatschappelijke beeldvorming over psychotrope medicatie, evenals 
op normen en heersende ideeën over de specifieke medische aandoeningen waarvoor 
deze medicijnen worden gebruikt. Sommige van deze negatieve percepties zijn geba-
seerd op het risico op afhankelijkheid. Door hun langdurig gebruik te positioneren als een 
genormaliseerde en noodzakelijke ondersteuning, een iatrogeen ontwenningssyndroom, 
een overwonnen verslaving of gewoon te overwinnen door een geleidelijke afbouw op 
schema, negotiëren gebruikers de meerlagige negatieve stereotypen rond verslaving/af-
hankelijkheid en het bredere stigma gehecht aan hun medicatiegebruik.

S23.2  De ideale wereld: vrij van benzodiazepines? 
Kristien Coteur, MSc in de familiale en seksuologische wetenschappen, PhD Candidate, KU 
Leuven, Leuven
Sanne Peters
Pieter Jansen
Marc Van Nuland

Op basis van semigestructureerde interviews met huisartsen en apothekers wordt het 
ideale scenario voor benzodiazepinegebruik geschetst. We bespreken utopische ideeën 
uit de eerstelijnszorg en barrières die ons verhinderen ernaar te leven.
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S23.3  Blended care voor de afbouw van slaapmedicatie, niet voor iedereen?
Kristien Coteur, MSc in de familiale en seksuologische wetenschappen, PhD Candidate, KU 
Leuven, Leuven
Marc Van Nuland
Catharina Matheï
Sibyl Anthierens
Kris Van den Broeck
Birgitte Schoenmakers

Hoewel de Belgische richtlijnen stellen dat slaapmedicatie (benzodiazepines en z-drugs) 
zo kort mogelijk en in de laagst mogelijke dosis dient te worden gebruikt, is dagelijks 
gebruik voor maanden of jaren geen uitzondering. De begeleiding van een patiënt om 
deze medicatie af te bouwen berust enerzijds op het grondig informeren van de patiënt, 
anderzijds op het motiveren om verandering teweeg te brengen. Het succes van blended 
care in de aanpak van slaapproblemen en middelenmisbruik doet vermoeden dat een 
combinatie van online zelfhulp en persoonlijke consultaties met de arts een succesvolle 
formule is voor de afbouw van slaapmedicatie in de eerstelijnszorg. Aan de hand van een 
pragmatische c-RCT werd de effectiviteit van blended care voor het discontinueren van 
slaapmedicatie in de eerstelijnszorg onderzocht. Op basis van toxicologische screening, 
op 6 maanden en 12 maanden, werd nagegaan hoeveel patiënten hun slaapmedicatie 
konden afbouwen. Een procesevaluatie werd ingebed in het project om de resultaten te 
contextualiseren.

S23.4  De rol van benzodiazepines en Z-producten binnen de klinische praktijk
Melissa Ceuterick, PhD, postdoctoraal onderzoekster, Universiteit Gent
Beatrice Scholtes
Pauline van Ngoc
Jean-Luc Belche
Piet Bracke

BENZOCARE -een samenwerking tussen de onderzoeksgroep Hedera Universiteit Gent 
en de Eerstelijnsgezondheidszorg van de Universiteit van Luik-bestudeert de toeganke-
lijkheid van de geestelijke gezondheidszorg in België voor mensen met een benzodiaze-
pinen gebruiksstoornis, zowel vanuit het standpunt van patiënten als dat van zorgverle-
ners. In deze presentatie stellen we de eerste resultaten voor van een discoursanalyse 
op basis van 24 semigestructureerde interviews met zorgverleners in Vlaanderen en 
Wallonië. Hieruit blijkt een enorme diversiteit aan protocollen en perspectieven op zowel 
het afbouwen als blijvend voorschrijven van deze medicatie (als substitutie of onder-
houdsmedicatie). We bespreken de verschillende visies van zorgverleners op de rol van 
benzodiazepines in de klinische praktijk. Finaal beogen we met dit project breed gedragen 
beleidsaanbevelingen te ontwikkelen op basis van een Delphi panel.

S23.5  Conclusie en afrondende bespreking
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SYMPOSIUM S24 woensdag 21 september 2022, 11:15-12:45

	p Familiebetrokkenheid binnen de GGZ
Voorzitter: Kim Steeman

In dit eerste onderdeel schetsen we de huidige stand van zaken rond familiebetrokken-
heid in de GGZ. Op basis van getuigenissen en signalen van families en familieorganisa-
ties zetten we de sterktes, de noden en knelpunten op een rijtje. We inspireren jullie ook 
met enkele vernieuwende good practices die de blijvende evolutie in zorg aantonen.

S24.2 De familie reflex: concrete handvaten
Daisy Nauwelaers, projectmedewerker, Familieplatform, Berchem

De Familiereflex: Naast(en) samen... Staan we sterk! De Familiereflex maakt de vertaal-
slag van de richtlijn rond het betrekken van naasten in GGZ. Concrete aanknopingspun-
ten voor hulpverleners en voor zorgorganisaties krijgen onder andere vorm in online 
opleidingen, een Quickscan en coachingstrajecten.
Tijdens dit onderdeel gaan we in op de aanbevelingen van de richtlijn, de aanknopingspun-
ten van de Familiereflex en wat de ervaring ons dusver leerde over de implementatie ervan.

S24.3  De familievertrouwenspersoon: een extra aanspreekpunt voor familie
Marieke Van Schoors, projectmedewerker, Familieplatform, Berchem

In dit onderdeel staan we stil bij de familievertrouwenspersoon. Van 2019-2021 liep het 
proefproject familievertrouwenspersoon in 4 zorgorganisaties. Aan de hand van interviews 
en een online bevraging werd nagegaan op welke manier de functie familievertrouwens-
persoon ervaren werd, alsook wat werkpunten zijn voor de toekomst. De resultaten van 
het rapport zullen gepresenteerd worden en concrete richtlijnen voor de toekomst zullen 
voorgesteld worden.

S24.4  De familietevredenheidsmeting
Elke Van Lierde, wetenschappelijk medewerker, Familieplatform, Berchem

Hoe ervaart familie de kwaliteit van de zorg binnen de Vlaamse GGZ? Om hier een ant-
woord op te kunnen bieden, ontwikkelde Familieplatform vzw de familietevredenheids-
meting. Dit met als voornaamste doel om zorgorganisaties verder te inspireren tot het 
uitwerken of optimaliseren van een gedragen familiebeleid. De afgelopen jaren werd de 
stem van familie bevraagd in heel wat Vlaamse zorgorganisaties. De resultaten van deze 
bevraging zullen in dit onderdeel worden gepresenteerd. Daarnaast wordt een blik ge-
worpen op hoe zorgorganisaties met de resultaten aan de slag kunnen gaan om te komen 
tot een sterk en gedragen familiebeleid.
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SYMPOSIUM S25 woensdag 21 september 2022, 11:15-12:45

	p Psychiatrische High en Intensive Care: onderzoek en praktijk 
hand in hand voor een betere zorg
Voorzitter: Ronny Bruffaerts 

S25.0  Inleiding
Ronny Bruffaerts, doctor Medische Wetenschappen, hoogleraar Psychiatrie,  
UPC KU Leuven, Kortenberg

De ontwikkeling van de Psychiatrische High en Intensive Care-units (‘HIC’) naar 
Nederlands voorbeeld (van Mierlo et al., 2013) is op Belgisch niveau één van de nieuw-
ste vormen van innovatieve zorg voor patiënten die een ernstig en acuut ziektebeeld 
doormaken met potentieel gevaar voor zichzelf en / of anderen, vaak bovenop een 
kwetsbare, zware en chronische psychiatrische pathologie. HIC wordt sinds 2019 gradu-
eel geïmplementeerd in tot op heden negen psychiatrische ziekenhuizen in België. Deze 
units zijn in volle ontwikkeling. Zij worden daarbij ondersteund door een werkgroep HIC, 
die resulteert onder de federale werkgroep intensifiëring van zorg en worden tegelijk 
gemonitord door wetenschappelijk onderzoek. Het Evaluatie van Psychiatrische High 
& Intensive Care-project (EPHIC) beoogt de HIC-werking in België in kaart te brengen, 
te monitoren en bij te dragen bij het geven van ondersteuning in de implementatie en 
verdere ontwikkeling van het HIC-model in België. In dit symposium schetsen we een 
beeld van de werking van de sub-werkgroep HIC en geven we de eerste resultaten van 
het EPHIC-onderzoek.

Referenties
	u van Mierlo, T., Bovenberg, F., Voskes, Y. & Mulder, N. (2013). Werkboek HIC High en Intensive care in de 

psychiatrie. Utrecht: de Tijdstroom.

S25.1  Sub-werkgroep HIC
Gorik Kaesemans, psycholoog, stafmedewerker GGZ, Zorgnet Icuro, Brussel

De ontwikkeling van High en Intensive Care-units (‘HIC’) is in België een innovatie 
voorde behandeling van patiënten met een kwetsbare, zware en chronische psychiatri-
sche pathologie. Het uitgangspunt bij HIC is een behandelaanbod dat gericht is op het 
zo snel mogelijk terugwinnen van de eigen regie door de patiënt, om zo het herstel te 
faciliteren en behandeling naadloos verder te kunnen zetten binnen reguliere ambulante, 
transmurale of residentiële zorg. Patiënten op de HIC-units hebben door hun ernstig en 
acuut psychiatrisch ziektebeeld meer risico op gedwongen opname en andere vrijheids-
beperkende maatregelen. HIC beoogt intensieve zorgen op maat met interventies die de 
ervaren dwang reduceren en met aandacht voor continuïteit van zorg.
Onder de federale werkgroep intensifiëring van zorg ressorteert sinds 2019 de sub-werk-
groep HIC, die wordt gefaciliteerd door Zorgnet-Icuro en die de HIC-pilootziekenhuizen 
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begeleidt. In deze bijdrage staan we stil bij de praktijk die ontstond tussen negen zieken-
huizen, alle zoekende in de opstart en implementatie van hun HIC-afdeling, die (online) op 
regelmatige basis samenkomt om ervaringen uit te wisselen en een lerend netwerk vorm 
te geven. In deze presentatie illustreren we hoe deze werkgroep functioneert, maar ook 
welke de hefbomen zijn om op beleidsniveau moeilijkheden en innovatie te laten samen-
gaan in de ontwikkeling van innovatieve zorg.

S25.2  EPHIC: een epidemiologische insteek om innovatieve zorg te monitoren
Ronny Bruffaerts, doctor Medische Wetenschappen, hoogleraar Psychiatrie,  
UPC KU Leuven, Kortenberg
Hella Demunter, psychiater, hoogleraar Psychiatrie, psychiater HIC-afdeling en 
onderzoeker EPHIC, UPC KU Leuven, Kortenberg

Om een duurzaam beleid te ontwikkelen rond de HIC-afdelingen in België maakt het explo-
ratief en hypothesegenererend EPHIC-onderzoek gebruik van een multimethod approach, 
die bestaat uit kwalitatieve en kwantitatieve methoden, en dit vanuit een ‘scientist-practi-
tioner-perspectief’. Het onderzoek tracht antwoorden te bieden op onderstaande vragen: 
(1) Wat zijn de klinische en demografische profielen van patiënten die behandeld worden 
op de HIC-afdelingen in België? (2) Is de implementatie van de HIC-afdelingen gecorreleerd 
met een daling in vrijheidsbeperkende maatregelen? Hoe evolueren crisis, agressie, suïcida-
liteit, behandelwens, motivatie tot verandering gedurende een HIC-opname? (3) Hoe bele-
ven patiënten, hun naasten, HIC-hulpverleners en extern betrokken hulpverleners de zorg? 
Hierbij gaat onder andere aandacht naar ervaren dwang, betrokkenheid en continuïteit van 
zorg. (4) Wat is de rol van HIC-afdelingen in de hervormde organisatie van de geestelijke 
gezondheidszorg met GGZ-netwerken? In deze bijdragen gaan we in op de beschrijving van 
de methodiek van het onderzoek en op de resultaten van de epidemiologische mapping na 
één jaar gegevensverzameling.

S25.3  EPHIC: de evolutie van agressie, crises en suïcidaliteit tijdens een HIC-
opname
Hella Demunter, psychiater, UPC KU Leuven/ Zorgnet Icuro, Kortenberg
Hannah Jossa, psycholoog, HIC-afdeling, onderzoeker EPHIC, UPC KU Leuven/ Zorgnet 
Icuro, Kortenberg
Katrien Vandenhout, psycholoog HIC-afdeling en onderzoeker EPHIC, UPC KU Leuven / 
Zorgnet Icuro, Kortenberg

In deze presentatie richten we ons in eerste instantie tot een aantal centrale outcomes 
van het EPHIC-onderzoek: risico op agressie, suïciderisico en inschatting van psychiatri-
sche crisis. Centraal zullen we in dit symposium de evolutie presenteren van deze drie 
outcomes tijdens de opname van patiënten. We beschrijven de evoluties die patiënten 
doormaken en bespreken vervolgens bivariate en multivariatecorrelaten van verande-
ring in deze outcomes. Deze multivariate correlaten zullen in eerste instantie een aantal 
hypothesen genereren met betrekking tot de vraag hoe op een klinisch niveau om te gaan 
met dergelijke problematiek.
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S25.4 Lerend netwerk en wetenschappelijk onderzoek hand in hand dankzij 
peer-audits
Katrien Vandenhout, psycholoog HIC-afdeling en onderzoeker EPHIC, UPC KU Leuven / 
Zorgnet Icuro, KARUS / Zorgnet Icuro, Kortenberg, Melle
Karel Vandesteene, psycholoog, HIC-afdeling en onderzoeker EPHIC, Zorgnet Icuro, 
KARUS Kortenberg, Melle

In Nederland bestaat sinds 2014 een modelgetrouwheidsschaal voor HIC, de HIC-
monitor. Deze werd ontworpen om de vakinhoudelijke, organisatorische en bouwkundige 
kenmerken van een HIC-afdeling in kaart te brengen, doorging een validatieproces (van 
Melle et al., 2019) en een eerste revisie in 2016. Binnen de sub-werkgroep HIC werd 
gewerkt aan een Belgische versie van deze monitor. Deze werd gefinaliseerd in het najaar 
van 2020. De monitor omvat 53 items, verdeeld over 10 domeinen, waarop een score 
van 1 tot 5 kan gegeven worden, afhankelijk van de mate van implementatie. De 10 
domeinen zijn: teamstructuur, teamproces, diagnostiek, behandeling en behandelinter-
venties, zorgorganisatie, monitoring, professionalisering, de Wet ter Bescherming van de 
Persoon van de Geesteszieke, ruimtelijke vormgeving, veiligheid en tenslotte evaluatie en 
terugkoppeling dwang en drang. Per HIC-afdeling werden twee medewerkers opgeleid 
tot peer-auditor die de HIC-monitor scoorden. In deze presentatie beschrijven we het 
auditproces alsook de overkoepelende resultaten van de 9 pilootziekenhuizen van deze 
eerste nulmeting van de HIC-monitor.

Referenties
	u van Melle, A.L., Voskes, Y., de Vet, H.C.W., van der Meijs, J., Mulder, C.L., & Widdershoven, G.A.M. 

Adm Policy Ment Health (2019). High and intensive care in psychiatry: validating the HIC monitor as a tool 

for assessing the quality of psychiatric intensive care units. 46(1), 34-43.

SYMPOSIUM S26 woensdag 21 september 2022, 11:15-12:45

	p Het elektronische patiëntendossier en het gedeelde 
beroepsgeheim: Ethische en deontologische reflecties en het 
gedeelde beroepsgeheim: Ethische en deontologische reflecties
voorzitter: Peter Rober

S26.0  Inleiding en probleemstelling
Peter Rober, psycholoog, psychotherapeut, hoogleraar, KU Leuven – UPC KU Leuven, 
Kortenberg

Het elektronisch patiëntendossier zoals het in heel wat GGZ instellingen gebruikt wordt 
staat in spanning met de deontologische code van de psychologencommissie en met de 
kwaliteitswet. Het is voor psychotherapeuten en andere hulpverleners uit de GGZ vaak 
niet mogelijk om de regels van de instelling te volgen, en toch te voldoen aan ethische 
en deontologische voorschriften. Dit leidt tot heel wat onzekerheid bij hulpverleners 
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en heeft al aanleiding gegeven voor klachten van patiënten bij de tuchtraad van de 
Psychologencommissie.

S26.1  Casus
Peter Rober, psycholoog, psychotherapeut, hoogleraar, KU Leuven – UPC KU Leuven, 
Kortenberg
Loes Salomez, juriste, studiedienst Psychologencommissie, Sint-Joost-ten-Node

S26.2  Deontologische aspecten m.b.t. het delen van gezondheidsgegevens – 
Standpunt Psychologencommissie
Loes Salomez, juriste, studiedienst Psychologencommissie, Sint-Joost-ten-Node

Het delen van gezondheidsgegevens brengt een aantal deontologische en ethische vra-
gen met zich mee. In deze bijdrage wordt dieper ingegaan op het deontologische aspect. 
Bijzondere aandacht wordt besteed aan de Kwaliteitswet, de regelgeving inzake GDPR, 
het recht op privacy en de deontologische code voor psychologen (KB van 2 april 2014 
tot vaststelling van de voorschriften inzake de plichtenleer van de psycholoog).

S26.3  De visie vanuit de klant en de impact voor zorgverlener
Karel De Witte, psycholoog, Em. hoofddocent, KU Leuven, Heverlee

Het delen van gegevens heeft als doel om de kwaliteit van zorg te verhogen. Binnen de 
kwaliteitswet wordt de zorgverlener gevraagd relevante en pertinente informatie te note-
ren in het patiëntendossier en zich te verzekeren van de toestemming van de klant om 
deze info te delen. Doch in het kader van GGZ stellen zich heel wat vragen over wat juist 
relevant en pertinent is. Hierover brengen we de visie van ervaringsdeskundigen tijdens 
dit symposium.

S26.4  Een ethische visie op het gedeelde beroepsgeheim in het elektronisch 
patiëntendossier
Axel Liégeois, Ethicus, Hoogleraar, KU Leuven – Broeders van Liefde, Leuven

Vanuit een relationele zorgethiek kunnen we een aantal voorwaarden stellen om het 
beroepsgeheim op een zorgvuldige wijze te delen in een vakgroep, team of netwerk 
van zorgverleners. Deze voorwaarden houden een duidelijke afbakening, gezamenlijke 
zorgopdracht, individueel beroepsgeheim, dialoog, toestemming en relevantiefilter in. We 
passen deze voorwaarden toe en concretiseren ze voor het delen van het beroepsgeheim 
in het elektronisch patiëntendossier door psychologen. Deze visie is gebaseerd op een 
ethisch advies van de begeleidingscommissie ethiek in de geestelijke gezondheidszorg bij 
de Broeders van Liefde.
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S26.5  Vragen en discussie
Peter Rober, psycholoog, psychotherapeut, hoogleraar, KU Leuven – UPC KU Leuven, 
Kortenberg

SYMPOSIUM S27 woensdag 21 september 2022, 11:15-12:45

	p Ontwikkeling van visie, praktijk en onderzoek rond Open 
Dialogue in Vlaanderen
Voorzitter: Stijn Vanheule

S27.1  Psychose als psychische crisis
Stijn Vanheule, prof. dr., professor, UGent

Open Dialoog benadert psychose als uiting van een crisis waarvoor geen verbindende 
worden gevonden werden. We lichten toe hoe we dit begrijpen als een breuk in de nar-
ratieve continuïteit, die opduikt op kantelpunten in een leven. Deze breuk verstoort de 
common sense realiteitsbeleving en het contact met anderen. Vanuit deze visie is het 
raadzaam om via open gesprekken voeling te krijgen met de moeilijkheden die psychoti-
sche belevingen articuleren.

Referenties
	u Vanheule. S (2021) Waarom een psychose niet zo gek is. Leuven, Lannoo Campus.

S27.2  Hoe sluit ‘Open Dialogue’ daarop aan?
Dag Vanwetter, Mcs, Stafmedewerker, Psyche vzw, Gent

‘Open Dialogue’ is een doelgerichte benadering van psychiatrische zorg en behandeling, 
die zo snel mogelijk verbinding en samenspraak zoekt met alle betrokkenen. Door te 
werken via een volgehouden dialoog met diverse betrokken partijen kan een ondersteu-
nend netwerk ontstaan dat de pijnlijke crisis draaglijker maakt. Er wordt getuigd over 
de huidige praktijkervaringen en verdieping rond Open Dialogue in Vlaanderen. Deze 
bijzondere aanpak verloopt volgens een aantal cruciale kernprincipes die stof geven tot 
dialoog en discussie.

Referenties
	u Jaakko Seikkula & Tom Erik Arnkil (2006). Dialogical Meetings in Social Networks. Karnac, London

	u Deborah Schollaert (2017). Open Dialogue - We moeten hulpverlening bij psychose niet enkel als een ggz-

probleem zien. Zorgwijzer 65 (2017), 14-15.
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S27.3  Onderzoek naar de praktijkontwikkeling en implementatie van OD in 
een Vlaamse regio met focus op de processen.
Carolien Schalenbourg, Mcs, Docent, UCLL Limburg, Genk

PWO “Onderweg met Open Dialogue” is een 2-jarig onderzoeksproject waarin onderzoe-
kers in nauwe samenwerking met werkveld en cliënten de stappen voor implementatie 
voorbereiden, analyseren en een vertaling en initiële implementatie realiseren van de 
“Open Dialogue” principes naar de context van teams binnen GGZ. Dit aan de hand van 
co-creatiesessies waarin ambassadeurs van de deelnemende teams samen met onder-
zoekers en experts werken aan een vertaling van de 7 kernprincipes toegepast op de 
eigen werkcontext. Het kader van dit onderzoek is het Consolidated Framework for 
Implementation Research (CFIR). Graag geven we meer duiding bij het onderzoeksopzet, 
het proces dat zich reeds heeft afgespeeld en de eerste resultaten.

Referenties
	u Putman, N. & Martindale, B. (2021). Open Dialogue for Psychosis: Organising Mental Health Services to 

Prioritise Dialogue, Relationship and Meaning. First ed. Milton Park, Abingdon, Oxon New York, NY: 

Routledge, 2021. Consolidated Framework for Implementation Science.[Internet] Beschikbaar via ht-

tps://cfirguide.org/ [Geraadpleegd op 1 september 2020]

SYMPOSIUM S28 woensdag 21 september 2022, 11:15-12:45

	p Doodswens in de psychiatrie
Voorzitter: Richard Oude Voshaar

Hoewel vele psychiatrische verhandelingen en boeken over suïcidaliteit zijn geschreven, 
krijgen weloverwogen doodswensen minder aandacht. Dat is niet vreemd, aangezien een 
doodswens geen psychiatrische aandoening is. Desondanks is er een grote rol weggelegd 
voor de geestelijke gezondheidszorg gezien de complexiteit achter een dergelijke wensen. 
Deze complexiteit ontstaat door interferentie van medische, psychosociale, spirituele 
en culturele behoeften van betrokkenen en hun naasten. In dit symposium bespreken 
we doodswensen vanuit maatschappelijk perspectief, m.n. de discussie rondom voltooid 
leven of levensmoeheid. Daarnaast gaan we in op euthanasie op psychische grondslag. 
Hierbij komen de huidige richtlijnen uitgebreid aan bod en besteden we aan de hand van 
empirische gegevens aandacht besteden aan de impact op naasten, het concept uitzicht-
loosheid en mogelijkheden voor orgaandonatie. De bijdragen zijn gebaseerd op hoofd-
stukken uit een recent gepubliceerd boek “Psychiatrie & de laatste levensfase”.
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S28.1 Psychiatrische aandoeningen als grondslag voor euthanasie:  
cijfers en adviezen
Kenneth Chambaere, socioloog, docent, Universiteit Gent

De Belgische en Nederlandse euthanasiewetten laten euthanasie op basis van psychiatri-
sche aandoeningen toe onder strikte voorwaarden. Deze bijdrage biedt een overzicht van 
de huidige euthanasiecijfers op basis van een psychische grondslag en de achtergrond van 
de betreffende casus op basis van het beschikbare, gepubliceerde onderzoek. Officiële 
statistieken tonen een algemeen gestage stijging in het aantal gevallen op psychische 
grondslag. Ze maken evenwel slechts 1% van alle euthanasiegevallen uit. De meerderheid 
van patiënten zijn vrouw, 50+ jaar, hebben een diagnose van depressie en vaak meerdere 
psychiatrische diagnoses. Vaak is er sprake van traumatische (jeugd)ervaringen zoals mis-
bruik en verwaarlozing. Verscheiden onderzoek suggereert dat het aantal euthanasiever-
zoeken in deze groep een veelvoud is van het aantal uitvoeringen. Het draagvlak onder 
psychiaters om betrokken te zijn is aanwezig, zij het dat Vlaamse psychiaters hun rol vaak 
beperken tot advies geven of doorverwijzen. Uit onderzoek blijkt dan ook dat men met 
verschillende problemen geconfronteerd wordt en er een grote nood is aan ondersteu-
ning en richtlijnen. Discussie over de wenselijkheid van euthanasie in deze groep, alsook 
over praktische implementatie blijven aanwezig in de Lage Landen en internationaal. De 
NVvP en VVP reiken psychiaters evidence- en practice-informed handvatten aan om 
euthanasieverzoeken uit te klaren en tegemoet te komen aan de belangrijkste caveats 
rond o.a. beoordelen van de wilsbekwaamheid van de patiënt, van het ondraaglijke en 
uitzichtloze karakter van het lijden, en de houding en positie van de psychiater. Hoewel 
nuttig blijken er nog overgebleven blinde vlekken in de adviezen, o.a. over betrokkenheid 
van naasten.

S28.2  Beschouwingen op uitzichtloos lijden en medische uitzichtloosheid
Sisco van Veen, psychiater, onderzoeker, Universitair Medisch Centrum, Amsterdam, 
Nederland

Lijden is door de jaren heen op verschillende manier gedefinieerd. Wanneer het einde 
van het leven in zicht komt of wanneer iemand zijn leven wil beëindigen door middel van 
euthanasie wordt het relevant of dit lijden ook ondraaglijk en medisch uitzichtloos is. Het 
doel is het operationaliseren van de criteria voor medische uitzichtloosheid op basis van 
een Delphi studiebestaande uit twee ronden bij Nederlandse en Belgische psychiaters met 
ervaring met euthanasieverzoeken. Van de 67 benaderde psychiaters, namen 53 psychi-
aters deel aan de Delphi studie. Dertien consensus criteria werden gevonden, waarvan 
5 diagnostische criteria en 8 behandelgerelateerde criteria. M.b.t. de diagnostiek werd 
een narratieve beschrijving van de diagnose en aandacht voor contextuele en systemi-
sche aspecten noodzakelijk geacht, evenals een second opinion. M.b.t. behandeling werd 
een uitbreide biopsychosociale benadering vereist en diende het lijden al enkele jaren te 
bestaan. Complicerende factoren zijn dat de meeste mensen die om euthanasie verzoe-
ken gediagnosticeerd kunnen worden met verschillende psychiatrische aandoeningen. Dit 
maakt het lastig om te bepalen welke behandelrichtlijnen gevolgd moeten worden en hoe 
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de kwaliteit moet worden beoordeeld. Uitzichtloosheid blijkt in sterke mate bepaald door 
de behandelvoorgeschiedenis. De gevonden consensus criteria kunnen worden toegepast 
op in verschillende contexten, te weten: voltooid leven, euthanasie op basis van psychisch 
lijden en euthanasie op basis van dementie. De lezing zet aan tot reflectie op wat lijden nou 
precies is en hoe het zich verhoudt tot het levenseinde in verschillende vormen.

S28.3 Betekenis en impact van euthanasie voor betrokkenen
Monica Verhofstadt, psycholoog, onderzoeker, Universiteit Gent

Wat euthanasie in de psychiatrische context betreft, richtte het debat zich voornamelijk 
op normatieve argumentaties en cijfermatige schattingen en berekeningen. Hierdoor blijft 
men in het ongewisse over welke betekenis en impact een euthanasietraject heeft op alle 
betrokken actoren.
We voerden diepte-interviews uit met patiënten, naasten, artsen en andere zorgverle-
ners in Nederland en Vlaanderen. Resultaten: er heerst ambivalentie bij alle betrokken 
actoren. Niet elke patiënt stelt een urgent, maar soms eerder een tentatief of prospectief 
euthanasieverzoek. Sommige patiënten hadden voldoende baat bij de erkenning van de 
lijdensweg en het openlijk bespreken van de doodswens en zetten het verzoek ‘on hold’. 
De ambivalentie bij artsen, zorgverleners en naasten is gestoeld op enerzijds de wens tot 
het zoeken naar alle mogelijke hulp op het levensspoor en anderzijds het begrip voor en 
de erkenning van het lijden dat onvoldoende gelenigd kan worden. Duidelijk is dat het 
euthanasietraject een emotionele tol eist van alle betrokkenen. Bij sommige patiënten 
loerde suïcide om de hoek; artsen worstelden met de therapeutische relatie en de grond-
slagen van de (para)medische professie. Naasten en zorgverleners komen vaak in een 
situatie van conflicterende emoties en posities richting de patiënt terecht. Zij wezen op 
uiteenlopende noden wat betreft de mate van betrokkenheid alsook de behoefte aan na-
zorg. De complexiteit ligt in de vele betekenissen en ambivalenties die schuilgaan achter 
een euthanasieverzoek, en de vele emoties die het oproept bij de actoren. De verschil-
lende rollen, posities, en noden van al deze betrokkenen verdienen meer aandacht.

S28.4 Orgaandonatie na euthanasie op psychiatrische grondslag
Radboud Marijnissen, psychiater, kliniekhoofd, Universitair Medisch Centrum, Groningen, 
Nederland

Orgaandonatie na euthanasie is in België en Nederland een wettelijke mogelijkheid, ook 
in geval van een psychiatrische grondslag. Wat zijn redenen voor patiënten met een 
psychiatrische aandoening om na euthanasie organen te willen doneren, en ervaren de 
patiënten en naasten de procedure als belastend? Een literatuurstudie werd daartoe uit-
gevoerd, verrijkt met een drietal interviews. (De resultaten zullen gepresenteerd worden 
door middel van videofragmenten uit deze interviews.) Zowel uit de literatuur als tijdens 
de interviews kwam naar voren dat altruïsme en autonomie belangrijke redenen voor pa-
tiënten zijn om organen na euthanasie te doneren. In de interviews kwam naar voren dat 
patiënten geen extra last ervaren van de extra procedures en noodzakelijke onderzoeken. 
Ook het perspectief om te overlijden op een intensive care gaf geen extra belasting. In 
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tegenstelling tot eerdere beschrijvingen in literatuur werd de procedure door de naasten, 
inclusief het afscheid nemen op een IC, niet als een extra belasting ervaren. De proce-
dure van orgaandonatie na euthanasie hoeft niet belastend te zijn voor patiënten en hun 
naasten. Het vroeg in het euthanasie-traject bespreken van de mogelijkheid van orgaan-
donatie na euthanasie is bij patiënten met een psychiatrische aandoening mogelijk en 
belangrijk om tot een goed proces van samen beslissen te kunnen komen.

SYMPOSIUM S29 woensdag 21 september 2022, 11:15-12:45

	p Wat werkt er in de GGZ voor mensen met een verstandelijke 
beperking?
Voorzitter: Isabelle Van Hecke

S29.0  Inleiding
Isabelle Van Hecke, psychiater, psychiater, PAAZ, AZ Sint Maarten, Mechelen

Tijdens dit 11ste Vlaams Geestelijk Gezondheidscongres wordt terug gegaan naar 
elementaire vragen zoals wat werkt en voor wie? Maar ook wat ontbreekt er in onze 
geestelijke gezondheidszorg?
Wij willen stilstaan bij wat er werkt voor mensen met een verstandlelijke beperking en 
bijkomende psychische en/of gedragsproblemen. Maar ook bij wat er ontbreekt in onze 
geestelijke gezondheidszorg voor deze kwetsbare doelgroep.

S29.1  Met een verstandelijke beperking op de PAAZ Mechelen
Isabelle Van Hecke, psychiater, psychiater, PAAZ, AZ Sint Maarten, Mechelen 
Jolien Verelst, psycholoog, psycholoog, PAAZ, AZ Sint Maarten, Mechelen

We geloven sterk in inclusie maar met specialistische zorg. Deze doelgroep kan perfect 
opgenomen worden op een PAAZ, net zoals ze ook in onze maatschappij geïncludeerd 
zijn. Maar ervaring leert dat ze vaak geweigerd worden binnen de reguliere GGZ of over-
schat worden waardoor ze te weinig baat hebben bij het bestaande aanbod binnen GGZ.
We lichten graag toe hoe je mensen met een lager IQ kan (h)erkennen en waar op gelet 
moet worden bij bejegening en behandeling.
Binnen onze werking wordt gestreefd naar een integratie van de heersende psychiatri-
sche, bio-psycho-sociale PAAZ-visie met Dõsens gedachtegoed.
We richten ons op empowerment: streven naar zelfstandigheid en zoeken van eigen 
sterktes in balans met hulp vragen waar nodig. 
We zorgen zo veel mogelijk voor continuïteit van zorg waardoor patiënten sneller groeien 
en bovendien ook families en professionele context zich beter gedragen voelen: zij 
hebben namelijk vaak al de ervaring van vele afwijzingen of verwijzingen waardoor ze 
verloren lopen in het zorglandschap en opgeven.
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S29.2  Met je verslaving in de Knoop?
Eva Baisier, orthopedagoge, zorgninhoudelijk coördinator, Multiversum, campus 
Amedeus, afdeling Knoop, Mortsel
Sophie Verstraeten, orthopedagoge, zorgninhoudelijk coördinator, Multiversum,  
campus Amedeus, afdeling Knoop, Mortsel

Mike, 30 jaar, houdt van voetbal en hockey. Hij woont alleen en gaat regelmatig bij zijn 
moeder eten. Het contact met zijn thuisbegeleidster is goed. Er zijn periodes in zijn leven 
dat hij gaat werken, liefst in de Groendienst.
Samen met zijn broer gebruikt Mike dagelijks cannabis en cocaïne.
Soms ervaart Mike het leven als te zwaar. Hij zit dan met zichzelf in de knoop en kiest er 
voor om in opname te gaan.
Mike is een man met een verstandelijke beperking en een verslavingsproblematiek. In een 
interview vertelt hij over zijn leven, over zijn beperking, zijn verslavingsproblematiek, zijn 
wensen voor de toekomst, …
Vanuit deze filmbeelden bespreken we de werking van de afdelingen “Knoop”, en in het 
bijzonder hoe we omgaan met een verslavingsproblematiek bij mensen met een beper-
king.”

S29.3  Dubbeldiagnose verstandelijke beperking en psychose
Cornelia Van Ham, psychiater, Beleidspsychiater, Multiversum, campus Amedeus,  
afdeling Knoop, Mortsel

Schizofrenie is een ziektebeeld dat voorkomt bij ongeveer 1 procent van de bevolking. Bij 
mensen met een verstandelijke beperking is de prevalentie van schizofrenie/psychoses 
echter drie tot vijf keer zo groot. De symptomen zijn niet altijd eenvoudig te herkennen, 
vooral wanneer patiënten een laag cognitief en emotioneel ontwikkelingsniveau hebben. 
Daarnaast is er een overlap aan symptomen tussen psychose en autisme wat diagnos-
tiek eveneens bemoeilijkt. In sommige gevallen kan een aanpassing van de context de 
symptomen al verlichten. Als een medicamenteuze behandeling noodzakelijk is, is deze 
niet anders dan bij patiënten zonder verstandelijke beperking.

S29.4  Werken Omer en Dõsen in de knoop?
Marleen Schryvers, maatschappelijk werker, coördinator en zorginhoudelijk coördina-
tor, Multiversum, outreachteam dubbeldiagnose verstandelijke beperking en psychische 
problemen, Mortsel
Goedele Hoefnagels, orthopedagoog, zorginhoudelijk coördinator, Multiversum, outre-
achteam dubbeldiagnose verstandelijke beperking en psychische problemen, Mortsel

Volwassen met een verstandelijke beperking en psychische problemen? Wat kunnen we 
daaronder allemaal classificieren: matig verstandelijke beperking, ASS, licht verstandelijke 
beperking, psychose, depressie, agressie, middelenmisbruik, …
Een uiterst diverse doelgroep die begeleidend personeel voor veel uitdagingen stelt. 
Welke vragen stelen we ons dan op een casusbespreking op de Knoop:
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• Op welk niveau van emotionele ontwikkeling wordt deze patiënt ingeschat? 
• Welke verwachtingen mogen we dan stellen? Zijn onze verwachtingen correct? 
• Welke ingangspoorten vinden we om in relatie te gaan, nabijheid te bieden? 
• Op welke manier stellen we helpende grenzen? Hoeveel moeten we als 

hulpverlener overnemen?
• Op welk niveau van waakzame zorg bevinden we ons?  

Moeten we onze aanwezigheid vergroten?
• Kunnen we meer inzetten op het netwerk?
• Moeten we nog meer focussen op onze relatie?
Dit zijn vragen die aan bod komen, wanneer we een casusbespreking doen op basis van 
ons geïntegreerd model op knoop. Dit model is een combinatie van het denken van Anton 
Dõsen over emotionele ontwikkeling en het kader van nieuwe autoriteit en geweldloos 
verzet van Haim Omer.
Graag laten we jullie kennis maken met het model dat ons inspireert om de uitdagende 
situaties en complexe problematiek van onze patiënten steeds zo goed mogelijk aan te 
pakken.

SYMPOSIUM S30 woensdag 21 september 2022, 13:45-15:15

	p ECT: werkt het nog steeds?
Pascal Sienaert 

S30.0  Inleiding
Pascal Sienaert, prof dr., psychiater, Academisch Centrum voor ECT en Neuromodulatie 
(AcCENT), UPC KU Leuven, Kortenberg 

ECT is nog steeds de meest werkzame behandeling voor ernstige depressieve stoornis-
sen. Patiënten zijn echter vaak angstig voor deze behandeling, ook la hebben ze vele 
behandelsessies gehad, en niet in het minst voor de mogelijke cognitieve bijwerkingen. 
Monitoring van angst en cognitie is een essentieel onderdeel van een behandeling met 
ECT. Naast ECT-gerelateerde angst en cognitieve bijwerkingen is het voorkomen van her-
val na een succesvolle behandeling een belangrijke prioriteit. Dat kan door middel van on-
derhoudsECT of onderhoudsmedicatie, waarbij lithium een bijzondere rol lijkt te spelen.

S30.1  Naar gepersonaliseerde ECT-zorg: een beter begrip van ECT-
gerelateerde angst
Jasmien Obbels, dr, Psycholoog, Academisch Centrum voor ECT en Neuromodulatie 
(AcCENT), UPC KU Leuven, Kortenberg

Hoewel electroconvulsietherapie (ECT) een veilige en effectieve behandeling is, merken 
we in de klinische praktijk op dat patiënten angst ervaren voor hun ECT-behandeling. 
Deze ECT-gerelateerde angst is vaak zo uitgesproken dat patiënten hun behandeling 
weigeren of vroegtijdig stopzetten. Hoewel deze angst een impact kan hebben op het 
beloop van de behandeling, is het topic van ECT-gerelateerde angst amper wetenschap-
pelijk onderzocht.
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S30.2  Een genuanceerde blik op cognitieve (neven)effecten van ECT
Kaat Hebbrecht, dr., psychiater, Academisch Centrum voor ECT en Neuromodulatie 
(AcCENT), UPC KU Leuven, Kortenberg

Een groot deel (ça 14-75 %) van de ECT-gerelateerde angst is gelinkt aan angst voor 
geheugenproblemen. Onderzoek naar ECT-gerelateerde cognitieve neveneffecten toont 
echter geruststellende bevindingen, waarbij de cognitieve neveneffecten zich beperken 
tot enkele dagen na stop van de ECT kuur met een herstel van cognitief functioneren 
tot pre-ECT niveaus nadien. Een belangrijke nuance hierbij is dat het meeste van onze 
kennis over ECT gerelateerde cognitieve neveneffecten gebaseerd is op onderzoek van 
groepsgemiddelden. Op individueel niveau blijken er grote verschillen te bestaan waarbij 
een groep patiënten cognitief lijkt te verbeteren maar een andere groep toch langduriger 
cognitieve dysfunctie vertoont. 

S30.3  Elektroconvulsietherapie: a never ending story?
Didier Schrijvers, prof. dr., psychiater, Universitair Psychiatrisch Centrum Duffel, 
Universiteit Antwerpen, Duffel

In de huidige uiteenzetting presenteren we de resultaten van de PROTECT studie 
(Universiteit Antwerpen, CAPRI) waarin het effect van ECT op cognitief functioneren 
werd onderzocht in een groep depressieve patiënten. Het cognitief functioneren werd 
in kaart gebracht op 5 verschillende tijdsmomenten (voor, tijdens, direct na en 3 en 6 
maanden na ECT) door middel van een uitgebreide testbatterij. Drie methoden werden 
gecombineerd om het effect van ECT op cognitie te onderzoeken. Eerst werd de evolutie 
van het cognitief functioneren onderzocht op groepsniveau. Nadien werden de individu-
ele verschillen in cognitief functioneren op de verschillende tijdsmomenten geanalyseerd. 
Ten slotte werd gekeken of patiënten onderverdeeld konden worden in subgroepen 
gebaseerd op hun cognitief beloop doorheen de tijd.

S30.4  Lithium om terugval in depressie te voorkomen na een succesvolle 
behandeling met ECT: waar staan we, en hoe verder?
Simon Lambrichts, dr., psychiater, Academisch Centrum voor ECT en Neuromodulatie 
(AcCENT), UPC KU Leuven

Hoewel ECT een werkzame behandeling is voor depressie, is het risico op terugval aan-
zienlijk, en vergelijkbaar met herval na stop van antidepressiva. Terugvalpreventie met 
lithium is de afgelopen twee decennia in verschillende studies onderzocht, met wisse-
lende bevindingen. Een systematisch literatuuronderzoek met meta-analyse was dan ook 
aan de orde om de werkzaamheid van lithium in het voorkomen van terugval te onder-
zoeken. Tijdens deze voordracht zullen de onderzoeksbevindingen besproken worden en 
zal uitgebreid worden stilgestaan bij de relevantie ervan voor de klinische praktijk. Ook 
wetenschappelijke vervolgstappen zullen belicht worden. In dit verband zal de opzet van 
een lopende Vlaams-Nederlandse gerandomiseerde en gecontroleerde studie worden 
besproken.
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SYMPOSIUM S31 woensdag 21 september 2022, 13:45-15:15

	p Crustatieve zorg - een zorgmodel voor mensen met een ernstige 
en persisterende psychiatrische problematiek
Voorzitter: Caressa Van Hoe 

S31.0  Inleiding
Caressa Van Hoe, RN, MSc, psychiatrisch verpleegkundige en onderzoeksmedewerker 
Palliatieve Zorg Vlaanderen, PZ Onzelievevrouw, Brugge

Actueel is er in de geestelijke gezondheidszorg een beweging van deïnstitutionalisering. 
Er wordt gefocust op sociale (re)integratie en ambulante hulpverlening. Echter, er zijn 
patiënten voor wie vermaatschappelijking moeilijk haalbaar is en die een langdurige en 
intensieve behandeling nodig hebben. De patiënten kunnen mensen zijn met een ernstige 
en persisterende psychiatrische aandoening (EPPA). Deze groep omvat een verscheiden-
heid aan psychiatrische aandoeningen, maar personen hebben gemeen dat hun sympto-
men persisterend zijn ondanks het doorlopen van diverse evidence-based behandelingen. 
Hun aandoening leidt ertoe dat zij aanzienlijk minder goed functioneren in het dagelijks 
leven en een lage levenskwaliteit hebben. Gekende therapeutische interventies zijn veelal 
onvoldoende doeltreffend. Hierdoor riskeert zorgverlening therapeutisch hardnekkig 
te worden of integendeel ze laten na van nog zorg te verlenen. Deze mensen, die vaak 
als chronisch en therapieresistent worden omschreven, hebben dan ook baat bij min-
der traditionele, ziektegerichte interventies en aan meer patiëntgerichte zorg. Body of 
evidence toont aan dat palliatieve psychiatrie een antwoord kan bieden op de zorgnoden 
van EPPA-patiënten. Op basis van een palliatieve filosofie is het innovatieve model van 
‘crustatieve behandeling’ ontwikkeld.

Referenties
	u Decorte, Verfaillie, Moureau, Meynendonckx, Van Ballaer, De Geest, & Liégeois, Frontiers in 

Psychiatry, 2020, Oyster Care: An Innovative Palliative Approach towards SPMI Patients, 11, 509

	u Decorte, Verfaillie, Moureau, Van Ballaer, De Geest, & Liégeois, Tijdschrift voor Geneeskunde, 2021, 

Schelpzorg: een palliatief zorgmodel voor patiënten met een ernstige, persisterende psychiatrische aandoe-

ning. Tijdschrift voor Geneeskunde, 2, 133-140

S31.1  Het zorgmodel uiteengezet
Marc Calmeyn, dr. med., psychiater en psychoanalyticus, PZ Onzelievevrouw Brugge
Jennifer Vlaeminck, bachelor, maatschappelijk werker, PZ Onze-Lieve-Vrouw, Brugge
Caressa Van Hoe, RN en MSc, psychiatrisch verpleegkundige en onderzoeksmedewerker 
Palliatieve Zorg Vlaanderen, PZ Onze-Lieve-Vrouw, Brugge

Mensen met een ernstige en persisterende psychiatrische aandoening ervaren kwets-
baarheden op verschillende levensgebieden. Hierdoor hebben zij vaak blijvend nood 
aan professionele ondersteuning binnen een residentiële setting. Crustatieve zorg, als 
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professionele ondersteuning, kan een antwoord bieden op de zorgbehoeften van deze 
mensen die “uitbehandeld” lijken te zijn, die ernstig psychisch lijden en voor wie ver-
maatschappelijking moeilijk haalbaar is. Eerder dan zich te richten op de genezing of het 
herstel van de persoon, wordt er gefocust op het verminderen van symptoomlast en het 
verbeteren van de kwaliteit van het (dagelijks) leven. Crustatieve zorg is een holistische 
benadering die steunt op vier pijlers: lichamelijke zorg gaat in op de fysieke beperkingen, 
psychologische en psychiatrische zorg focust op comfort en welzijn, de sociale onder-
steuning biedt een structuur van activiteiten en contacten en ten slotte dient zingeving, 
door het bevorderen van de ervaring van een zinvol leven, als basis van voorgaande. Door 
een intensieve totaalzorg aan te bieden, creatief te denken en mensen tijd te geven om 
nieuwe patronen te ontwikkelen, kan symptoommanagement en levenskwaliteit worden 
gerealiseerd. Tijdens de lezing wordt er dieper ingegaan op wie deze mensen met een 
ernstige en persisterende psychiatrische aandoening zijn en hoe er vanuit het crustatieve 
zorgmodel wordt tegemoet gekomen aan hun zorgnoden, aan de hand van theorie en 
praktijkervaringen. Dit om te voorkomen dat deze subdoelgroep een restgroep wordt, 
maar juist wordt erkend in hun kwetsbare identiteit. Sprekers: dr. Marc Calmeyn, Jennifer 
Vlaeminck, Caressa Van Hoe

S31.2  Crustatieve zorg en de psychiater: tussen droom en daad?
Marc Calmeyn, dr. Med., psychiater en psychoanalyticus, PZ Onzelievevrouw Brugge

Dat crustatieve zorg een uitdaging en kans betekent, ook voor de psychiater, blijkt uit 
volgende overwegingen.
Ten eerste. Wat parafraserend op een kerngedachte van Freud, is het zo dat de psychiater 
vanuit zijn professionaliteit zich beweegt op het snijvlak van het psychische en het lichame-
lijke. De psychiater is geen specialist van een bepaald aspect van het menselijke lichaam. 
Eerder is hij of zij ‘bruggenbouwer’ tussen lichaam en geest. Patiënten met EPPA hebben 
baat en nood aan dergelijke psychiater en psychiatrie.
Ten tweede. Evidence based psychiatrie is noodzakelijk maar niet voldoende. Zeker niet in 
de psychiatrie waar de gebroken mens centraal staat. EPPA patiënten zijn het symptoom 
hiervan. De behandelingen werkten niet, maar is men daarom ‘uitbehandeld’? Hier staan 
psychiater en psychiatrie eveneens voor uitdagingen én kansen.
Ten derde. Voorgaande impliceert een appèl op de mensvisie van een psychiater – en psy-
chiatrie. ‘Laat varen alle hoop’ (Dante) eens de evidentie niet evident blijkt te zijn? Of is het 
versregel van Lucebert ‘alles van waarde is weerloos’ het kompas? Psychiater en psychiatrie 
die gaan voor een verruimend denken -biopsychosociaal én existentieel doordesemd – kan 
dit nog? 
De spreker toetst bovenstaande aan de klinische realiteit van een afdeling crustatieve zorg 
waar hij werkzaam is, en bespreekt de mogelijkheden maar ook de beperkingen. 
Immers: Maar doodslaan deed hij niet, want tussen droom en daad staan wetten in de weg 
en praktische bezwaren (Willem Elsschot). 
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S31.3  Ethische aspecten bij levenseindezorg voor mensen met EPPA
Loïc Moureau, drs., Ethicus VZW gezondheidszorg Bermhertigheid Jesu, onderzoeker KU 
Leuven, PZ Onzelievevrouw Brugge

De spreker voert onderzoek naar “de ethische aspecten van de zorg aan het levenseinde” 
bij de EPPA doelgroep. Aan de hand van een scoping review van de wetenschappelijke 
literatuur wordt er gezocht naar een antwoord op de volgende drie onderzoeksvragen:

S31.4  Ethische aspecten bij levenseindezorg voor mensen met EPPA
Loïc Moureau, drs., Ethicus VZW gezondheidszorg Bermhertigheid Jesu, onderzoeker KU 
Leuven, PZ Onzelievevrouw Brugge
Caressa Van Hoe, RN, MSc, Psychiatrisch verpleegkundige en onderzoeksmedewerker 
Palliatieve Zorg Vlaanderen, PZ Onze-Lieve-Vrouw, Brugge

Een eerste thema dat in de literatuur aan bod komt is sociale rechtvaardigheid: de toegang 
tot diverse vormen van kwaliteitsvolle levenseindezorg voor de EPPA doelgroep wordt 
belemmerd, ten gevolge van verzuiling in de gezondheidszorg, stigma en percepties bij 
hulpverleners, onvoldoende opleiding en middelen, enzovoort. Ook in het wetenschappelijk 
onderzoek werkt deze ongelijke behandeling door.
Een tweede thema betreft het ruime ethische thema van autonomie versus het bieden 
van goede zorg. De inschatting van de wils- en handelingsbekwaamheid van personen met 
EPPA in relatie tot de thema’s veiligheid, schade en paternalisme staan centraal.
Ten slotte valt het academisch debat aangaande de mogelijkheid tot een palliatieve 
zorgbenadering voor deze doelgroep op. Deze discussie wordt door verschillende auteurs 
gekaderd als een specifiek ethisch debat en zit verweven met vraagstukken rond het begrip 
‘futility’, alternatieven voor actieve levensbeëindiging, ‘staging’ van psychiatrische aandoe-
ning en de relatie tot het hersteldenken.

SYMPOSIUM S32  woensdag 21 september 2022, 13:45-15:15

	p Het Public Mental Health perspectief als bouwsteen van een 
nieuw Vlaanderenbreed beleid Mentaal Welzijn Studenten
Voorzitter: Ronny Bruffaerts

Dit symposium biedt inzicht in de psychische gezondheid van studenten en de speerpun-
ten van een nieuw duurzaam en geïntegreerd beleid, “Mentaal Welzijn Studenten”, dat, 
gestoeld op het public health perspectief, vanaf 2022, Vlaanderenbreed wordt uitgerold.

S32.0  Het Public Health als bouwsteen van een nieuw Vlaanderenbreed beleid 
Mentaal Welzijn Studenten 
Ronny Bruffaerts, prof. dr, hoogleraar, KU Leuven

Het public health perspectief is een algemeen verworven internationaal kader dat 
toenemend gebruikt wordt als leidraad voor het vormgeven van een geestelijke 
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gezondheids(zorg)beleid in een maatschappij, óók (en misschien vooral) binnen de context 
van het hoger onderwijs. Deze bijdrage focust op de bouwstenen van een public health 
benadering voor het welzijn van studenten in het hoger onderwijs en zoomt in op de 
vier speerpunten van het nieuwe beleid: (1) het uitbouwen en implementeren van een 
Vlaanderenbrede Welzijnsmonitor voor het hoger onderwijs, (2) het verder uitbouwen 
van MoodSpace, (3) het verderzetten en uitbouwen van het Vlaanderenbreed lerend 
netwerk en (4) het versterken van de bouwstenen om hogeronderwijsinstellingen te 
helpen de omschakeling te maken van een reactief naar een meer proactief beleid inzake 
geestelijke gezondheid op weg naar een ‘community of caring’.

Referenties
	u Bruffaerts R, Mortier P, Kiekens G, …, Kessler RC. Mental health problems in college freshmen: prevalence 

and academic functioning. Journal of Affective Disorders 2018; 225: 97-103

	u Laporte, N., van den Bogaard, D., Brenning, K., Soenens, B., & Vansteenkiste,M. (2022). Testing 

LifeCraft, an online program to foster need crafting during the COVID-19 pandemic: effects on need-

based experiences and mental health. Current Psychology.

	u Van Hees, V (2021). Studentenwelzijn duurzaam versterken tijdens en in de nasleep van de coronapande-

mie. Gent: SIHO

S32.1 Krachtlijnen 
Ronny Bruffaerts, prof. dr, hoogleraar, KU Leuven
Maarten Vansteenkiste, prof. dr, hoogleraar, Universiteit Gent

Deze bijdrage biedt een overzicht van de krachtlijnen van de nieuwe Welzijnsmonitor die 
een set van procesvariabelen omvat die sensitief zijn voor zowel het monitoren van het 
welzijn van studenten als het detecteren van beleidseffecten. In een eerste deel bespre-
ken we psychische gezondheid en welzijn van de studenten in het hoger onderwijs. In 
het tweede deel van de lezing gaan we in op de Vlaams Monitor. Deze beoogt specifieke 
beleidsinput te genereren door, onder meer het formuleren en evalueren van te bereiken 
doelstellingen omtrent een goede geestelijke gezondheid, welzijn, veerkracht en schoolse 
motivatie. Van hieruit zullen jaarlijkse specifieke actiepunten worden geïdentificeerd die 
een vertaalslag inhouden voor het macro-, meso- en microniveau en het formuleren van 
aanbevelingen voor een duurzame integratie van welzijns- en gezondheidsbeleid in het 
hoger onderwijs. 

S32.2  MoodSpace
Valérie Van Hees, coördinator, Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs, Gent

Deze bijdrage biedt een overzicht van het nieuw ontwikkelde MoodSpace internetplat-
form (www.moodspace.be). Gestoeld op het public health perspectief biedt MoodSpace 
betrouwbare info, tips en zelfhulp om emotionele problemen het hoofd te bieden en 
(veer)krachtig te studeren. Met ruimte voor verhalen van studenten, informatie rond wel-
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zijn en geestelijke gezondheid en wegwijzers naar een luisterend oor is de toegevoegde 
meerwaarde van het ontwikkelde platform dat de kennis wordt samengebracht binnen 
één website. Zo fungeert de website als dynamische state of the art rond welzijn in het 
hoger onderwijs. MoodSpace wil een katalysator worden om psychische gezondheid en 
welzijn meer bespreekbaar te maken en om ervaringen uit te wisselen.

S32.3  LifeCraft
Daphne van den Bogaard, drs., Universiteit Gent

LifeCraft is een online trainingsprogramma
 om het bewustzijn van de psychologische basisbehoeften (d.w.z. autonomie, ver-
bondenheid en competentie) te vergroten en om dit bewustzijn in actie om te zet-
ten. LifeCraft werd ontwikkeld aan de Universiteit Gent. Het is gebaseerd op de 
Zelfdeterminatietheorie en de literatuur rond implementatie intenties. Deze bijdrage 
focust op de effecten van de e-health interventie op het welzijn en de veerkracht van 
studenten.

S32.4  Ervaringsdeskundige
Carola Van Autreve, studente, Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs, Gent

In het Vlaanderenbreed Beleid Mentaal Welzijn staat de student centraal en worden 
ze als active agents betrokken bij het uittekenen de ontwikkeling en evaluatie van 
MoodSpace en interventies. Tijdens deze bijdrage licht studente Carola als ervarings-
deskundige toe hoe studenten participatief én co-creatief richting gaven en geven aan 
de uitbouw het platform en de e-health interventies. De presentatie biedt inzicht in hoe 
studenten MoodSpace waardevol invullen, met onder andere krachtverhalen, podcasts 
en initiatieven voor en door studenten.

SYMPOSIUM S33 woensdag 21 september 2022, 13:45-15:15

	p Screening en zorgpad perinatale psychosociale kwetsbaarheid
Voorzitter: Katrien Beeckman

Born in Belgium Professionals gaat uit van het Rijksinstituut voor ziekte- en invalidi-
teitsverzekering (RIZIV), welke een sleutelrol speelt in de sociale zekerheid in België, en 
kadert binnen witboek-projecten rond de toegankelijkheid van de zorg. Born in Belgium 
Professionals focust op zwangere vrouwen in psychosociaal kwetsbare situaties via 
ondersteuning aan hulp- en zorgverleners uit de nulde, eerste en tweede lijn; zowel uit 
de (para)medische als sociale sector. Doelstelling is te komen tot geïntegreerde perinatale 
zorg over zorglijnen en sectoren heen en daarmee een bijdrage te leveren aan kwaliteits-
volle zorg in de eerste 1000 dagen van het leven. We kaderen in deze bijdrage even het 
project. 
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S33.1  Project Perinatale Mentale Gezondheid
An-Sofie Van Parys, doctor in gezondheidswetenschappen, vroedvrouw, sociaal agoge, 
seksuologe, psychotherapeute, coördinator project PMG, U(Z)Gent
Marieke Vermaas, Master zorgwetenschappen, beleid en beheer, coördinator project PMG, 
UPC Leuven, Kortenberg

In 2015 werd er onder initiatief van Freya Saeys (Open VLD) in het Vlaams Parlement 
een resolutie goedgekeurd waarin onder andere stond dat alle vrouwen minstens één 
keer gescreend moeten worden op depressie in de perinatale periode. Als reactie op deze 
resolutie initieerde Vlaams Minister van Volksgezondheid twee pilootprojecten, één in 
het UZ Gent in nauwe samenwerking met de Moeder-Baby Eenheid (MBE) van Gent en 
één in de MBE in Zoersel. De doelstelling van dit pilootproject was de ontwikkeling van 
een wetenschappelijk onderbouwd screeningsinstrument en de uitbouw van zorgpaden 
die het zorgaanbod rond perinatale mentale problemen (PMG) beter op elkaar afstemt. In 
een eerste fase werden de zorgpaden regionaal uitgerold in de regio’s Oost-Vlaanderen 
en Antwerpen. In een tweede stap werd het UPC KULeuven betrokken en wordt de 
screening en de zorgpaden over heel Vlaanderen geïmplementeerd, zowel in een zie-
kenhuiscontext als binnen de eerstelijn. Sinds november 2022 werd hiervoor de nauwe 
samenwerking aangegaan met het project Born in Belgium. Het project PMG en Born in 
Belgium hebben veel raakvlakken. Door de gemeenschappelijke uitrol van de screening 
en de zorgpaden psychosociale kwetsbaarheid, kunnen we het perinatale werkveld 
enerzijds één gedragen wetenschappelijk instrument aanbieden en komen we anderzijds 
tegemoet aan de nood aan een gedigitaliseerde tool die ingebeld is in de elektronische 
patiëntendossiers. Deze presentatie wordt samen gegeven door An-Sofie Van Parys 
en Marieke Vermaas.De auteurs zijn An-Sofie Van Parys1, Gilbert Lemmens1, Marieke 
Vermaas2, Titia Hompes2, Kristiaan Plasmans3 en Helga Peeters3. 

Referenties
	u 1 Centrum Perinatale Mentale Gezondheid, Dienst psychiatrie UZGent

	u 2 Expertisecentrum Perinatale psychiatrie UPC KULeuven

	u 3 Moeder Baby Eenheid PC Bethaniën Zoersel

S33.2  Born in Belgium Pro-tool demo-voorstelling
Kim Decabooter, vroedvrouw, master Management en Beleid, projectmedewerker, 
UZ Brussel/VUB, Jette

De Born in Belgium Pro-tool is een digitale tool met als doel de psychosociale 
kwetsbaarheden te identificeren en met behulp van zorgpaden hulp op maat aan te 
reiken. De tool fungeert hierbij als een gedeeld platform die de (multidisciplinaire) 
samenwerking tussen de hulpverleners van de vrouw, over de zorglijnen heen faciliteert. 
Het biedt een overzicht van welke hulpverleners er ondersteuning aanbieden en welke 
acties er door wie reeds zijn ondernomen voor bepaalde kwetsbaarheden (bv huisvesting, 
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verblijfsstatuut, levensomstandigheden, geweld, sociale steun, …). Hierbij ondersteunt 
de tool de communicatie en zorgcontinuïteit tussen zorgverleners en kan het makkelijk 
geïntegreerd worden in een elektronische patiëntendossiers of gebruikt worden met 
behulp van een weblink. Het instrument is niet alleen wetenschappelijk onderbouwd, 
maar bouwt tevens voort op concrete ervaringen uit de praktijk. In dit deel van de 
presentatie wordt de tool gedemonstreerd.

S33.3  Born in Belgium Pro-tool eerste resultaten
Kelly Amuli, Master Biomedisch wetenschappen, Doctoraalstudent, UZ Brussel/VUB, 
Jette

Psychosociale kwetsbaarheden tijdens de zwangerschap blijven vaak ondergedetecteerd 
door het niet systematisch bevragen tijdens de zwangerschap. Dit heeft als gevolg dat de 
zwangere vrouw en haar ongeboren kind een verhoogde kans hebben op ongunstige ge-
zondheidseffecten, zowel op korte als lange termijn. Een tijdige en nauwkeurige detectie 
van prenatale psychosociale kwetsbaarheid zijn in dit kader noodzakelijk. Daarom heeft 
Born in Belgium Professionals een tool, een digitaal gedeeld platform, voor de hulpver-
leners werkzaam in België ontwikkeld. De Born in Belgium Professionals tool bestaat uit 
een psychosociale screeningstool van 13 indicatoren (communicatie, geboorteplaats, ver-
blijfsstatus, opleiding, beroepsstatus, beroepsstatus partner, financiële situatie, woonsitu-
atie, sociale steun, depressie, angst, middelengebruik en geweld) gemeten door 22 vragen 
en een actiontool-gedeelte dat zorgpaden aanbiedt, deze omvatten advies op maat, 
informatie en geïntegreerde socio-medische hulpverleningsdatabanken. Sinds januari 
2021 startte de implementatie in Brussels. Tijdens dit congres zullen de eerste resultaten 
van de huidige psychosociale kwetsbaarheden tijdens de zwangerschap in Brussel, met 
de focus op psychologisch welzijn en middelengebruik tijdens de zwangerschap, weerge-
geven worden.

S33.4  Discussie en vragen
Helga Peeters, paster psychologee, coördinator project PMG, PC Bethaniën Moeder-Baby 
Eenheid, Zoersel

Gedurende de laatste 20min van het symposium wordt er tijd gemaakt om in te gaan op 
vragen vanuit het publiek. Indien er onvoldoende vragen vanuit het publiek komen, zal er 
gewerkt worden met stellingen om de discussie op gang te trekken.

SYMPOSIUM S34 woensdag 21 september 2022, 13:45-15:15

	p Palliatieve zorg & GGZ
Kenneth Chambaere

De meeste psychiatrische aandoeningen ontstaan ruim voor het 40e levensjaar, vaak al in 
de pubertijd of adolescentie. Dit maakt dat, in tegenstelling tot de meeste vakgebieden in 
de geneeskunde, gewerkt wordt met een relatief jonge populatie. Begrijpelijk dat palliatieve 
zorg weinig aandacht krijgt in de geestelijke gezondheidszorg en in de opleiding van haar 
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professionals. Alle sprekers op dit symposium hebben bijgedragen aan het nieuwe hand-
boek “Psychiatrie in de laatste levensfase”. Wanneer patiënt, naasten en zorgprofessionals 
zich bewust zijn van deze laatste levensfase zal dit doorgaans een goede dood bevorderen. 
In de laatste levensfase van mensen met een psychiatrische aandoening is het essentieel 
dat professionals ruimte maken om de hoop op genezing of herstel geleidelijk over te laten 
gaan in hoop op een goede dood. Dit symposium start met een inventarisatie van het 
mortaliteitsrisico van de verschillende psychiatrische aandoeningen. Vervolgens wordt 
ingegaan op advance care planning, palliatieve zorg in de psychiatrie en de mogelijkheden 
voor psychologische behandelingen in deze levensfase. We sluiten af met een voorstel-
ling van het innovatieve crustatieve zorgmodel bij ernstige persisterende psychiatrische 
aandoeningen.

S34.1  Psychiatrische aandoeningen als determinant van sterfte
Richard Oude Voshaar, psychiater, hoogleraar, Universitair Medisch Centrum, Groningenn 
Nederland

In Nederland en Vlaanderen neemt het relatieve aandeel van psychiatrische aandoenin-
gen, zoals dementie, in overlijdens gestaag toe. Doel is het geven van een literatuurover-
zicht m.b.t. het mortaliteitsrisico van de verschillende psychiatrische aandoeningen en de 
onderliggende redenen waardoor dit risico verhoogd is t.o.v. mensen zonder psychiatri-
sche aandoening. De relatieve impact van psychiatrische aandoeningen op het stefte-
cijfer in Westerse landen is de laatste decennia geleidelijk toegenomen. Het populatie 
attributieve risico van psychiatrische aandoeningen op sterfte is 14.3%, wat betekent 
theoretisch dat 14.3% van alle sterfgevallen voorkomen kan worden wanneer we in staat 
zijn psychiatrische aandoeningen volledig te genezen. De verminderde levensverwachting 
van patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening kan worden verklaard door 
1) bijwerkingen van psychofarmaca, 2) een ongezonde leefstijl, 3) een latere herkenning 
en minder efficiënte behandeling van comorbide chronische somatische ziekten, en tot 
slot 4) pathofysiologische processen inherent aan de psychiatrische aandoening. Er zijn 
aanwijzingen dat intensieve behandeling van psychiatrische aandoeningen en leefstijl 
interventies de levensverwachting van mensen met een psychiatrische aandoening 
gunstig beïnvloeden, ook onder ouderen met een psychiatrische aandoening. De relatieve 
toename van overlijden aan een psychiatrische aandoening staat in schril contrast met 
het afgenomen mortaliteitsrisico voor de meeste chronische somatische ziekten. Om de 
prognose van de psychiatrische patiënt te verbeteren is meer aandacht nodig voor zowel 
leefstijl als een betere integratie met de somatische gezondheidszorg.

S34.2  Advance care planning (ACP) in de psychiatrie
Karin den Boer, verpleegkundig specialist, verpleegkundig specialist GGZ – onderzoeker, 
Parnassia Groep, Poortugaal, Nederland

ACP wordt steeds vaker toegepast bij mensen in de laatste levensfase. In gesprek gaan 
over wensen, voorkeuren en behoeften omvat veel meer dan afspraken over wel of niet 
reanimeren of beademing. Het draagt bij aan een betere kwaliteit van leven en sterven. 
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Zorgverleners in de psychiatrie zijn nog niet algemeen bekend met ACP. Doelstelling: 
Tijdens deze bijdrage wordt uitgelegd wat ACP is volgens de internationale consen-
susdefinitie en welke voordelen ACP opleveren voor patiënt, naasten en zorgverlener. 
Verder worden handvatten en tools besproken om tijdig en op gestructureerde wijze het 
proces van gesprekken te voeren met patiënt en naaste(n). De praktijk is echter weerbar-
stig. Daarom wordt ook ingegaan op aandachtspunten in het kader van ACP bij diverse 
subgroepen in de psychiatrie zoals dementie, ernstige psychiatrische aandoeningen en 
doorgebruikers.

S34.3  Palliatieve zorg in de psychiatrie
Heidi de Kam, verpleegkundig specialist, regiebehandelaar, GGz Centraal, Amersfoort, 
Nederland

Op weinig plekken wordt terminaal palliatieve zorg gegeven aan patiënten met een 
ongeneeslijke lichamelijke ziekte én een psychiatrische aandoening. Een eerste doel is het 
beschrijven van de specifieke aspecten van palliatieve zorg voor psychiatrische patiënten 
aan de hand van casuïstiek en een systematische literatuurstudie. Een tweede doel is 
de toepasbaarheid van de huidige palliatieve zorg richtlijnen op deze patiëntengroep te 
beoordelen. Uit een groep van 34 patiënten die behandeld werden op de palliatieve zorg 
unit van GGZ Centraal, werden 14 casussen geselecteerd om een beeld te schetsen van 
deze groep patiënten met complexe zorgbehoeften. Leden van de cliënten- en familie-
raad hebben meegelezen en waardevolle adviezen aangereikt op de interpretatie van 
de resultaten m.b.t. de toepasbaarheid. Advance care planning wordt bij patiënten met 
een ernstige psychiatrische aandoening nog weinig toegepast of bemoeilijkt. Beperkt 
inzicht in eigen gezondheid, verminderde gewaarwording van pijn, cognitieve beperkin-
gen, concentratiestoornissen en de aanwezigheid van psychiatrische symptomen spelen 
hierbij een rol. In tien van de 14 casus werd een mogelijk verband tussen leefstijl en 
oorzaak van overlijden gezien. Meest voorkomende symptomen in de laatste levensfase 
zijn vermoeidheid, gevolgd door pijnklachten, slaapproblemen en verminderde eetlust. 
Vrijwel alle patiënten hebben een beperkt of helemaal geen netwerk, dan wel een ver-
stoorde relatie met naasten. Richtlijnen palliatieve zorg zijn bruikbaar voor patiënten met 
een psychiatrische aandoening. Het is belangrijk dat zorgverleners in de GGZ structurele 
aandacht hebben voor de somatische aspecten in de zorg voor de psychiatrische patiënt 
en noodzakelijk om kennis hierover te vergroten.

S34.4  Psychologische behandelingen in de laatste levensfase
Froukje de Vries, psychiater, Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam, Nederland

Wanneer overlijden onvermijdelijk geworden is, vaak door een levensbedreigende ziekte 
als kanker, hartfalen of COPD, dan vraagt dit veel van het aanpassingsvermogen van de be-
trokkenen. Dit aanpassingsproces gaat vaak gepaard met psychische klachten als verdriet, 
somberheid en/of angst en soms is psychologische hulp daarbij geïndiceerd. Het doel van 
deze lezing is om een overzicht te geven van de verschillende evidence-based psychologi-
sche behandelopties in de laatste levensfase. Dit a.d.h.v. een systematisch literatuurover-
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zicht naar de psychologische behandelingen bij patiënten met een somatische ziekte in de 
laatste levensfase uitgevoerd. In de presentatie wordt de wetenschappelijke evidentie aan-
gevuld met de praktijkervaring van de auteur in haar werk in het Antonie van Leeuwenhoek 
ziekenhuis met terminale kankerpatiënten. In totaal werden 14 gerandomiseerde en gecon-
troleerde studies gevonden. De verschillende behandelopties kunnen worden ingedeeld 
in zingevingsgerichte therapieën (zingevingstherapie in engere zin, waardigheidstherapie 
en kortdurende zingevingstherapieën), ondersteunend-expressieve therapievormen (m.n. 
de in Canada ontwikkelde CALM methodiek, wat staat voor Managing Cancer and Living 
Meaningfully), en meer klachtgerichte behandelingen (cognitieve gedragstherapie, oplos-
singsgerichte therapie en mindfulness-based therapie). Evidentie voor de haalbaarheid en 
effectiviteit van psychologische behandelingen in de laatste levensfase groeit. Vergelijkend 
onderzoek tussen deze behandelingen is niet beschikbaar, maar er is wel bewijs voor de 
effectiviteit van zowel behandelingen die vooral de nadruk leggen op existentiële vragen als 
behandelingen die meer klachtgericht van aard zijn.
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WERKWINKEL W01 dinsdag 20 september 2022, 11:30-13:00

	p Aan de slag met culturele diversiteit
Seline van den Ameele, Psychiater, PAAZ UZ Brussel, Jette
Lukas Claus, psychiater in opleiding VUB, onderzoeker CAPRI – UA
Nathalie Destoop, psycholoog, referent cultuursensitieve zorg mobiel 2B team SPITT, 
onderzoeker PZ St-Alexius 
Laura Van de Vliet, psychiater PZ St-Alexius, POZAH-project
Bernard Sabbe, psychiater, POZAH-project en vluchtelingenteam CGG Leuven

Binnen onze veranderende samenleving wordt ook de geestelijke gezondheidszorg steeds 
meer geconfronteerd met culturele diversiteit. De cultuur van de patiënt en behandelaar 
beïnvloedt de wijze waarop ziekte wordt ervaren en verklaard, en beïnvloedt de ver-
wachtingen op vlak van behandeling. Moeilijkheden in de confrontatie met de cultureel 
‘andere’ binnen een behandelrelatie, kan leiden tot onzekerheid, onbegrip en afstand. 
Om de aandacht voor cultuur en context in psychiatrische diagnostiek te vergroten, werd 
in de DSM-IV-TR de ‘Outline for Cultural Formulation (OCF)’ geïntroduceerd. Een verfij-
ning van de OCF leidde tot het Cultural Formulation Interview (CFI) in DSM-5. Het CFI 
biedt een leidraad om de culturele en contextuele factoren relevant voor diagnostiek en 
behandeling te exploreren. Het interview kan helpen om ziekte-ernst beter in te schatten, 
culturele empathie te vergroten, en beperkte compliantie of meningsverschillen beter te 
begrijpen. Naast het CFI, werd ook het Brief Cultural Interview (BCI) ontwikkeld met een 
sterkere nadruk op de culturele identiteit. Deze interviews zijn in de Vlaamse praktijk nog 
weinig gekend. In deze workshop gaan we dieper in op de culturele formulering en instru-
menten als het CFI en BCI. Vanuit onze ervaring in verschillende settings waarin deze in-
terviews recent werden geïmplementeerd (i.e. asielcentra, psychiatrisch ziekenhuis, PAAZ 
en mobiel team), bespreken we de mogelijke toepassingen en drempels voor het gebruik. 
Aan de hand van prakijkvoorbeelden tonen we hoe een culturele formulering de diagnos-
tiek en het behandeltraject kan beïnvloeden. We sluiten af met een rollenspel waarbij we 
met de instrumenten aan de slag gaan en een culturele formulering opstellen.

Referenties
	u Lewis-Fernandez, Roberto, Aggarwal, Neil and Kirmayer, Laurence. (2020). The Cultural Formulation 

Interview: Progress to date and future directions. Transcultural Psychiatry, 57, 4, 487-96.

	u Groen, Simon e.a. (2017). Implementation of the Cultural Formulation through a newly developed Brief 

Cultural Interview: Pilot data from the Netherlands. Transcultural Psychiatry, 54, 1, 3-22.
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WERKWINKEL W02 dinsdag 20 september 2022, 11:30-13:00

	p Aan de slag met www.onlinehulp-apps.be - dé wegwijzer naar 
apps en websites voor welzijn en geestelijke gezondheid
Jana Verplancke, master, docent onlinehulp, Arteveldehogeschool - bachelor sociaal 
werk, Gent
Annelien Mees, master, lector en onderzoeker, Howest Toegepaste Psychologie

Als je blended wil werken, verlost www.onlinehulp-apps.be je alvast van één kopzorg. 
Geen eindeloze zoektocht meer: deze appstore is dé verzamelplek voor kwaliteitsvolle 
apps en websites voor welzijn en gezondheid. Deze appstore screende meer dan 100 
apps en websites op helderheid, toegankelijkheid en betrouwbaarheid.
In deze workshop kijken we achter de schermen van dit screeningsproces, maken we 
kennis met het screeningskader van www.onlinehulp-apps.be en wordt de mogelijke 
meerwaarde van apps en websites voor welzijn en gezondheid toegelicht.
Via een demo van www.onlinehulp-apps.be worden de voornaamste functionaliteiten 
van de appstore toegelicht. Hierbij zoomen we expliciet in op welke manier je de appstore 
binnen jouw werking kan integreren en een volwaardige appstore-op-maat kunt maken.
We gaan ook in gesprek over …
• hoe je een app/website kan inbouwen in een begeleidingstraject
• hoe je een website/app voorstelt aan je cliënt
• hoe je je cliënt kan motiveren om een app/website te (blijven) gebruiken
Deze workshop wordt gegeven door medewerkers van de Arteveldehogeschool - Howest 
en Thomas Morehogeschool.

Referenties
	u https://www.onlinehulp-apps.be/screeningskader https://cdn.nimbu.io/s/q8z1mue/assets/

Screeningscriteria%20voor%20de%20apps%20-%20versie%2031.12.2020.pdf

WERKWINKEL W03 dinsdag 20 september 2022, 11:30-13:00

	p Meervoudig trauma in hechtingsrelaties
Kris Decraemer, master klinische psychologie, staflid, opleider, therapeut, bemiddelaar, 
interactie-academie, Antwerpen

Bij complex trauma worden we geconfronteerd met mensen die in hun hechtingsrelaties 
en intieme relaties op indringende en langdurige wijze met geweld, afwijzing of emotio-
nele verwaarlozing werden geconfronteerd. De negatie van hun belevingen, maar ook de 
eigen ambivalente gevoelens verhinderen vaak het kunnen spreken over gebeurtenissen. 
In deze workshop illustreren we een systeemgeoriënteerd exposure traject waarbij 
cliënten op een vasthoudende wijze geleid worden naar hun belevingen van toen en 
waarin indringende gevoelens en lijfelijke gewaarwordingen geconnecteerd worden 
met contexten en relaties, patronen en beïnvloedingen op dat moment. In deze work-
shop krijg je inzicht in de opbouw van dit exposure traject, waarin op ervaringsgerichte 
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wijze toegewerkt wordt naar het situeren van wat is gebeurd en het actief innemen van 
een andere positie ten opzichte van de traumatische belevingen én intieme relaties. Dit 
proces wordt gefaciliteerd door ervaringsgerichte exploraties van kernherinneringen, het 
systemisch inbedden van deze herinneringen, de aanwezigheid van een narrator-getuige, 
het biografisch verslag. Het actief binnenbrengen van derden in sessies nadien maakt een 
transfer mogelijk naar de buitenwereld, naar betekenisvolle anderen. 
Deze sytemische exposure behandeling wordt geillustreerd aan de hand van een casus. Er 
worden via een demonstratie enkele methodieken voorgesteld, waarbij je wordt uitgeno-
digd om de effecten daarvan te ervaren. 

Referenties
	u Decraemer,K. (2020) Trauma in verbinding: over Systemische Individuele Trauma Exposure. 

Systeemtheoretisch Bulletin, 38-3

WERKWINKEL W04 dinsdag 20 september 2022, 11:30-12:15

	p Levensmoeheid bij ouderen
Robert Geeraert, master psychologie, opvoedkunde gezondheidszorg ouderen, 
Gastdocent, Erasmushogeschool Brussel, Leuven

Steeds meer ouderen willen zelf de regie over hun levenseinde opnemen. Een groeiend 
aantal onder hen ervaart door de confrontatie met een complex geheel van aan ouder-
dom gelieerde, medische en niet-medische factoren, geen of onvoldoende levenskwali-
teit meer en verkiest hierdoor de dood boven het leven. Een empathische buurt waarin 
burgers, (eerstelijns-)zorgverleners, socio-culturele verenigingen, welzijns- en zorgvoor-
zieningen zich gezamenlijk inzetten voor kwetsbare burgers is de beste garantie om 
levenskwaliteit van ouderen te verhogen, frialty te vermijden en vroegtijdig signalen van 
levensmoeheid te detecteren. Wanneer er bij een oudere een vermoeden van levensmoe-
heid wordt vastgesteld is een interdisciplinair diagnostisch onderzoek naar alle moge-
lijke medische, psychische, socio-economische en spirituele oorzaken aangewezen. De 
huisarts zal hierbij, als coördinator, alle relevante zorgverleners betrekken. Met instem-
ming van de oudere kan een goed gecoördineerde interdisciplinaire ( arts, psycholoog, 
psychiater, pastor, moreel consulent, gezinszorg, woonzorgcentrum....)aanpak er in slagen 
om levensmoeheid te remediëren. De bereidheid van een oudere om een behandeling 
te ondergaan is echter geen garantie om levensmoeheid succesvol aan te pakken. Uit de 
literatuur blijkt dat het weigeren van een behandeling de meest waarschijnlijke situatie is. 
Een oudere die levensmoe is staat meestal negatief tegenover een behandeling. Hij is niet 
geneigd om hulp te zoeken noch te aanvaarden. Conform aan de wet op de patiënten-
rechten dient die beslissing gerespecteerd te worden en maatschappelijk debat is wen-
selijk over de plaats van de oudere in de samenleving en het recht van ouderen zonder 
ernstige ongeneeslijke ziektes om hun “voltooid”leven te beëindigen.

Referenties
	u Geeraert R. Levensmoeheid bij ouderen, Brussel, Politeia, 2019
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WERKWINKEL W06 dinsdag 20 september 2022, 11:30-13:00

	p Driehoekenmodel rond somatische zorg binnen een 
psychiatrische setting
Sven Tempels, master bewegingswetenschappen UGent, bewegingstherapeut, PZ 
Frapello, Merelbeke

Wie gedurende langere periode uit balans is wordt vaker geconfronteerd met somatische 
klachten. Hoe gaan we hiermee om binnen de geestelijke gezondheidszorg? Met het 
driehoekenmodel gaan we er actief mee aan de slag. We kiezen voor een werkbare evi-
dence based approach die ieder individu helpt om inzicht te krijgen in zijn of haar fysieke 
klachten en hoe dit samenhangt met het mentaal welbevinden.
Het driehoekenmodel rust op drie belangrijke bouwstenen: Metabolisme, Beweging en 
Stress. Het is een holistisch model dat de hulpvrager makkelijk zelf kan gebruiken om de 
regie (terug) in handen te nemen naar zijn of haar fysieke en mentale herstel. Voor de 
zorgverlener is het een handige tool om te hanteren bij een preventieve en/of herstelge-
richte begeleiding. Het vormt een samenhangend verhaal dat helpt op zoek te gaan naar 
de oorzaken van de klachten, in plaats van in te zetten op het bestrijden van de sympto-
men. 
We gebruiken het model in Psychiatrisch Ziekenhuis Frapello om meer in te zetten op so-
matische zorg (in navolging van het KCE rapport 338As). We bundelen alle hedendaagse 
kennis en zetten er multidisciplinair op in. Door dit visueel aanschouwelijk voor te stellen 
legt de hulpvrager zelf verbanden en wordt zij/hij aan het denken gezet met als doel haar/
zijn algemene gezondheid te verbeteren. 
Ik stuur ook de affiche door.

Referenties
	u Gezond en wel met dank aan de wetenschap. UZ Gent, Borgerhoff & Lamberigts (2021). 

WERKWINKEL W07 dinsdag 20 september 2022, 14:00-15:30

	p Mentaliseren voor en door hulpverleners
Elien Mariën, master in de psychologie, zorginhoudelijk coördinator, psycholoog, 
Zorggroep Multiversum, MBT België, Boechout
Yasmine Cuyt
Liesbet Nijssens

In deze werkwinkel willen we ons richten op de behandeling van hard to reach pati-
enten. Deze doelgroep wordt in de literatuur ook soms aangeduid als EPA (patiënten 
met een ernstige psychiatrische aandoening). Drie op 10 patiënten met EPA voldoen 
ook aan de criteria van een persoonlijkheidsstoornis (Delespaul e.a. 2013). In deze 
werkwinkel proberen we te begrijpen waarom deze patiënten vaak moeilijk te berei-
ken zijn, waarom deze patiënten vaak niet gebaat zijn met kortdurend werken en hoe 
we voldoende holding kunnen bieden en tegelijkertijd inzetten op het leven buiten de 
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therapie. Er wordt dieper ingegaan op termen zoals epistemisch vertrouwen, mentalise-
ren en hechting (Bateman & Fonagy, 2012; 2016; Smits, Luyten, & Bales, 2015; Luyten, 
Campbell, Allison, & Fonagy, 2020). We gaan in deze werkwinkel aan de slag met eigen 
casusmateriaal en denken na over helpende interventies.
www.facebook.com/botssintniklaas

Referenties
	u Bateman, A. (2006). Mentalization-based treatment for borderline personality disorder: A practical guide. 

OUP Oxford.

	u Hutsebaut.J, Nijssens.L, Van Vessem.M, (2021). De kracht van mentaliseren. Boom: Amsterdam

WERKWINKEL W08 dinsdag 20 september 2022, 14:00-15:30

	p Hoe aan de slag met social rytm therapy bij mensen met een 
bipolaire stoornis?
Sabien Wyckaert, universitair, psychiater dagcentrum, UPC KULeuven, Kortenberg

Bipolaire stoornis is een ernstige psychiatrische aandoening gekenmerkt door terug-
kerende (hypo)manische en depressieve stemmingsepisodes. Het ziekteverloop onder 
controle krijgen is een hele uitdaging. Volledig episode-vrij blijven is maar bij een kleine 
groep haalbaar zelfs in het geval van optimale behandeling. Opzet om episodes milder 
en korter te maken kan de impact van de aandoening terugdringen en bestaat best uit 
een combinatie van farmacotherapie en psychotherapie. Verschillende therapeutische 
aanpakken hiervoor onderzocht, formuleren een aantal gemeenschappelijke doelstellin-
gen met onder meer het streven naar goede dagstructuur en normalisatie van de dag-
nachtritmes. Waarom dit belangrijk is, en hoe je hieraan kan werken proberen we toe te 
lichten aan de hand van het gebruik van de life-chart gecombineerd met de social rytm 
metric, een werkinstrument dat patiënten en hun hulpverleners helpt inzicht verschaf-
fen, bijdraagt tot motiveren voor verandering en dit veranderingsproces ondersteunt. 
Het multidiscipliniare team van Polaris, opnamevervangende dagbehandeling voor 
bipolaire stoornissen in het UPC-KUL, en ‘ervaringsdeskundigen’ delen hun ervaringen 
waarbij theorie en praktijk belicht worden.

Referenties
	u Frank, E. (2007). Interpersonal and social rhythm therapy: A means of improving depression and preventing 

relapse in bipolar disorder. Journal of Clinical Psychology, 63(5), 463-73.
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WERKWINKEL W09 dinsdag 20 september 2022, 14:00-15:30

	p Preventie van morele verwondingen bij COVID-hulpverleners
Erik de Soir, doctor in de psychologie, doctor in de sociale en militaire wetenschappen, 
psycholoog-psychotherapeut, De Weg Wijzer - Expertisecentrum voor trauma- en rouwbege-
leiding, Leopoldsburg

Het concept ‘morele verwonding’ is in de recente literatuur vooral beschreven op basis 
van de ervaringen van militairen in Irak en Afghanistan waar de oorlog als onjuist en 
onwettelijk werd ervaren. Ze kunnen ontstaan bij militairen die gedrag moeten stellen 
waardoor hun moreel kompas breekt. 
Volgens Lettini (2013) worden morele verwondingen veroorzaakt door het stellen van 
een gedrag waardoor vooral de morele waarden en kernovertuigingen worden vernietigd. 
De kern van de morele verwonding is het ‘verraad van wat goed en juist is’ zoals uitge-
drukt in het Griekse concept ‘themis’.
Hulpverleners ervaren in rampen- of oorlogsomstandigheden hun eigen gedrag soms als 
negatief en ervaren de wereld niet langer als betrouwbaar en zinvol. Morele verwondin-
gen gaan ook altijd gepaard met een ingrijpende schuld- en schaamteproblematiek. 
Ook het zien dat iemand anders morele kernwaarden schendt of zich verraden voelen 
door personen met gezag, kan ook leiden tot het verlies van betekenis en geloof. 
De COVID-pandemie heeft bij vele hulpverleners een moreel conflict in het leven geroe-
pen omdat de specifieke context zorgde tot een werkomgeving waarin het maken van be-
paalde morele keuzes de waarden en normen van de zorgverleners op de helling zetten. 
Rond deze thematiek is de laatste twee jaar erg veel onderzoek gevoerd.
In deze werkwinkel wordt teruggegrepen naar terreinervaringen binnen verschillende 
grote ziekenhuizen m.b.t. de ervaringen van het personeel en de wijze waarop psycho-
logische begeleiding en monitoring van personeel het ontstaan van langdurige morele 
verwondingen probeerde te voorkomen. 
Aan het einde van deze workshop beschikken de deelnemers over een interventieproto-
col voor psychologische monitoring en begeleiding van ziekenhuispersoneel.

Referenties
	u Lettini, G. (2013). Engaging the Moral Injuries of War: A Call to Spiritual Leaders. Reflective Practice, 

Formation and Supervision in Ministry, 40:37-46.

WERKWINKEL W10 dinsdag 20 september 2022, 14:00-14:45

	p Werken met online tools bij de preventie van suïcide
Chiara Versluys, Centrum ter Preventie van Zelfdoding
Kim Devleeschouwer, Suïcidepreventiewerking van de Centra Geestelijke 
Gezondheidszorg

De laatste jaren zijn er in Vlaanderen verschillende online tools ontwikkeld door het 
Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie die aangeboden worden op Zelfmoord1813.
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be. Ze kunnen suïcidale personen helpen om met hun zelfmoordgedachten om te gaan 
en om beter voorbereid te zijn op een suïcidale crisis. Onder andere de app BackUp, de 
online zelfhulpcursus Think Life en het safety plan zullen in deze workshop behandeld 
worden. We gaan de volgende zaken na:
• Welke mogelijkheden bieden de online tools? 
• Wat is de meerwaarde van deze tools? 
• Wat zijn de valkuilen? 
• Wat weten we over hun effectiviteit? 
• Hoe ga je er als hulpverlener praktisch mee aan de slag in de begeleiding en behan-

deling van suïcidale personen?
• Hoe introduceer je zo’n tool bij jouw cliënt?
• Hoe zorg je ervoor dat online tools zinvol en helpend kunnen zijn en blijven voor een cliënt?

Referenties
	u De Jaegere, E., van Landschoot, R., van Heeringen, K., van Spijker, B. A. J., Kerkhof, A. J. F. M., 

Mokkenstorm, J. K., & Portzky, G. (2019). The online treatment of suicidal ideation: A randomised con-

trolled trial of an unguided web-based intervention. Behaviour Research and Therapy, 119, 103406.

	u Pauwels, K., Aerts, S., Muijzers, E., Jaegere, E. De, Van, K., & Portzky, G. (2017). BackUp : 

Development and evaluation of a smart-phone application for coping with suicidal crises, 1–16.

WERKWINKEL W11 dinsdag 20 september 2022, 14:45-15:30

	p Blended werken: ook thuis aan de slag met herstel
Ronny Willemen, Zorggroep zin (CGG), Hasselt

Blended werken heeft heel wat voordelen: zo krijgt de cliënt zelf de regie mee(r) in han-
den, stimuleer je een reflectieproces tussen sessies door, kunnen principes uit de therapie 
ook thuis ingeoefend worden en dus binnensijpelen in de context van de cliënt, … Maar 
hoe pak je dat nu aan in de praktijk? En wat zijn mogelijke valkuilen?
Met onlinepsyhulp kan je modules inzetten op maat van de cliënt voor je, of het nu gaat 
om depressieve klachten, relatiemoeilijkheden, verslavingsproblematiek, ... Geen one size 
fits all aanpak, maar maatwerk.
Tijdens deze workshop gaan we aan de slag met casusmateriaal om de mogelijkheden van 
blended werken te verkennen. Je krijgt een kader aangereikt om op een zinvolle manier 
blended aan de slag te gaan. Ook kan je kennismaken met de tool zelf.

Referenties
	u Wantzel e.a., 2016. Mixing Online and Face-to-Face Therapy: How to Benefit From Blended Care in 

Mental Health Care JMIR Ment Health. 2016 Jan-Mar; 3(1): e9.
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WERKWINKEL W12 dinsdag 20 september 2022, 14:00-15:30

	p De partnerrelatietherapeut als evenwichtskunstenaar
Mieke Faes, klinisch psycholoog, systeemtherapeut, opleider systeemtherapie, staflid 
Interactie-Academie, Antwerpen

In partnerrelatietherapie komen emoties en inhoudelijke strijdverhalen massaal binnen 
in de therapiekamer. De therapeut voelt de machteloosheid van een paar en kan meege-
zogen worden in een opbod van ‘ik-jij ‘ verhalen en lastbeleving. Dit werkt soms als een 
barrière voor therapeuten om met een paar aan de slag te gaan. 
Daarom hebben we als therapeut een helder kader nodig om beslissingen te nemen, een 
veilige ruimte te installeren en verandering mogelijk te maken. 
Het kader van de evenwichtskunstenaar kan helpen om inhoudelijke en methodische 
keuzes te maken in therapie. We vertrekken van een aantal tegenstellingen : aansluiten bij 
de partnerdynamieken tegenover verbreden; de druk van buitenaf binnen brengen versus 
afstand creëren; externaliseren tegenover ervaringsgericht werken; spreken en beteke-
nissen differentiëren tegenover embodied ervaren. Als evenwichtskunstenaar moet de 
therapeut, samen met het paar, hierin een weg vinden. Het model van de evenwichtskun-
stenaar biedt hiervoor heldere beslissingsdialogen

Referenties
	u Bijdragen Systeemtheoretisch Bulletin.

WERKWINKEL W13 dinsdag 20 september 2022, 16:00-17:30

	p De responsiviteit van de Therapeut: essentieel en complex
Peter Rober, prof. dr., psycholoog-gezinstherapeut, Context - UPC KU Leuven, Kortenberg

In het wetenschappelijk onderzoek over psychotherapie is de schijnwerper de laatste ja-
ren meer en meer gericht op de therapeut: ongeacht het gehanteerde model blijkt de ene 
therapeut effectiever dan de andere. In de literatuur wordt daarbij vaak het belang van de 
responsiviteit van de therapeut benadrukt. Er is inderdaad heel wat onderzoek dat toont 
hoe belangrijk de responsiviteit van de therapeut is voor de outcome van therapie. In de 
praktijk blijkt responsiviteit echter heel complex. Het gaat er over het juiste te doen in 
de juiste mate op de juiste moment, allemaal in functie van wat de cliënt op dat moment 
nodig heeft.
In deze workshop willen we niet enkel de bevindingen uit het recente wetenschappelijk 
onderzoek over responsiviteit samenvatten. We willen ook nadenken over de consequen-
ties van deze bevindingen voor de praktijk van de psychotherapie en voor de opleiding 
van psychotherapeuten.
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WERKWINKEL W14 dinsdag 20 september 2022, 16:00-17:30

	p Herstel & Tewerkstelling: van kwetsbaarheid naar kracht’
Tessa Byn, bachelor sociaal werk, maatschappelijk werker/arbeidscoach GGZ, De MaRe, 
Kortrijk

Wat is arbeidscoaching GGZ? Hoe ziet zo’n begeleiding er concreet uit? Wat is het verschil 
met andere begeleidingsvormen rond tewerkstelling? Welke klemtonen worden in deze be-
geleiding gelegd? En hoe kan men krachtgericht/herstelgericht cliënten met een psychische 
kwetsbaarheid begeleiden richting tewerkstelling of hen ondersteunen in het behouden 
van een tewerkstelling? Kortom, wat werkt en voor wie? En voor wie werkt het dus niet?
Wens je graag antwoorden op deze vragen, volg dan zeker deze werkwinkel/workshop!

Referenties
	u Wilken, JP; den Hollander, D. (2011) Zo worden cliënten burgers. SWP

WERKWINKEL W15 dinsdag 20 september 2022, 16:00-17:30

	p Implementatie van Mindful Parenting op een Moeder-Baby 
Eenheid
Annebel Depoorter, master, therapeutisch verantwoordelijke, Karus vzw, Sint-Denijs-
Westrem
Annelies Van Acker, master in de klinische psychologie-cliëntgericht therapeut, kinder-
psycholoog, Karus vzw, Sint-Denijs-Westrem

Kinderen opvoeden is een intens proces met veel verantwoordelijkheden. Als mens, maar 
des te meer als ouder, worden we soms overspoeld door onze takenlijst of door (opvoed)
stress. Dit verhindert ons om echt aanwezig te zijn in het moment en in verbinding te 
staan met onze kinderen. Op dergelijke momenten schakelen we over op automatische 
piloot en interageren we vanuit onze emoties. Als ouders kampen met mentale proble-
men is emotieregulatie helemaal niet vanzelfsprekend wat de verbinding en afstemming 
met het kind vaak verder bemoeilijkt. 
Mindful Parenting (Bögels & Restifo, 2013) is een traject waarbij we proberen om met 
open blik te kijken naar elk moment, met extra focus op voorbeelden waarbij het ouder-
schap centraal staat. Het leert ouders om terug in contact te komen met zichzelf en met 
hun kinderen, en meer ten volle bewust aanwezig te zijn in de interacties met hun kind. 
In deze workshop bespreken we hoe we Mindful Parenting hebben geïmplementeerd en 
aangepast aan de noden en de realiteit van moeders met postpartum psychische proble-
men en hun baby’s. Ten tweede worden enkele specifieke technieken toegelicht. Tot slot 
bespreken we welke voordelen mindful ouderschap bij ouders met psychische problemen 
kan hebben.

Referenties
	u Bögels, S. M., & Restifo, K. (2013). Mindful Ouderschap. Een praktische gids voor hulpverleners. Tielt, 

Lannoo.
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WERKWINKEL W16 dinsdag 20 september 2022, 16:00-17:30

	p Levenseinde vragen bij ouderen
Filip Bouckaert, psychiater en hoofdarts, UPC KU Leuven, Kortenberg
Satya Buggenhout, psychiater, Wilsele
Dorien Broeckaert
Anke Bonnewyn

Levenseinde vragen bij ouderen patiënten kunnen zich uiten op velerlei wijze (levens-
moeheid, suïcidaliteit in kader van een psychiatrisch toestandsbeeld of persoonlijkheids-
problematiek, euthanasievraag, vraag naar palliatieve zorg, vraag naar een vroegtijdige 
zorgplanning, …). 
Het is van groot belang dat hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg deze com-
plexe vragen kunnen begrijpen en de vraag achter de vraag kunnen verfijnen. Het multi-
disciplinaire diagnostisch proces is hierbij van groot belang, alsook het in kaart brengen 
van reversibiliteit en behandelmogelijkheden.
In deze werkwinkel wordt aan de hand van casuïstiek stilgestaan bij deze diverse beelden.
1. Euthanasievraag bij ouderen: ervaringen vanuit het LEITeam UPC KU Leuven (Satya 

Buggenhout en Dorien Broekaert)
2. Suïcidaliteit bij ouderen (Dorien Broekaert en Anke Bonnewyn)
3. Vroegtijdige zorgplanning bij ouderen (Satya Buggenhout)

Referenties
	u Van Den Noortgate N, Vanden Berghe J, De Lepeleire J, Ghijsebrechts G, Lisaerde J, en Beyen A. 

2016. “Oud En Moe Van Dagen: Levensmoeheid Bij Ouderen.” Tijdschrift Voor Geneeskunde 72 (3): 

145–157.

	u Wouters S, Vandenberghe J, De Lepeleire J, van Bouwel L, De Hert M. 2021. Euthanasie: opvattingen 

en ervaringen van universitair werkzame Vlaamse psychiaters. Tijdschr Psychiatr. 2021;63(5):336-342.

WERKWINKEL W17 dinsdag 20 september 2022, 16:00-17:30

	p Wat werkt?! Ervaringsdeskundigen binnen je organisatie en 
netwerk
Patrick Colemont, Beleidsmedewerker, OPGanG, Heverlee

Wat werkt?! Ervaringsdeskundigen binnen je organisatie en netwerk
Binnen verschillende organisaties in de geestelijke gezondheidszorg worden op dit mo-
ment reeds ervaringsdeskundigen ingeschakeld. Een belangrijke rol maar hoe kan je hier 
op een goede manier mee aan de slag gaan? Hoe verloopt de inschakeling van ervarings-
deskundigen binnen een organisatie? Op welke manier kan je als hulpverlener samenwer-
ken? Wat loopt er goed? Waar loop je tegenaan? 
Wil je de werking met ervaringsdeskundigen binnen je organisatie opstarten, versterken 
of zelfs uitbreiden? Dan is deze werkwinkel zeker iets voor jou!
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In deze werkwinkel wil OPGanG (Open Patiëntenkoepel Geestelijke Gezondheid) samen 
met ervaringsdeskundigen uit de patiëntenverenigingen toelichting geven over de 
inschakeling van ervaringsdeskundigen binnen je organisatie en ervaringen uitwisselen. 
Tijdens een interactieve sessie gaan we in gesprek met ervaringsdeskundigen die actief 
zijn binnen verschillende zorgorganisaties. Met de deelnemers bekijken we graag wat hun 
ervaringen zijn en wat anderen hiervan kunnen leren.

WERKWINKEL W18 woensdag 21 september 2022 09:15-10:45

	p Helen van trauma in Vocal Psychotherapy
Nele Fiers, master muziektherapie, muziektherapeut, PC Sint-Jozef Pittem
Karolien Moers, PSC Leuven
Lotte Kennivé, UZ Brussel

Tijdens deze workshop gebaseerd op Vocal Psychotherapy (Austin, 2009) geven we onze 
adem, onze stem en diens natuurlijke klanken (speel)ruimte. Het (her)beleven van dit 
primaire spel brengt ons in contact met innerlijke, vroegkinderlijke dynamieken en met 
kwetsuren die ons tot op heden bepalen. De dragende vocale methodieken en de fijne 
afstemming van de muziektherapeut vormen de basis voor veiligheid en openheid waar-
binnen herstel en heling kunnen plaatsvinden. 
We laten jullie kennis maken met de praktijk van Vocal Psychotherapy door zelf in de 
ervaring te stappen van het samen mogen klinken. Nele Fiers, Lotte Kennivé en Karolien 
Moers begeleiden jullie doorheen verschillende muzikale spelvormen waarin de stem een 
centrale rol speelt.

Referenties
	u Austin, Diane (2009). The Theory and Practice of Vocal Psychotherapy. London, Jessica Kingsley 

Publishers

WERKWINKEL W19 woensdag 21 september 2022, 09:15-10:45

	p Wachttijden aanpakken in de ggz, hoe doe je dat concreet? Een 
tango van wetenschap, logistiek en klinisch handelen.
Daan Van den Bossche, master, klinisch psycholoog - psychotherapeut, CGG De Drie 
Stromen, Lokeren
Kaat Van der Jeught, klinisch psycholoog - psychotherapeut CGG De Drie Stromen
Dr. Kristien Lemaitre, psychiater CGG De Drie Stromen
Jo De Grave, licentiaat biomedische wetenschappen, kwaliteitscoördinator CGG De Drie 
Stromen

In deze werkwinkel verkennen we de dynamiek van wachttijden in ambulante en residen-
tiële settings, en vertalen we wetenschappelijk onderbouwde wiskundige en therapeuti-
sche inzichten 1 naar de klinische praktijk. 
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Ingrepen binnen het proces van indicatiestelling en klinische aandachtspunten bij zowel 
de aanvang als ook tijdens de behandeling, hebben een gunstig effect op de wachttijden. 
Dankzij een vernieuwd in-en doorstroombeleid daalde in CGG De Drie Stromen de ge-
middelde wachttijd voor volwassenen van 24 naar 7 weken, terwijl net méér mensen een 
behandeling starten. 
Clinici en operationeel verantwoordelijken kunnen met een checklist de eigen aanpak van 
wachttijden toetsen aan vaak onbenutte wetenschappelijke inzichten en maken kennis 
met een plan van aanpak. 
Beleidsmakers krijgen een methode aangereikt die kan bijdragen tot afstemming van 
vraag & aanbod (prevalentie, hulpvraag, programmatie zorgaanbod, budgetten).

Referenties
	u E. Rens, J. De Grave, G. Dom, I. Glazemakers, K. Van den Broeck (2021). Genoeg gewacht: naar een 

gezamenlijke aanpak van wachttijden in de Vlaamse ggz. Tijdschrift voor Psychiatrie 2021, Vol.63 (12), 

875-882

WERKWINKEL W20 woensdag 21 september 2022, 09:15-10:00

	p Werken met ouders van zorg mijdende (jong)volwassen 
kinderen: interveniëren in een veld van luide en stille stemmen
Willem Beckers, systeemtheoretisch psychotherapeut, staflid, Interactie-Academie, 
Antwerpen

Het is zeker geen randfenomeen en toch leeft het onderwerp onder de maatschappelijke 
radar: ouders die zich machteloos voelen ten aanzien van hun inwonende (jong)volwas-
sen kinderen wanneer deze op chronische wijze zijn ‘stilgevallen’ en geen hulpvraag meer 
stellen. De zorgen van ouders zijn vaak ernstig: er is sprake van extreme isolatie, het 
wegvallen van enige dagactiviteit en er zijn uiteenlopende psychiatrische moeilijkheden 
waar geen hulp rond is.
Parallel aan de verwaterende lijnen tussen (jong)volwassene en buitenwereld, vertunnelt 
en verarmt ook de ouder-kind relatie. De variabiliteit aan emoties en gedragingen tussen 
ouders en kinderen neemt sterk af, ze tonen zich op steeds minder diverse manieren aan 
elkaar. Wat rest zijn enkel spiralen van druk of gelatenheid, soms grote aanpassingen van 
ouders aan de dreiging van geweld en een geminimaliseerd contact.
Therapeutische trajecten met ouders maken het mogelijk om de impasse op een duur-
zame manier te doorbreken en nieuwe bewegingsruimte te creëren. Tegelijk is het daarbij 
erg belangrijk om niet enkel oog te hebben voor hoe er weer dynamiek kan ontstaan in de 
uitwisselingen tussen ouders en hun kinderen. Deze ‘invariabiliteit’ aan interactiepatro-
nen hangt namelijk samen met gepolariseerde opvattingen en adviezen van omringende 
families, sociale gemeenschappen, maar ook van hulpverleners.
Op basis van meer dan 5 jaar intensieve samenwerking rondom deze problematiek 
worden deelnemers aan de workshop meegenomen in een kijk – en werkwijze die inzicht 
geeft in deze verwevenheid en gepaste interventies helpt faciliteren. 
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Referenties
	u Beckers, W, Jakob, P, Schreiter, ML, (2021). Mattering and parental presence in systemic therapy using 

nonviolent resistance: the utilization of imaginary methods. Family Process, 00, 1-13

	u Beel, V, (2020). Het verborgen bestaan van Boomerang Kids. De Standaard, 2020, 10-14

WERKWINKEL W21 woensdag 21 september 2022, 10:00-10:45

	p KOPP-beleid in zorgorganisaties: inspiratie & goede praktijken
Katleen Hoing, Psycholoog, Projectmedewerker KOPP/KOAP, Familieplatform, Berchem
Kris Holemans, psychotherapeut, projectmedewerker KOPP|KOAP bij Familieplatform, 
Antwerpen

Er is de laatste jaren al meer aandacht voor KOPP/KOAP (Kinderen van Ouders met 
Pyschische Problemen/Kinderen van Ouders met een AfhankelijkheidsProblematiek) en 
er bestaan al heel wat mooie initiatieven rond. Maar hoe kunnen organisaties dit toepas-
sen in de praktijk op een duurzame manier, en verankeren in hun beleid?
De werkwinkel is gebaseerd op bestaande kennis en de jarenlange expertise rond KO(A)
PP bij Familieplatform, én op basis van nieuwe input uit onze Reflectiegroepen KOPP-
beleid. We willen zorgverleners inspireren om ook in hun organisatie aan de slag te gaan 
om een KOPP-beleid te ontwikkelen en implementeren. We geven hiervoor niet enkel 
verschillende goede praktijken mee, maar reiken ook concrete tips en tools aan.
Medewerkers uit zowel mobiele, ambulante of residentiële begeleiding kunnen deelnemen.

Referenties
	u Claes, Soetkin, Venken, Liesbeth, De Groote, Elke, Vermeulen, Marijke (2016). KOPPzorg(en). Werken 

rond kinderen van ouders met een kwetsbare geestelijke gezondheid. Antwerpen, Familieplatform

WERKWINKEL W22 woensdag 21 september 2022, 09:15-10:00

	p Zelfcompassie & Innig verbinden
Wendi Winnelinckx, postgraduaat psychotherapie, beoefenaar psychotherapie onder 
supervisie, Mechelen
Lydia Castiglione, klinisch psychologe en PhD student - thema zelfcompassie & ouders en 
jongeren

Zelfcompassie of mildheid voor zichzelf gaat over het vermogen vriendelijk te zijn voor 
eigen kwetsbaarheid. Via zelfcompassie leren mensen warmte te geven aan zichzelf zodat 
moeilijke emoties vlotter gereguleerd kunnen worden. In plaats van vanuit overlevings-
mechanismen te reageren en defensief te worden of uit contact te gaan, leren mensen 
zich te verbinden met hun emoties. Emoties kunnen worden doorvoeld in het lichaam. 
Mensen leren communiceren met anderen terwijl ze hun emoties zelf dragen. 
Er ontstaat zo meer ruimte om verbindend te communiceren of grenzen en verwachtin-
gen aan te geven zonder verwijt of zonder dicht te klappen. 
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Het vermogen zelfcompassie te tonen is zowel helpend bij eigen worstelingen en presta-
ties, als in iemands rol als ouder. 
Mensen leren eigen fouten te zien als groeimogelijkheden in plaats van heel kritisch om te 
gaan met zichzelf. Zelfcompassie draagt ook bij aan het scheppen van een innerlijk veilig 
klimaat om met pijnlijke herinneringen, trauma’s uit het verleden en hechtingskwetsuren 
om te gaan. 
Ouders die zich het vermogen tot zelfcompassie eigen maken en daarmee oefenen, 
kunnen merken dat het hen helpt beter af te stemmen op de moeilijkheden of vragen van 
hun kind. 
Wanneer ouders eerst mildheid tonen bij het eigen ongemak dat ze misschien ervaren, 
wanneer hun kind uitdagend of lastig gedrag vertoont, in plaats van vanuit defensie te 
gaan reageren, zullen beter in staat zijn, de warme band met hun kind veilig te houden en 
alsnog kader en grenzen te bieden waar nodig. 
Zelfcompassie helpt innig verbinden met zichzelf en de ander.

Referenties
	u Braehler, C., & Neff, K. (2020). Self-compassion in PTSD. In M. T. Tull & N. A. Kimbrel (Eds.), Emotion 

in posttraumatic stress disorder: Etiology, assessment, neurobiology, and treatment (pp. 567–596). 

Elsevier Academic Press.

	u Lathren, C., Bluth, K., Zvara B. (2020). Parent self-compassion and supportive responses to child difficult 

emotion: An intergenerational theoretical model rooted in attachment. Journal of Family Theory & Review, 

12(3), 368-381.

WERKWINKEL W23 woensdag 21 september 2022, 10:00-10:45

	p Wat werkt in therapie met samengestelde gezinnen?
Barbara Lavrysen, licentiaat in de klinische psychologie, relatie- en gezinstherapeute, 
opleider, supervisor, Context UPC KU Leuven, Kortenberg

Of je nu met individuen, koppels, gezinnen, volwassenen of kinderen werkt: deze 
workshop geeft je praktische richtlijnen over wat werkt en wat niet als je (leden van) een 
samengesteld gezin (stiefgezin) probeert te helpen.

Referenties
	u Papernow, P.L. (2022). Werken met nieuw samengestelde gezinnen. Mythes, valkuilen, tips en interven-

ties. Pelckmans. Kalmthout.

	u https://www.pelckmansuitgevers.be/werken-met-nieuw-samengestelde-gezinnen.html
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WERKWINKEL W24 woensdag 21 september 2022, 11:15-12:00

	p Leidraad Opvang en Evaluatie van Suïcidaliteit
Lies Pittoors, MSc, Gedragstherapeut, Coördinator Zorg na een Suïcidepoging, VLESP, Gent

Na een suïcidepoging of wanneer iemand kampt met suïcidale ideatie zijn een goede en 
warme eerste opvang en risico-inschatting aangewezen. Een rustige, vastberaden bena-
dering gebaseerd op empathie en respect, maakt dat de kans groter wordt dat suïcidale 
personen openstaan voor hulp. LOES is ontworpen om hulpverleners in verschillende 
settings te ondersteunen bij de eerste psychosociale opvang en evaluatie van iemand die 
een suïcidepoging ondernam of kampt met suïcidale ideatie, en vervangt de instrumenten 
IPEO en KIPEO. Het is een assessmentinstrument, dat bestaat uit een semigestructureerd 
interview waarmee risicofactoren en zorgbehoeften in kaart worden gebracht. Het draagt 
bij tot het hanteren van een gemeenschappelijke taal binnen en over de grenzen van de 
instelling heen en faciliteert zo de informatieoverdracht. LOES biedt een aanzet tot het 
invullen van een risicoformulering en biedt tenslotte de mogelijkheid om het safety plan 
te introduceren.
De leidraad bevat twee onderdelen:
• Deel 1: basisbevraging suïcidaliteit: wordt afgenomen zodra de suïcidale persoon 

aanspreekbaar is.
• Deel 2: verdere verkenning suïcidaliteit: bouwt verder op deel 1 en wordt bij voor-

keur zo snel mogelijk na het eerste deel afgenomen.

Referenties
	u Aerts, S., Dumon, E., van Heeringen, K., & Portzky, G. (2017). Detectie en behandeling van suïcidaal 

gedrag. Multidisciplinaire richtlijn voor hulpverleners in de gezondheidszorg. Politeia. https://sp-reflex.

zelfmoord1813.be/pdf/richtlijn.pdf 

	u Witvrouwen, B., Wolters, M., Vancayseele, N., Pittoors, L., & Portzky, G. (2021). Handleiding leidraad 

opvang en evaluatie suïcidaliteit (LOES). LOES - Handleiding.docx (zelfmoord1813.be)

WERKWINKEL W25 woensdag 21 september 2022, 12:00-12:45

	p Ondersteuning van hulpverleners bij omgaan met suïcidaliteit bij 
patiënten/cliënten
Liese Moors, master in de klinische psychologie, stafmedewerker, Centrum ter Preventie van 
Zelfdoding, Schaarbeek

In Vlaanderen overlijden elke dag bijna 3 personen aan zelfdoding. De grote meerderheid 
van de mensen die aan zelfmoord denkt, geeft vooraf signalen en zoekt hulp. Vanuit het 
Centrum ter Preventie van Zelfdoding willen we hulpverleners handvatten bieden om met 
deze signalen aan de slag te gaan en patiënten in een suïcidale crisis te ondersteunen, met 
het doel deze crisis te overbruggen. 
Met ASPHA, de Advieslijn SuïcidePreventie voor Huisartsen en Andere hulpverleners, 
staan we klaar voor iedere hulpverlener die advies en informatie wil inwinnen tijdens en 
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over de begeleiding en behandeling van een suïcidale patiënt. De werking van ASPHA 
werd recent geëvalueerd. Op basis van de veelvoorkomende vragen bij ASPHA en de 
werkzame elementen die uit het onderzoek naar voren kwamen willen we iedereen die 
op professioneel vlak in aanraking komt met suïcidaliteit informeren over hoe je kan om-
gaan met een suïcidale crisis bij een patiënt: hoe kan je het risico inschatten en in gesprek 
gaan over zelfmoord, wat werkt wel en wat niet, wanneer doorbreek je je beroepsgeheim, 
wanneer is een opname al dan niet aangewezen ... zijn vragen die we in deze workshop 
willen beantwoorden.

Referenties
	u Multidisciplinaire Richtlijn Detectie en Behandeling van Suïcidaal Gedrag: https://www.zelf-

moord1813.be/files/Publicaties-PDF/richtlijn-definitief-online.pdf

WERKWINKEL W26 woensdag 21 september 2022, 11:15-12:45

	p De eerste keer: wat we van jongeren kunnen leren over hun 
ervaringen met de eerste stap naar hulp
Annelies Follaets, professionele bachelor, participatiecoach bij Pangg 0-18, Pangg0-18, 
Radar, Ligant, Wingg, Yuneco, Cachet vzw, Wilrijk

Vanuit de Kenniskring Participatie* gaan we (voorjaar 2022) in gesprek met een kleine 
groep over hun ‘eerste stap’ richting hulp. Op het congres GGZ 2022 zetten we diezelfde 
jongeren samen met professionele hulpverleners om hierover met hen uit te wisselen. 
Aan de hand van verschillende methodes zoals getuigenissen, perspectiefgerichte ge-
spreksvoering en dialoog geven we jongeren een stem en krijgen professionals de kans 
met hen als ervaringsdeskundigen in interactie te gaan. De thema’s preventie, 1e stap, 
keerpunten & drempels, informatie, toeleiding en hulpbronnen zullen hier een centrale 
plek krijgen. 
We rekenen hiervoor op een deelname van maximaal 25 professionele zorgprofessionals.
*De Kenniskring participatie bestaat uit referentiepersonen participatie en participatie-
coaches van de Vlaamse netwerken K&J GG.

Referenties
	u Kenniscentrum Kinderrechten. (2015). Beleidsparticipatie van kinderen en jongeren: inspiratie uit be-

staande praktijken in Vlaanderen (Beleidsadvies 2015/4). KeKi. https://www.keki.be/sites/default/files/

publications/KeKi%20Beleidsadvies%202015-4_Beleidsparticipatie%20van%20kinderen%20en%20

jongeren%20-%20Inspiratie%20uit%20bestaande%20praktijken%20in%20Vlaanderen_Def.pdf 

	u Steunpunt Geestelijke Gezondheid. (2018)). Globaal plan ervaringsdeskundigheid (rapport). Steunpunt 

Geestelijke Gezondheid. http://www.herstelplatform.be/media/docs/Globaal%20Plan%20

Ervaringsdeskundigheid_201909.pdf
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WERKWINKEL W27 woensdag 21 september 2022, 11:15-12:00

	p Quinque spel
Sabine De Cauwer, Cliëntenbureau Oost-Vlaanderen, Gent

Het Cliëntenbureau is dé organisatie in Oost-Vlaanderen waar personen met een psychi-
sche kwetsbaarheid, én hun ervaringsdeskundigheid, centraal staan. 
Een vrijwilligersorganisatie, die vanuit het herstelgericht perspectief, bouwt aan een 
psychisch-vriendelijke samenleving waarin personen met een psychische kwetsbaarheid 
gelijkwaardig zijn én het recht hebben op integratie, acceptatie en zelfredzaamheid.
We zijn er voor personen met een psychische kwetsbaarheid, hun omgeving en hulp-
verleners. Samen en voor elkaar. Iedereen is bij ons welkom, in gelijk welke fase van het 
herstelproces. Voor mensen die nog in opname zijn bieden wij nazorg, anderen begelei-
den we in hun traject naar ervaringsdeskundigheid. We bieden individuele en groepson-
dersteuning. 
Wat willen we doen? 
QUINQUE SPEL
Quinque, wat in het Latijn vijf betekent, verwijst naar de vijf krachten in de krachtenma-
trix van de SRH-methodiek (Steunend Relationeel Handelen). Deze methodiek is geba-
seerd op de herstelvisie.
Wat zoeken wij?
Wij zoeken 8 vrijwilligers die houden van een uitdaging, graag aan zelfreflectie doen en 
gek zijn op gezelschapsspelen. Heb je interesse in herstelondersteunende zorg en hoe je 
dit kan vormgeven? Wil je jezelf uitdagen en reflecteren over je 8 levensdomeinen? Dan 
nodigen wij jou uit om deel te nemen aan het Quinque spel.
Wij bieden jou
kennismaking met onze werking, stof tot nadenken, delen van ervaringen over de ver-
schillende levensdomeinen en een gevoel van samenhorigheid

Referenties
	u Inghelburch, centrum voor psychische revalidatie, ontwikkelde samen met revalidanten het herstelge-

richt krachtenspel Quinque. Quinque is een therapeutisch bordspel opgebouwd rond deze krachten. 

Naast persoonlijke kwaliteiten, ervaringen, wensen, dromen, talenten en vaardigheden is er aandacht 

voor de krachten van het netwerk. Het spel doet tevens stilstaan bij de dagelijkse moeilijkheden op 

heel wat levensdomeinen. Door het inzetten van krachten worden deze moeilijkheden aangepakt.
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WERKWINKEL W28 woensdag 21 september 2022, 12:00-12:45

	p Gevoelens, gedachten en zorgen delen na een ingrijpende 
gebeurtenis, scheiding of overlijden met gebruik van een 
therapeutische tool
Daisy Luiten, HBO, creatief therapeut beeldend, praktijk voor creatieve therapie en ver-
liesverwerking, Deventer - Nederland

Het overlijden van een dierbare, een scheiding, het verlies van werk of inkomen, bedrijf 
failliet, een woningbrand, misbruik of een overval... Soms krijgen mensen veel op hun 
bordje, het leven staat op zijn kop. En hoe deel je dan, wat er is gebeurd en welke impact 
dat heeft op je leven, als je daar middenin zit? 
Veel mensen vinden het lastig te vertellen over wat ze hebben meegemaakt. Ook thera-
peuten ondervonden dat in de praktijk. N.a.v. de vraag van therapeuten om een hulpmid-
del dat de communicatie bevorderd ontwikkelde Daisy Luiten Ons Bestaan Op Een Bordje. 
Ons Bestaan Op Een Bordje is speciaal gemaakt voor therapeuten die werken met cliënten 
van 6 tot 100 jaar die een ingrijpende ervaring hebben meegemaakt in hun leven. Er zijn 
verschillende themasets: ingrijpende gebeurtenissen, scheiding en overlijden. Het doel 
van Ons Bestaan Op Een Bordje is contact te maken over de ervaring.
Deze werkwinkel leert deelnemers over de waarde van communicatie tijdens een verwer-
kingsproces en hoe Ons Bestaan Op Een Bordje cliënten helpt zich op een fijne en veilige 
manier te openen over hun gevoelens, gedachten en zorgen. Deelnemers ervaren zelf wat 
de vragen uit het spel te weeg brengen. 

Referenties
	u Daisy Luiten. Ons Bestaan Op Een Bordje (2021), Deventer, Daisy Luiten

	u Gerd Claes, Johan Maes & Harriëtte Modderman (red.). Ruimte maken voor verlies en rouw in therapie 

(2018), Leuven/Den Haag, Acco

WERKWINKEL W29 dinsdag 20 september 2022, 11:15-12:45

	p Wij zijn geen speciaal geval, onze liefde is dat wel. 
Partnerrelatiebegeleiding bij psychische kwetsbaarheid
Birgit Bongaerts, licentiaat in de psychologie, systeemtheoretisch psychotherapeut/ zelf-
standig trainer, Interactie-Academie, Hoboken

In het werken met individuele cliënten aan huis of in een opname betrekken we de part-
ner bij de begeleiding. We kunnen niet anders. In het omgaan met de psychische kwets-
baarheid, doen beide partners iets met elkaar en de interactiepatronen die ontstaan 
rondom de psychische kwetsbaarheid doen iets met ieder van hen. We kunnen het ge-
sprek met beide partners over hun relatie tot elkaar en tot de psychische kwetsbaarheid 
dus niet uit de weg gaan. Het is een zinvol om in gesprek te blijven met beide partners. 
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt bovendien dat werken met paren gunstige effecten 
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heeft op de individuele psychische kwetsbaarheid van één van beide partners én op het 
relatiewelzijn van beide partners.  
Deze workshop richt zich op begeleiders die graag of noodgedwongen het gesprek met 
een koppel willen of moeten aangaan. In deze workshop oefenen we enkele methodieken 
om met beide partners aan hun relatie en aan de invloed van de psychische kwetsbaar-
heid te werken. 

Referenties
	u Baucom, D.H., Wishman, M. & Paprocki, C. (2013). Paargerichte interventies bij psychopathologie. 

Gezinstherapie Wereldwijd, 24, 17-39 (22 p.).

	u Bongaerts, B. (2014). In goede en kwade dagen. Over partnerrelatietherapie en psychopathologie., 

Systeemtheoretisch Bulletin,32,39-54. 

WERKWINKEL W30 woensdag 21 september 2022, 13:45-15:15

	p Omgaan met chronische suïcidaliteit, bij mensen 
met een hechtingsproblematiek en/of (borderline) 
persoonlijkheidsproblematiek
Marijke Vandervoort, licentiaat in de psychologie, cliëntgericht psychotherapeut,  
suïcide preventiewerker, CGG-SP (CGG-suïcidepreventiewerking), Merksem
Lara Vandenbril, suicïdepreventiewerking, Antwerpen

Omgaan met suïcidaliteit is zowel voor de cliënt als voor de hulpverlener vaak een uitda-
ging. Wanneer de cliënt met een hechtingsproblematiek kampt, wordt de begeleiding nog 
uitdagender. We stellen dan ook vast dat suïcidaliteit bij deze mensen steeds sluime-
rend aanwezig is en door - in onze ogen - alledaagse zaken snel kan getriggerd worden. 
Suïcidaliteit kan hier bijvoorbeeld gezien worden als een vorm van coping, een omgaan 
met niet te verdragen wanhoop, een communiceren van ontreddering, een troostend 
flirten met de dood of de ander wanhopig -voor iets- nodig hebben. 
Hulpverleners én hun cliënten kunnen ongewild in complexe dynamieken terecht komen 
die de begeleiding bemoeilijken. Gedragingen van cliënten kunnen als “manipulatief” wor-
den ervaren, waardoor de hulpverleners uitgedaagd worden in hun empathie. Chronische 
suïcidaliteit vraagt een andere houding van de hulpverlener dan acute suïcidaliteit, waar 
actie aan de orde is. Geduldig, mentaliserend en reflectief aanwezig blijven, zijn sleutel-
woorden.
Deze workshop heeft als doel inzicht te bieden in de achtergrond van deze cliënten. 
Inzicht hierin helpt immers om empathisch te blijven en de suïcidaliteit langdurig te 
verdragen. We onderzoeken onze tegenoverdracht en bekijken gepaste interventies/
reacties.

Referenties
	u Luyn, B. van, & Ingenhoven, T. (2016). Behandeling van suïcidaliteit bij persoonlijkheidsstoornissen. In A. 



110

werkwinkels

	u Kerkhof, B. van Luyn (Red.), Behandeling van suïcidaal gedrag in de praktijk van de GGZ. (pp. 189-204). 

Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

	u Paris, J. (2004a). Half in love with easeful death: the meaning of chronic suicidality in borderline personality 

disorder. Harvard Review of Psychiatry, 12(1), p42-48 

WERKWINKEL W31 woensdag 21 september 2022 13:45-14:30

	p Hoog conflict scheidingen. Met wie spreek je (beter niet)?
Lies Vandenberghe, systeemtheoretisch psychotherapeut - erkend familiaal bemiddelaar, 
systeemtheoretisch psychotherapeut - erkend familiaal bemiddelaar - freelance opleider 
Interactie Academie, Interactie Academie, Bellegem

Het is niet makkelijk om te werken met ouders, kinderen en netwerkleden die gevangen 
zitten in de zuigkracht van hoog conflict na scheiding. Ieder wil zijn of haar verhaal doen. 
Al bij de start van het therapeutisch proces is het een zoeken naar een veilige context 
waarbinnen bestaansrecht kan komen voor geradicaliseerde visies en unieke subjectieve 
belevingskanten. 
Het voeren van een onderbouwde beslissingsdialoog over met wie je gaat spreken en 
waartoe vormt een noodzakelijke opstap voor een werkzaam traject binnen hoog conflict 
scheidingen. 
Tijdens deze workshop staan we stil bij het kiezen voor een bepaalde setting als een 
krachtige, therapeutische interventie. We onderzoeken de vele mogelijkheden die er zijn 
bij complexe scheidingen. Je kan spreken met één ouder, twee ouders, ouder en kind, 
netwerk, … We komen tot heldere systemische overwegingen die ons inzicht geven in de 
mogelijkheden en valkuilen van elke settingkeuze. Tot slot bekijken we welke methodi-
sche ingangen bruikbaar zijn bij het voeren van deze beslissingsdialoog. 

Referenties
	u Cottyn, Lieve (2021). Complexe scheiding: uit de maalstroom van het conflict. Antwerpen, Interactie 

Academie vzw

WERKWINKEL W32 woensdag 21 september 2022, 14:30-15:15

	p Spreken over seksualiteit bij paren
Anke Raymaekers, master seksuologie, systeemtheoretisch psychotherapeut, psychothe-
rapeut en coördinator bij Praktijk Anker in Wilrijk, freelance docent Interactie-Academie 
Antwerpen

Er bestaan veel taboes en vooroordelen over seksualiteit, wat de drempel om erover te 
spreken vergroot. Het al dan niet bespreken van seks, de manier waarop het aan bod 
komt en de taal die daarvoor gebruikt wordt, bewegen de sfeer in de therapiekamer. 
Gevoelens van onwennigheid en schaamte zijn niet ongewoon, zowel bij de therapeut als 
bij de cliënt. 
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Kortom, doorheen deze workshop krijg je zicht op de valkuilen en mogelijkheden bij het 
thema seksualiteit in partnerrelatiegesprekken.

Referenties
	u Deij, P. van Verseveld, J. (2015). Partnerrelatietherapie en seksualiteit – Wat kan de systeemtherapeut 

ermee? Systeemtherapie 27 (2).

	u Faes, M. (2014). Een passie-ruimte voor paren? Over tegengestelde verlangens naar veiligheid en ero-

tiek. Inspiraties uit het werk van Esther Perel. Systeemtheoretisch Bulletin, 32 (3).

WERKWINKEL W33 woensdag 21 september 2022, 13:45-14:30

	p Wie, wat, waar: verschillende invullingen van een veilige 
leefomgeving
Katrijn Van Loock, licentiaat in de orthopedagogiek, directeur zorg, Klavier, Merksplas
Lotje Soetewey, master pedagogische wetenschappen, orthopedagoge, Klavier - VZW 
Emmaüs
Lien Sysmans, master pedagogische wetenschappen, orthopedagoge, Klavier - VZW 
Emmaüs

Klavier (voorheen DVC ’t Zwart Goor) biedt zorg op maat aan een zeer divers publiek van 
volwassenen met een verstandelijke beperking en/of autismespectrumstoornis. In onze 
gezinsvervangende context ondersteunen we hen bij het realiseren van een kwaliteitsvol 
bestaan. In onze aanpak van gedrags- en emotionele problemen is iemands leefomgeving 
uiterst belangrijk. Een positief leefklimaat en een veilige leefomgeving zien we als twee 
pijlers die hand in hand gaan. 
Hiervoor dient in de eerste plaats, naast een goede basishouding, de begeleidingshouding 
van iedere individuele begeleider afgestemd te worden op de individuele cliënt. Dit blijkt 
in de hulpverlening aan cliënten met een complexe problematiek echter regelmatig niet 
voldoende om een veilige omgeving te creëren. Vrijheidsbeperkende maatregelen heb-
ben dan ook een plaats in onze aanpak, ook al willen we dit tot een minimum beperken. 
Dit begrip zien we echter ruimer dan louter afzonderingen, fixatie en/of geslotenheid: 
voortdurend wegen we af in welke mate iemand beperkt moet worden in zijn bewegings-
vrijheid en in het maken van eigen keuzes. Wat zijn de risico’s die we hiermee trachten in 
te perken? Wat zijn alternatieven? Hoe verschillend kan de aanpak in één leefgroep zijn? 
Welke infrastructurele aanpassingen zijn mogelijk? Kan de mate van begrenzing doorheen 
de tijd evolueren? Dit is een proces waarin verschillende actoren betrokken zijn: de cliënt, 
zijn vertegenwoordiger / familie, hulpverleners, … 
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Onze casussen betreffen personen met lichte tot matige verstandelijke beperking en een 
complexe gedragsproblematiek. 

WERKWINKEL W34 woensdag 21 september 2022 14:30-15:15

	p Geweldloos verzet als krachtig medium doorheen de pandemie.
Celien De Vlaminck, master klinische psychologie, teamcoördinator, De Dauw, 
Wortegem-Petegem
Patricia De Greve, master klinische psychologie, psycholoog, De Dauw, Wortegem-
Petegem

Graag nemen we jullie mee in hoe we ‘geweldloos verzet’ specifiek bij onze doelgroep 
hebben aangewend tijdens de pandemie. Veranderingen zijn vaak een grote stressfactor 
bij onze doelgroep en de pandemie kan op dat vlak wel tellen: allerlei dagelijkse omgangs-
regels veranderen snel en voortdurend zowel binnen de voorziening als thuis als in de 
maatschappij. De Dauw is een kleinschalig, residentieel revalidatie/behandelingscen-
trum dat zich richt naar kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis en/of 
psychotische kwetsbaarheid die nood hebben aan een geïndividualiseerde behandeling. 
Het geweldloos verzet (Haim Omer) is in de Dauw reeds geruime tijd een basishouding in 
ons werk met de kinderen/jongeren. Het inzetten van waakzame aanwezigheid, de-es-
calatietechnieken, de mandjesoefening, en andere pijlers van geweldloos verzet hebben 
een positieve invloed op het welbevinden van de jongeren en zorgt er onder andere voor 
dat we verbonden blijven met hen. Als team voelen we ons hierdoor ook gesterkt om het 
“wij-gevoel” vast te houden, waardoor de draagkracht verhoogd wordt om ook in deze 
pandemie-periode die – nog meer dan anders - frustraties, onzekerheden, gevoel van 
onmacht teweegbrengt, de jongeren en hun ouders te blijven ondersteunen. Ondanks het 
tijdelijk wegvallen van bepaalde vormen van fysiek contact, live gesprekken met ouders, 
gezichtsexpressie, … denken we er toch in geslaagd te zijn om op een andere manier 
nabijheid te bieden en aanwezig te blijven bij zowel de jongeren, hun ouders/netwerk als 
het team.
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MEDEDELING M01: HERSTEL dinsdag 20 september 2022, 11:30-13:00

Moderator: Rik Van Nuffel

M01.1  De rol van de herstelcoach
Mattias Nolmans, prof. bachelor handelswetenschappen, familie-ervaringswerker in 
de ggz, zelfstandige, Diest

Als ervaringsdeskundige en familie-ervaringsdeskundige heb ik een uitgebreid netwerk 
van lotgenoten met een psychische kwetsbaarheid. Daar waar de geestelijke gezond-
heidszorg zich voornamelijk richt op een groepsgericht aanbod maakt dit dat een klein 
deel mensen steeds weer uitvalt, namelijk de individuen. De blinde vlek situeert zich bij 
de doelgroep die zoekt naar een persoonsgericht herstelaanbod op individuele basis. 
Mensen die zich aanmelden bij een mobiel team en het weer stopzetten omdat contact 
met meerdere hulpverleners tegelijkertijd het herstel belemmert. Het continue afwis-
selen tussen zorgverleners waarbij meer dan één nefast is voor de persoon in herstel. 
Deze mededeling berust zich op hoe herstel vertrekt vanuit minimale hulpverlening door 
een herstelcoach. De doelgroep specifieert zich rond mensen met een EPA waarbij het 
vertrouwen in hulpverlening steeds meer uitmondde in zelf-isolatie.

M01.2  Zorgverlener, neem jij mij serieus?
Vanessa Matthyssen, universitair, algemeen directeur UilenSpiegel vzw, Molenbeek

We brengen een stand van zaken van onze campagne Zorgverlener, neem jij mij serieus? 
De on(der)behandeling van somatische klachten bij mensen met een psychische kwets-
baarheid. We staan stil bij de belangrijkste voorgestelde actiepunten uit het dossier en 
onze bevindingen na een klein jaar campagne voeren.
Minstens 10% van de Belgische bevolking kampt met een psychische kwetsbaarheid.
Momenteel hebben zij onvoldoende toegang tot kwaliteitsvolle somatische gezondheids-
zorg. Het stigma bij zorgverleners ten opzichte van deze doelgroep speelt hier een grote 
rol in. Daarnaast geven psychiatrische zorgverleners aan te weinig kennis te hebben van 
lichamelijke problematieken. Maar ook de financiëring voor het opvolgen van somatische 
klachten in de psychiatrische sector staat niet op punt.
Patiënten met een chronisch fysieke aandoening mijden de geestelijke gezondheidszorg 
om het psychiatrisch etiket te ontwijken, omdat hun somatische klachten anders niet lan-
ger serieus genomen worden. Als ze wel beroep willen doen op psychiatrische hulpverle-
ning, is het aanbod vaak niet voldoende aangepast aan wat fysiek haalbaar is. 
De bestaande literatuur bevestigt de slechte behandeling van patiënten met een psy-
chische kwetsbaarheid, maar gaat niet in op concrete verhalen. Via diepte-interviews en 
focusgroepen brengen we de problematiek in kaart. Citaten uit deze interviews beves-
tigen de literatuur en concretiseren de ernstige gevolgen van de on(der)behandeling 
van somatische klachten. Zo kan het patiënten hun leven in gevaar brengen, riskeren ze 
onomkeerbare lichamelijke gevolgen of lopen ze potentieel een medisch trauma op waar-
door ze het vertrouwen in zorgverleners verliezen.
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Referenties
	u Standpunttekst Zorgverlener, neem jij mij serieus?

	u De on(der)behandeling van somatische klachten bij mensen met een psychische kwetsbaarheid – 

UilenSpiegel

M01.3  De ervaringsdeskundige hulpverlener
Els Lambrecht, bachelor in de psychiatrische verpleegkunde, banaba ‘kinderwensconsu-
lent’, banaba ‘verpleegkunde en andere culturen’ (+ werkstudent psychologie), Zelfstandig 
schrijftherapeut, medewerker communicatie & redacteur, Zelfstandig, freelance (bij o.a. 
Kinderwens vzw) & UilenSpiegel vzw, Mechelen, Sint Jans Molenbeek, Leuven
Kristien Schoenmaekers, Bachelor in de sociale verpleegkunde, Sociaal verpleegkundige, 
Veerkrachtwonen Multiversum, Mortsel
An-Sofie Vandermeulen, bachelor maatschappelijk werk, Ervaringsdeskundig maat-
schappelijk werker, UPC KULeuven Campus Kortenberg

Binnen de herstelgerichte zorg heeft de ervaringsdeskundige de laatste jaren terecht 
meer zijn plaats verworven. Hoewel er ook onder hulpverleners een behoorlijk potentieel 
aan ervaringskennis is, schroomt de meerderheid zich toch om dit daadwerkelijk in te zet-
ten. Door cliënten én hulpverleners wordt dit nochtans vaak als helpend ervaren.
Ervaringskennis kan een prima aanvulling zijn op de theoretische en praktische ken-
nis binnen professionele hulpverlening. Als ervaringsdeskundige hulpverleners vanuit 
verschillende disciplines vonden wij elkaar in deze dubbelrol. Vanuit onze groep willen wij 
graag hierover een mededeling doen, waarbij we het zullen hebben over wat werkt, waar 
de krachten zitten en met welke valkuilen we rekening moeten houden.
Onze mededeling wordt gestaafd met onderzoek uit Nederland en gebeurt ook op basis 
van eigen ervaringen.

Referenties
	u Weerman A., de Jong K., Karbouniari S., Overbeek F., van Loon E., van der Lubbe P. (2019). 

Professioneel inzetten van ervaringsdeskundigheid. Amsterdam, Boom Uitgevers

M01.4  Op zoek naar herstel: de krachtenmatrix voor dummies
Mariotte Wyckaert, Master in de Ergotherapeutische Wetenschap, therapeutisch 
projectmedewerker kwaliteitszorg en ergotherapeut psychosezorg, PZ Sint-Alexius, 
Grimbergen
Tom van den Abeele, coördinator-ervaringswerker herstelgerichte zorg en ervarings-
werker mobiel team bij PZ Sint-Alexius. Zijn perspectief en jaren van ervaring als betaald 
ervaringswerker in de residentiële psychiatrie bieden extra diepgang.

De krachtenmatrix is een hulpmiddel om herstel- en krachtengericht te werken met cliën-
ten in en buiten de GGZ. De krachtenmatrix is ontwikkeld vanuit het steunend relationeel 
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handelen (SRH) van Jean Pierre Wilken en Dirk den Hollander (2018). In deel één van 
de werkwinkel duiden we beknopt zowel de herstelvisie als de SRH methodiek. SRH is 
gebaseerd op de presentiebenadering, herstelondersteunende zorg en empowerment. 
De doelstelling is zorgvragers in staat stellen om beter met hun kwetsbaarheid om te 
gaan door gebruik te maken van hun krachten en mogelijkheden. Hiernaast bevordert het 
doelgericht samenwerken en participatie in de eigen omgeving. 
Deel twee starten we met kort enkele hulpmiddelen voor te stellen die herstelgericht 
werken ondersteunen zoals de crisiskaart, kernkwadranten, WRAP en anderen. 
Vervolgens focussen we op één van deze hulpmiddelen: de krachtenmatrix. De 
krachtenmatrix is eenvoudig aan te passen aan verschillende doelgroepen en kan zowel 
in groep- als individuele sessies gebruikt worden. De enige vereiste voor de toepassing is 
een herstelgerichte houding. Tijdens de sessie maken we onze eigen krachtenmatrix op, 
waarbij we ook stil staan bij het effect van de Covid-19 pandemie op onze persoonlijke 
krachtbronnen. Hierdoor heb je als hulpverlener meer tools in je arsenaal voor jouw eigen 
zelfzorg en krijg je tegelijk een uniek inzicht in het effect van context op de steunbronnen 
van cliënten. We eindigen met praktijkvoorbeelden, waaronder ervaringswerker 
geleidde sessies.

Referenties
	u 1. GGZ Standaarden. (2020). GGZ Standaarden: generieke module: Herstelondersteuning. www.

GGZstandaarden.be. Geraadpleegd op 28 december 2021, van https://www.ggzstandaarden.nl/

generieke-modules/herstelondersteuning

	u 2. Wilken, J. P., & Hollander, D. D. (2018). Handboek steunend relationeel handelen (1ste editie). SWP. 

MEDEDELING M02: BEWEGING dinsdag 20 september 2022, 11:30-13:00

Moderator

M02.1 NatuurGenoten
Anneke Krols, master sociologie, bewegingswerker, UilenSpiegel vzw, Brussel

Een groep van lotgenoten met psychische kwetsbaarheid gaat op wandel in de natuur-
gebieden in de regio. Zij worden begeleidt door een duo (Natuurgids samen met een 
ervaringsdeskundige GGZ). De nadruk ligt op beweging en het ontdekken/aanleren van 
de herstellende kracht van de natuur. Hiervoor werkt UilenSpiegel samen met lokale af-
delingen van Natuurpunt. Het is een pilootproject dat in voorjaar 2022 van start zal gaan. 
In september 2022 wensen we graag onze eerste ervaringen te delen.
Onze bedoeling is om ook een wetenschappelijk kader te voorzien rond deze wandelin-
gen. Hiervoor zijn we nog in overleg.
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M02.2  Zorg in de natuur? Natuurlijk in PZ Sint- Alexius!!!
Leen Larminier, ergotherapeut, PZ Sint- Alexius Grimbergen
Hugo Verdoodt, Sint-Alexius

Het PZ Sint- Alexius Grimbergen ziekenhuis is omgeven door een landschapspark dat re-
cent in samenwerking met Regionaal Landschap Brabantse Kouters werd opgewaardeerd 
naar duurzaamheid en biodiversiteit. Dagelijks worden patiënten geprikkeld op maat van 
de seizoenen, zowel op zintuiglijk als cognitief vlak. Het park omvat onder andere een 
groentetuin en een dierenkijkweide met pluimvee en zes ezels. Al meer dan twintig jaar 
krijgen onze patiënten de kans om voor de ezels te zorgen, om er op een therapeutisch 
verantwoorde manier samen te zijn en mee te groeien in verbondenheid naar zelfont-
plooiing.
In het eerste deel staat tuin- en asinotherapeut Hugo Verdoodt stil bij het effect van 
natuur en welzijn binnen de geestelijke gezondheidszorg. Hij geeft een inkijk in zijn 
dagelijkse werking in de zorg. Het tweede deel geeft uitleg over de best practices met de 
vraagstelling: “Welk effect heeft asinotherapie of het zorgen voor ezels op het spannings-
niveau van patiënten met een psychische kwetsbaarheid binnen een heterogene groep?” 
Ergotherapeut Leen Larminier verduidelijkt deze vraag aan de hand van verschillende 
parameters die gemeten werden voor en na de therapiesessie.

M02.3  G-sport Vlaanderen creëert sportmogelijkheden voor personen met een 
(psychische) kwetsbaarheid
Judith Debaere, Medewerker laagdrempelig project vzw, G-Sport Vlaanderen, Gent

In maart 2022 fusioneerde Parantee-Psylos vzw tot de nieuwe organisatie G-Sport 
Vlaanderen vzw. De 'G' staat meer dan ooit voor Gezond sporten, Gelijkwaardig spor-
ten, Gezwind sporten, Gezellig sporten, ... We richten ons naar alle personen met een 
beperking, chronische aandoening en ook (psychische) kwetsbaarheid. Tijdens deze korte 
presentatie lichten we toe welke sportmogelijkheden we, samen met onze partners, cre-
eren voor personen met een (psychische) kwetsbaarheid en op welke manier we de link 
leggen tussen sport en GGZ.

M02.4  Sportclub Boezjeeren, een inclusief sportclubmodel voor mensen met 
een (psychische) kwetsbaarheid
Thomas Botterman, Master, Stafmedewerker sportaanbod sporters met een psychische 
kwetsbaarheid, G-Sport Vlaanderen, Gent

Sportclub Boezjeern ontwikkelde een innovatief sportclubmodel voor de participatie aan 
beweeg- en sportaanbod voor mensen met een psychische kwetsbaarheid (PSY): duur-
zaam, participatief, inclusief. Dit vanuit de vaststelling dat mensen met een kwetsbaar-
heid geen of onvoldoende aansluiting vinden bij het reguliere sportaanbod en er (meer) 
nood is aan een aanbod op maat. We lichten de basisprincipes hiervan kort toe.
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MEDEDELING M03: CREATIEF MET DE CLIËNT dinsdag 20 september 2022, 11:30-13:00

Moderator : Nele Van den Berghe

M03.1 Psychologische begeleiding voor jongeren door middel van creatieve 
ateliers
Leen Pauwels, creatief therapeut, muziektherapeut en voorzitter vzw Atelier113, 
Harelbeke

In Atelier113 gaan we door middel van creatieve ateliers aan de slag met het verhaal van 
jongeren tussen 13 en 23 jaar. We doen dat in kleine leeftijdsgroepjes door middel van 
verschillende trajecten. We brengen hierbij graag enkele getuigenissen van jongeren mee, 
alsook ervaringen van stagiaires. We zetten in op creatieve therapie met een Lacaniaans 
Psychoanalytisch onderbouwd kader.

Referenties
	u Demuynck, Joost (2016). Inleidingen in de Lacaniaanse psychoanalyse. Leuven, Acco.

M03.2  Mogelijke toepassingen van Virtual Reality voor de forensische 
psychiatrie
Saskia Roggeman, Doctor in de wetenschappen: Biologie, Postdoctoraal wetenschappe-
lijk onderzoeker, PC Sint-Jan Baptist, Zelzate

Deze narratieve review onderzocht welke van de reeds bekende toepassingen van VR in 
de psychiatrie toepasbaar zijn binnen een forensisch zorgtraject, maar evalueerde ook 
mogelijke valkuilen en risico’s van deze technologie. Relevante toepassingen met een vol-
ledig immersieve VR-bril met ingebouwde luidsprekers of koptelefoons werden geïnclu-
deerd. Er werden verschillende toepassingen gevonden voor de behandeling van agressie, 
schizofreniespectrumstoornissen, ontwikkelingsstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, 
verslaving en stress. Sommige toepassingen zijn ook geschikt voor diagnose, risicobeoor-
deling, vaardigheidstraining, stressvermindering en vrijetijdsbesteding.
Bij het concreet overwegen om te starten met VR-technologie binnen het forensische 
zorgproces van een patiënt, moet men altijd vooraf alle mogelijke risico’s afwegen (bv. 
agitatie, agressie, hunkering, hertraumatisering, …) en moet de patiënt geïnformeerd 
worden over het experimentele karakter van de behandeling en de mogelijke risico’s zoals 
VR-ziekte. Omdat veel forensische patiënten cognitief zwak zijn, is het ook belangrijk om 
rekening te houden met de moeilijkheidsgraad van de toepassing.
Hoewel de effectiviteit in de meeste toepassingen nog niet voldoende is aangetoond, 
blijft het waardevol om deze mogelijkheden verder te onderzoeken en te ontwikkelen, 
waarbij de voorkeur wordt gegeven aan VR-toepassingen die individueel aanpasbaar 
zijn. Tot die tijd is het aan te raden VR binnen een behandelcontext als een experimen-
tele behandeling te beschouwen en zoveel mogelijk op de patiënt af te stemmen. Het is 
niet wenselijk om bestaande therapieën te vervangen door VR therapie, maar om deze 
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technologie in te zetten als aanvulling op een bestaande behandeling. Voor forensische 
patiënten is het veilige en verifieerbare gebruik van deze software noodzakelijk om mis-
bruik voor illegale doeleinden te voorkomen.

Referenties
	u Roggeman S., Van Wallendael K., Van West D., Jeandarme I. (2021). Mogelijke toepassingen van virtual 

reality voor de forensische psychiatrie. Tijdschrift voor psychiatrie 63(11), p. 810-816.

M03.3  Samen Lezen- de ultieme therapie
Jan Raes, doctor in de geneeskunde, master psychiatrie, psychiater, bedrijfscoach, 
auteur van het boek Samen Lezen-de ultieme therapie (Lannoo Campus, 2020), 
Het Lezerscollectief, Deurne

Samen Lezen brengt mensen bij elkaar 
Meer dan ooit hebben kwetsbare mensen toegankelijke en efficiënte zorg nodig, die hen 
helpt te groeien, te leren en te veranderen in hun leven. Een werkzaam ingrediënt daar-
voor? Sterke verhalen en gedichten.
Samen Lezen of Shared Reading brengt een veranderingsproces op gang dat volgens een 
universeel patroon verloopt, in een dynamische cyclus van starten, groeien, oogsten, le-
ren en ontspannen. In een kleine groep lezen mensen literaire teksten, met een leesbege-
leider die voorleest en vragen stelt over de tekst. Door erover te praten en te reflecteren, 
leren mensen van elkaar en vergroten ze hun innerlijke ruimte. In verbinding met anderen 
kunnen ze krachtige therapeutische effecten ervaren, zonder dat er formeel aan therapie 
gedaan wordt. Samen Lezen. De ultieme therapie toont de transformerende kracht van 
Samen Lezen, geïllustreerd met casussen uit de zorgpraktijk en praktische tips voor wie er 
zelf mee aande slag wil.

Referenties
	u Samen Lezen- de ultieme therapie (Lannoo Campus, 2020/ Engelse vertaling 2021)

	u Psyche, sept. 2020 Niet iedereen kan of wil mee in de ratrace van het ego. Interview 

MEDEDELING M04: BEHANDELAANBOD  dinsdag 20 september 2022, 14:00-15:30

Moderator: Frieda Matthys

M04.1 ADHD-breinen: verloren voor de arbeidsmarkt? Ja ... tenzij !!
Ria van den heuvel, onderwijs - certified coach career services, projecten&partnership 
ggz, centrum ZitStil - InclusieAmbassade, Boechout

Preventie en pro-activiteit in de ggz moet meer uitgebouwd worden.
Volwassenen met ADHD of een andere ontwikkelingsstoornis, worstelen dikwijls met 
een aantal ‘mankementen’ in het uitvoeren van hun job. Gelukkig zijn ze ook uitgerust 
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met kwaliteiten die positief kunnen uitdraaien in een juiste werkcontext. Het is daarom 
super belangrijk om te kijken naar de ‘match’ tussen enerzijds de verwachtingen die er 
in e” werkomgeving zijn en anderzijds de persoonsgebonden kenmerken eigen aan het 
“ADHD-brein”, diploma, opgebouwde ervaring, en wensen en talenten. De context is 
hier een grote bepalende factor voor succes. Zonder die ‘match gaan talenten verloren, 
is er een grote economische kost met veel persoonlijk leed als gevolg. Toegankelijke en 
beschikbare en aangepaste loopbaancoaching van zowel werknemer als werkgever zijn 
een must.

M04.2  Het syndroom van Korsakov, schrijf het in je agenda.
Ronald Ruys, klinisch psycholoog, PC Sint-Hiëronymus, Sint-Niklaas

De populatie van mensen met het syndroom van Korsakov is wijdverspreid in het zorg-
landschap. De doelgroep stelt de hulpverlening voor een mooi gamma aan uitdagingen. In 
deze korte vorming gaan we terug naar de basis van het ontstaan van het ziektebeeld en 
hoe de gevolgen ervan zichtbaar zijn in de praktijk. 
We voorzien enkele concrete handvaten in de behandeling/begeleiding en geven een in-
kijk in het behandelaanbod van onze afdeling A Tempo binnen het Psychiatrisch Centrum 
Sint-Hiëronymus. We zetten enkele van de klassieke hulpmiddelen in de kijker maar 
durven ook naar de toekomst te kijken. 
Er wordt ruimte gelaten voor vragen en discussie. 

M04.3  Mensen met een verstandelijke beperking in de GGZ: concrete tips, tools 
en methodieken om met deze doelgroep aan de slag te gaan
Ellen Coppens, Master psychologie, psycholoog – therapeut CGG Adentro – CGG Waas 
en Dender – CGG Zuidoost-Vlaanderen, Eeklo

Kom je professioneel in contact met mensen met een lagere begaafdheid of een verstan-
delijke beperking? Wat maakt het werken met deze mensen anders? Is het wel zo anders? 
Heb je het gevoel dat je standaard aanbod niet goed genoeg aansluit? Heb je het soms 
moeilijk om de juiste taal te vinden? Ben je op zoek naar concreet werkmateriaal? Als dit 
vragen zijn waar jij soms op botst, dan is deze mededeling zeker voor jou.
Ondanks het feit dat mensen met een verstandelijke beperking drie tot vijf keer meer 
kans hebben tot het ontwikkelen van psychische problemen, botst deze doelgroep soms 
op de grenzen van de toegankelijkheid van de reguliere geestelijke gezondheidszorg. 
Binnen de GGZ missen we vaak handvatten en tools om met deze mensen aan de slag te 
gaan. Wat werkt in de GGZ voor deze doelgroep?
We nemen jullie in vogelvlucht mee naar de emotionele ontwikkeling bij mensen met 
een lagere begaafdheid en wat dat betekent in het ondersteunend en therapeutisch aan 
de slag zijn met hen. We staan ook stil bij enkele van de handvatten en methodieken 
die werkzaam zijn en stellen graag onze publicatie aan jullie voor waarin nog veel meer, 
tips, tools en werkmateriaal beschreven zijn. Deze mededeling wordt gebracht door het 
Coverteam, een team (vanuit CGG Adentro, CGG Waas en Dender en CGG Zuidoost-
Vlaanderen) dat reeds jarenlang ambulant aan de slag is binnen de GGZ met deze doel-
groep.
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Referentie:
	u Mensen met een verstandelijke beperking in de geestelijke gezondheidszorg, een praktisch begin. Blontrock 

L., Coppens E., Degraeve G., De Laere A., Rossignol M. 2020. Uitgever: CGG Waas en Dender vzw, 

Parklaan 14B, 9100 Sint-Niklaas. 83 pagina's.

	u SEO-R² Schaal voor Emotionele Ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking - Revised². 

Morisse, F. Dosen, A. 2017. Uitgever: Garant. Antwerpen. 124 pagina's.

M04.4  Stress bij ouders wiens kind(eren) opgenomen is (zijn) op afdeling 
neonatologie
Yannic van Gils, klinisch psychologe, liaison psychologe GZA, Wilrijk

Een opname op afdeling neonatologie is meestal een heel stresserende gebeurtenis voor 
zowel de moeder alsook voor haar partner en gezin. De stressvolle omgeving van deze af-
deling voor beide ouders werd reeds duidelijk beschreven in de internationale literatuur. 
Moeders ervaren meervoudige stressoren die gerelateerd zijn aan de vroeggeboorte van 
hun kind, de medische omgeving waarin hun kind verblijft, de complexiteit van de afdeling 
en de kwetsbaarheid van hun kind. Dit komt nog bovenop de stress die gelinkt wordt aan 
de transitieperiode van nieuw ouderschap. Daarom werd er in GZA binnen onze 'standard 
of care' een systematische screening op de afdeling neonatologie geïmplementeerd. Zoals 
de parameters van de kind in de gaten gehouden worden, worden de stresslevels van 
beide ouders op regelmatige momenten gescreend. Bij verhoogde scores of bij specifieke 
vraag van de ouder worden ondersteunende gesprekken aangeboden. Het doel van deze 
gesprekken is om de stressoren te bespreken en te bekijken hoe we het comfortabeler 
kunnen maken voor de ouder. Comfort voor ouders op de afdeling heeft een grote impact 
op hun beleving en op hun beschikbaarheid en zorgzaamheid naar hun kind toe. De bin-
ding tussen ouder en kind is namelijk primordiaal vanaf de eerste levensdagen.

MEDEDELING M05: ETHIEK EN EDUCATIE  

dinsdag 20 september 2022, 14:00-15:30

Moderator: 

M05.1  Zijn er grenzen aan de zorg? Een ethische visie
Axel Liégeois, prof. dr., hoogleraar zorgethiek KU Leuven en stafmedewerker ethiek 
Broeders van Liefde

Zorgverleners hebben steeds meer te maken met moeilijke zorgsituaties. Dit zijn situaties 
waarin we, ondanks onze expertise en inspanningen, onvoldoende kwaliteit van zorg kun-
nen bieden. Deze situaties confronteren ons met de ethische vraag of er grenzen zijn aan 
onze verantwoordelijkheid in de zorg. We belichten deze vraag vanuit het advies van de 
Begeleidingscommissie Ethiek in de GGZ bij de Broeders van Liefde.
Uitgangspunt van dit advies is dat de verantwoordelijkheid voor de zorg niet enkel indivi-
dueel maar essentieel ook gezamenlijk en participatief is. We delen de verantwoordelijk-



mededelingen

123

heid in de trialoog tussen cliënt, naastbetrokkenen en zorgverleners, en ook in het team 
van zorgverleners. Als dat niet volstaat, verbreden we de gezamenlijke verantwoordelijk-
heid en verwijzen we de cliënt naar andere teams in de eigen voorziening of zorgpartners 
buiten de voorziening. Dit veronderstelt goede samenwerking onder zorgverleners en 
ook zelfzorg.
Slechts in uitzonderlijke omstandigheden kan het verantwoord zijn de zorg eenzijdig stop 
te zetten. Dit kan niet louter omdat de zorgsituatie moeilijk is. De zorg stopzetten kan 
wel verantwoord zijn als de cliënt grensoverschrijdend gedrag stelt dat ernstige gevol-
gen heeft en dat bovendien vrijwillig is. We proberen echter dit gedrag zoveel mogelijk 
te voorkomen. Het stopzetten kan ook verantwoord zijn als de zorg niet meer geschikt 
of aangewezen is voor de cliënt. Steeds wijzen we de cliënt en naastbetrokkenen op de 
verantwoordelijkheid die ze kunnen opnemen en ondersteunen we hen daarbij. We con-
fronteren ook de beleidsmakers en de maatschappij met hun verantwoordelijkheid voor 
de meest kwetsbare mensen.

Referenties
	u Begeleidingscommissie Ethiek Geestelijke Gezondheidszorg Broeders van Liefde (2021). Gezamenlijke 

verantwoordelijkheid en grenzen van verantwoordelijkheid in de zorg. Gent, Organisatie Broeders van 

Liefde, zie: https://broedersvanliefde.be/ethiek.

	u Axel Liégeois (2019). Waarden in dialoog. Ethiek in de zorg. Leuven, LannooCampus, zie: https://www.

lannoocampus.be/nl/handboek-waarden-dialoog.

M05.2  Het Namaste huis: to be or not to be?
Calmeyn Marc, psychiater bestuurslid Namaste vzw, Zedelgem

Van bij het ontstaan van Namaste vzw (1987) is er vertrokken vanuit een omvattende 
visie op gezondheidszorg met aandacht voor de spirituele component naast het fysische, 
psychosociale en culturele. Namaste is mogen thuiskomen, met vertrouwen en in verbon-
denheid.
In het discussieplatform is er een voorstelling van dit project met de bezielde inzet van 
alle betrokkenen én samenspraak gewenst.
Stelling Marc Calmeyn
Namaste is een oase in de woestijn van de geestelijke gezondheidszorg daar waar spiritu-
aliteit en zingeving onvoldoende of geen plaats hebben. Blijkt nu dat dit de voorwaarde is 
om de breekbare mens in zijn kern te hel(p)en.
Namaste is daarvoor een uitgelezen plaats.
Stelling Denise Van den Eynden
Het Namaste-huis biedt een praktijkmodel van een time-out – procesgericht met als doel 
via bevrijdende bewustzijnsontwikkeling hoop en vitaliteit te versterken. Het brengt een 
malaise in de GGZ onder de aandacht. Hoe kan het mannelijke principe van beheersbaar-
heid met het vrouwelijke principe van verbinding … verbonden worden?
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Een getuigenis
Wie heeft er geen baat bij om af en toe te herbronnen en nadien met hervonden le-
vensenergie te kunnen en durven leven met alles wat daarbij hoort en op je weg komt. Ik 
wens iedereen zulke periodes toe in zijn leven …
Stelling procesbegeleidster Emmanuelle De Winne
De procesbegeleiding verloopt in drie fasen tijdens de verblijfsweek.
Aankomst. Doel is nood, wens en verwachting te ondersteunen.
Tussenmoment. Kunnen de personen in het gast-huis ‘aarden’ ?
Afscheidsmoment. Hoe deze ervaring afronden en meedragen na het verblijf? 

M05.3  Geen Seroquel maar Socrates: Service Learning 'Filosoferen met 
kwetsbare groepen'
Jens De Vleminck, PhD, senior onderzoeker, KU Leuven / UPC KU Leuven, Heverlee

Sinds 2020 organiseert het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (KU Leuven) het vak 
Service Learning ‘Filosoferen met kwetsbare groepen’ in samenwerking met het UPC KU 
Leuven. Het project kende zijn primeur binnen de dienst Kinder- en Jeugdpsychiatrie (op 
de afdeling De Kade), maar werd het voorbije academiejaar ook verder ontwikkeld binnen 
de dienst Volwassenenpsychiatrie (op de afdeling KLIPP). Tijdens een reeks workshops 
nemen studenten wijsbegeerte daarbij de rol op van filosofisch gespreksleider en gaan zij 
in gesprek met de patiënten. Tijdens deze bijdrage maken we kennis met het principe van 
Service Learning. We stellen daarbij de specifieke vraag naar de kansen en de mogelijk-
heden van het ‘filosoferen met kwetsbare groepen’ in uiteenlopende settings binnen een 
psychiatrisch ziekenhuis.

MEDEDELING M06: FORENSISCHE PSYCHIATRIE 

dinsdag 20 september 2022, 16:00-17:30

Moderator: Gilles Geeraerts

M06.1  Voorkomen van en omgaan met agressie-incidenten in FPC Antwerpen 
en FPC Gent
Ruben van den Ameele, klinisch psycholoog, directeur patiëntenzorg, FPC Antwerpen, 
Antwerpen
Malissa Goes, trainer agressiehantering en de-escalerend werken in FPC Antwerpen
Tim Vansteenkiste, trainer agressiehantering en de-escalerend werken FPC Gent

FPC Antwerpen en FPC Gent zijn beiden hoog beveiligde forensisch psychiatrische 
centra die zich richten op de behandeling van geïnterneerde psychiatrische patiënten. 
Als FPC is het garanderen van een veilige woon- en werkomgeving voor patiënten en 
medewerkers een belangrijke doelstelling. Beide FPC’s zijn niet vrij van agressieve in-
cidenten. Op zich is dit niet verwonderlijk aangezien 71,5% volgens de HKT-r een hoog 
risico vertoont op nieuwe geweldsfeiten tijdens het verblijf in het FPC en 85,6% een 
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hoog risico vertoont op nieuwe geweldsfeiten indien ze zouden uitstromen (Jeandarme 
et al., 2020). Het blijvend inzetten op het voorkomen van agressie is dus cruciaal bin-
nen de context van een FPC. In deze bijdrage wordt enerzijds stilgestaan bij de wijze 
waarop FPC Antwerpen en FPC Gent agressie zo veel als mogelijk trachten te voorko-
men. Hiertoe wordt, naast het gebruik van onder andere de methode vroegsignalering 
in functie van het voorkomen van gedragsescalatie, sterk ingezet op methodieken van 
de-escalerend werken, waarop in deze bijdrage dieper wordt op ingegaan. Anderzijds 
wordt in deze bijdrage stilgestaan bij de wijze waarop in FPC wordt omgegaan met 
agressie-incidenten en het overbrengen van patiënten naar afzondering. In FPC wordt 
een zo humaan mogelijke werkwijze nagestreefd, zonder pijnprikkels voor de patiën-
ten evenals zonder fixatie in de separatieruimte. Deze werkwijze zal concreet worden 
toegelicht.

Referenties
	u Jeandarme, I., Van Heesch, B., De Boel, L., Goktas, G., & Verbeke, G. (2020). High security geïnterneer-

den: Wie zijn zij? Waar komen ze vandaan? Waar gaan zij (niet) naartoe. Panopticon, 41(5), 448-466.

M06.2  FPC Antwerpen en FPC Gent: de toepassing van milieutherapie in een 
hoog beveiligde forensische setting
Ruben van den Ameele, klinisch psycholoog, Directeur patiëntenzorg, FPC Antwerpen, 
Antwerpen
Spreker 2: Wendy Naegels, afdelingshoofd in FPC Antwerpen, trainer milieutherapie 
voor beide sites
Spreker 3: Nathalie Van Oost, afdelingshoofd in FPC Gent; trainer milieutherapie voor 
beide sites

Binnen FPC Antwerpen en FPC Gent worden geïnterneerde psychiatrische patiënten 
behandeld binnen een hoog beveiligde setting. De doelstelling van deze behandeling is 
het kunnen realiseren van een veilige doorstroom naar een minder beveiligde omgeving. 
Deze behandeling wordt multidisciplinair georganiseerd, waarbij de principes van milieu-
therapie (Janzing & Kerstens, 2012) sterk richtinggevend zijn voor het sociotherapeutisch 
werk op de afdeling. De kern van milieutherapie houdt in dat de leefomgeving van de 
patiënt als dusdanig wordt georganiseerd zodat deze stimulerend werkt voor de patiënt 
om aan zijn of haar behandeldoelstellingen te werken. De interacties die binnen deze 
leefomgeving tot stand komen, moeten de ruimte kunnen bieden aan de patiënt om zelf - 
binnen zijn individuele mogelijkheden – tot een oplossing voor zijn of haar problemen te 
komen. 
Omwille van de eigenheid van de populatie die is opgenomen in een FPC, met name 
forensisch psychiatrische patiënten met een hoge beveiligingsnood, worden de behan-
delende teams voor specifieke uitdagingen gesteld. In deze bijdrage wordt kort stilge-
staan bij deze specifieke uitdagingen en zal tevens worden toegelicht op welke manier 
de principes van milieutherapie toegepast kunnen worden binnen dit hoog beveiligde 
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kader. Hierbij wordt specifiek stil gestaan bij hoe deze principes helpend kunnen zijn in 
het voorkomen van het gebruik van dwang ten aanzien van de patiënt, in het behouden 
van een gezond evenwicht met betrekking tot afstand-nabijheid en in het vorm geven van 
zowel het afdelingsklimaat als de teamstructuur. 

Referenties
	u Janzing, C., & Kerstens, J. (2012). Werken in een therapeutisch milieu. Houten: Bohn Stafleu van 

Loghum.

M06.3  Hoe de bruikbaarheid van het BelRAI instrumentarium verhogen voor 
gebruik in de forensische GGZ?
Petra Habets, PhD, wetenschappelijk medewerker, OPZC Rekem

De BelRAI is een hulpmiddel voor zorgverleners en zorgorganisaties om de fysieke, cog-
nitieve, psychische en sociale zorgnoden en het functioneren van kwetsbare personen 
of personen in een complexe zorgsituatie op te volgen. Deze studie onderzocht hoe de 
gebruiksmogelijkheden van het BelRAI (Community) Mental Health instrumentarium in 
de forensische GGZ konden worden verbeterd. 
De studie had twee onderzoeksdoelen: Output BelRAI Forensic supplement structureren 
op basis van de Central Eight risicofactoren1; en de clientversie van de DUNDRUM2 aan-
passen voor gebruik bij personen met een verstandelijke beperking. Dit werd onderzocht 
aan de hand van een iteratief proces gevolgd door een kwalitatieve studie gevuld. De 
aangepaste clientversie van de DUNDRUM werd daarna in de praktijk getest in twee 
voorzieningen.
De aanpassingen aan het Forensic supplement werden positief beoordeeld en kunnen 
voor meer draagvlak zorgen om het BelRAI instrumentarium te gebruiken. De aanpassin-
gen aan de cliëntversie van de DUNDRUM bleken niet voldoende voor personen met een 
verstandelijke beperking maar is mogelijk wel bruikbaar voor de normaal begaafde en/of 
zwakbegaafde populatie. Het iteratief proces en de resultaten van de expertgroepen en 
de praktijkstudie zullen gepresenteerd worden op het congres.

Referenties
	u 1 Andrews, D. A., & Bonta, J. (2017). The Psychology of Criminal Conduct (6th ed.). Routledge. 

	u 2 Kennedy, H. G., O’Neill, C., Flynn, G., Gill, P., & Davoren, M. (2016). The DUNDRUM Toolkit V1.0.30. 

TARA. 
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MEDEDELING M07: TRAUMA dinsdag 20 september 2022, 16:00-17:30

Moderator: Erik de Soir 

M07.1  Samenwerken werkt (Lichtinvallen op trauma)
Eva Feys, Bachelor - psychotherapeut - EMDR therapeut, Zelfstandig psychotherapeut, 
Dromen over_hoop, Tielt

Vanuit onze therapeutische groepspraktijk willen wij met andere delen hoe wij de behan-
delcontext van trauma zien. Vanuit onze specifieke therapeutische expertises (contex-
tueel, systemisch, EMDR) ontwikkelen wij ‘projecten’, waarbij verschillende therapeuten 
en verschillende entiteiten van een systeem rond 1 hulpvraag werken. De verschillende 
lagen van de oorspronkelijke hulpvraag worden op die manier blootgelegd, waardoor 
we tot duurzaam herstel komen. Zowel bij de cliënt, als bij zijn systeem. Wij merken een 
grote tevreden, bij cliënten, maar ook bij onszelf als team. Wij zijn er van overtuigd dat dit 
meer werkzaam is dan een behandeling op één spoor.

M07.2  Over de inzet van enkele Mindfulness Based Interventions en 
(auto)-hypnotische technieken in de psychotherapie van (zwaar) 
getraumatiseerde mensen op de vlucht.
Emmanuel Declercq, doctor in de Psychologie (Université Catholique de Louvain), psy-
chotherapeut in eigen praitijk, Diegem

Vertrekkend van citaten uit sessies, zal ik beginnen met een paar theoretische beschou-
wingen rond psychotrauma vanuit verschillende denkkaders, nl de neurowetenschap-
pen (o.a. Van der Kolk, 2014), de cognitieve wetenschappen (de “theories of Mind”, bv. 
Sperry 1980, Georgieff, 2013), de psychoanalyse en de fenomenologie . Dit zal ons 
brengen tot de eerste as van dit betoog, namelijk dat psychotrauma het resultaat is van 
een proces van vervreemding tussen het subject, zichzelf, de anderen in de wereld. Zoals 
aangegeven door ondermeer Bion en zoals bevestigd door de neurowetenschappen (bv. 
Schore, 2003, Damasio, 2010, Georgieff 2013), kan elke vorm van geestelijk lijden immers 
geconceptualiseerd worden als resultaat van een aanval op de verbindingscapaciteiten 
van het subject, zowel binnen zichzelf als met de ander. Dit vormt de tweede as van deze 
mededeling. Namelijk dat de huidige malaise binnen onze westerse samenlevingen ertoe 
leidt dat onze democratieën meer en meer geneigd zijn de Ander op de vlucht te wan-
trouwen, waardoor het vervreemdingsproces dat begon tijdens de traumatische belevin-
gen riskeert onderhouden te worden door de opvang condities. Wat zijn dan de implica-
ties voor de therapeutische ont-moeting? Zo bekeken is psychotherapie het proces van 
reconnectie van het subject met zichzelf, de ander en de wereld. Zoals ik opnieuw aan de 
hand van citaten uit sessies en een overzicht van de wetenschappelijke litteratuur terzake 
zal illustreren, kunnen Mindfulness Based Interventions en(auto)-hypnotische technieken 
waardevolle hulpmiddelen zijn in dit proces.
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Referenties
	u Damasio, A.R. (2010). Self comes to Mind. 

	u Georgieff, N. (2013). Intersubjectivité et subjectivité en psychopathologie. 

	u Sperry, G. (1980). Mind-Brain Interaction. 

	u Schore, A. (2003). Affect Dysregulations and Disorders of the Self.

	u Van der Kolk, B. The Body keeps the score

M07.3  Aanbevelingen van huisartsen voor patiënten met diverse 
migratieachtergronden en psychische problemen
Camille Wets, master in sociologie, doctoraatstudente, HEDERA (onderzoeksgroep) - 
Vakgroep Sociologie (Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen) - UGent

Ondanks een hogere prevalentie van psychische problemen zoals depressie bij men-
sen met een migratieachtergrond, wijzen recente studies erop dat deze patiënten meer 
onvervulde medische behoeften hebben en ondervertegenwoordigd zijn in de geestelijke 
gezondheidszorg. Huisartsen zijn de belangrijkste gatekeepers in functie van behandeling 
en doorverwijzing naar gespecialiseerde GGZ. Hun aanbevelingen kunnen echter worden 
beïnvloed door tijdsdruk, onbewuste vooroordelen en andere barrières.
Daarom onderzoekt het REMEDI-project, door middel van een innovatief mixed-method 
design, contextuele variatie in de aanbevelingen van huisartsen bij deze patiënten en hoe 
deze verschillen kunnen worden aangepakt. 
Het kwalitatieve luik van deze studie omvat een combinatie van 25 semi-gestructureerde 
interviews en 3 focusgroepen met Vlaamse huisartsen, gericht op hun persoonlijke 
ervaringen en perceptie van het behandelen en doorverwijzen van patiënten met diverse 
migratieachtergronden met psychische problemen. Hierbij zal een discoursanalyse 
gebaseerd op de principes van critical discursive psychology worden uitgevoerd om te 
analyseren:
(1) hoe huisartsen discursief hun besluitvorming over patiënten met een migratieachter-
grond construeren,
(2) hoe het discours van huisartsen over deze patiënten bijdragen aan de discursieve 
rechtvaardiging, bestendiging en betwisting van attitudes die gemeten werden in het 
kwantitatieve onderzoekluik en mogelijke discriminatie t.a.v. migrantenpatiënten met 
psychische problemen,
(3) welke tools huisartsen gebruiken om mogelijke barrières te overwinnen bij het behan-
delen en doorverwijzen van deze patiënten. 
Het uiteindelijke doel is om aan de hand van de bekomen resultaten constructieve aan-
bevelingen te formuleren ter ondersteuning van de huisartsenpraktijk, om op die manier 
onbewuste stereotypering te voorkomen en bijgevolg toegankelijkheidsbarrières naar de 
GGZ weg te werken.
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Referenties
	u 1) Ceuterick, M., Bracke, P., Van Canegem, T., & Buffel, V. (2020). Assessing provider bias in gene-

ral practitioners’ assessment and referral of depressive Patients with different migration backgrounds: 

Methodological insights on the use of a video-vignette study. Community Mental Health Journal, 56, (8), 

1457-1472.

	u 2) Delaruelle, K., Buffel, V., Van Canegem, T., Bracke, P., & Ceuterick, M. (2021). Mind the Gate: 

General Practitioner’s Attitudes Towards Depressed Patients with Diverse Migration Backgrounds. 

Community Mental Health Journal, 58, (1), 499-511.

MEDEDELING M08: FORENSISCHE PSYCHIATRIE  

woensdag 21 september 2022, 09:15-10:45

Moderator: Stefaan Plysier

M08.1  Androgeen deprivatie therapie: wanneer en hoe af te bouwen, te 
wijzigen of te stoppen?
Inge Jeandarme, forensisch psychiater, psychiater afdeling Mira, PC Asster, Sint-Truiden

Androgeen deprivatie therapie (ADT) is een waardevolle aanvullende therapie bij man-
nen met een parafiele stoornis en een verhoogd recidiverisico. De literatuur biedt echter 
weinig concrete richtlijnen over de opvolging. In deze studie werd via een gemodificeerde 
Delphi-methode een consensus-based richtlijn ontwikkeld inzake de besluitvorming tot 
aanpassing van ADT. Er was geen consensus over de vereiste minimale behandelduur, 
maar wel over het ontbreken van een maximumduur. Psychiaters hebben de eindbe-
slissing over aanpassing van ADT. Stopzetting is gerechtvaardigd bij het ontstaan van 
ernstige onbehandelbare bijwerkingen en bij het intrekken van informed consent. Voor 
het merendeel van de criteria van de COSTLow-R schaal die gebruikt kan worden ter 
onderbouwing van deze beslissing werd sterke of zwakke consensus gevonden. Drie 
extra criteria werden toegevoegd. Bij gebrek aan een empirische validering, is een richtlijn 
gebaseerd op een transparante overeenstemming een eerste stap in een betere onder-
bouwing van de besluitvorming tot aanpassing van ADT.

Referenties
	u Jeandarme, I., Verschueren, S., Bokern, H., De Laender, J., Lucieer, J., Marcq, P., T’Sjoen, G., Troelstra, 

J., Van de Putte, D., Van Haecke, B., Vanderschueren, D., & Gijs, L. (2021). Androgeen deprivatie 

therapie bij mannen die een zedendelict pleegden: wanneer en hoe af te bouwen, te wijzigen of te stoppen? 

Tijdschrift voor Seksuologie, 45(3), 138-147.
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M08.2  Het deskundigenonderzoek in strafzaken: Waar de mosterd halen?
Claudia Pouls, master, onderzoeker, OPZC Rekem - KeFor, Rekem

Internering is een Belgische maatregel voor ontoerekeningsvatbare daders met een psy-
chische stoornis. Aan de hand van een forensisch psychiatrisch deskundigenonderzoek 
wordt de mate van toerekeningsvatbaarheid bepaald. Hoewel de rechter in België beslist 
over de toerekeningsvatbaarheid, volgt deze doorgaans de conclusie van het forensisch 
psychiatrisch deskundigenonderzoek. Deze onderzoeken spelen daarmee een cruciale 
rol binnen het strafproces. Het bepaalt immers voor een groot deel de verdere besluit-
vorming omtrent bestraffing. Toch zijn ze ook onderhevig aan heel wat maatschappelijke 
kritiek, waardoor duidelijke regelgeving, procedures en formats zich opdringen. In het 
licht van de nieuwe Belgische regelgeving werd via een literatuuronderzoek en com-
municatie met lokale experten een overzicht gegeven van de praktijk rond het foren-
sisch psychiatrisch deskundigenonderzoek in strafzaken in België, Nederland, Frankrijk, 
Duitsland, Engeland, Zweden en Canada. Hierbij werd getracht de verschillende syste-
men te beschrijven aan de hand van (1) het juridisch concept ontoerekeningsvatbaarheid, 
(2) het forensisch psychiatrisch onderzoek en (3) de forensisch psychiatrische expert. De 
resultaten van deze vergelijkende studie zullen gepresenteerd worden op het congres.

Referenties
	u Pouls, C., Jeandarme, I., Al-Taiar, H., Bradford, J., Canton, W., Kristiansson, M., Thibaut, F., Verreyt, 

V., & Konrad N. (2022). Criminal responsibility evaluations: Benchmarking in different countries. 

International Journal of Law and Psychiatry, 81, e101775. https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2022.101775

M08.3  Ethniciteit in de forensische psychiatrie: Wat weten we?
Marjolein De Pau, master in de klinische psychologie, PhD kandidaat, UGent

Migranten en etnische minderheden zijn relatief overgerepresenteerd in de forensische 
psychiatrie. Tijdens hun verblijf in de forensische psychiatrie, is het dan ook van belang 
om cultuursensitief te werken. In de reguliere ggz is reeds aandacht voor cultuursensitief 
werken, en in de internationale correctionele theorie gaat men op zoek naar zulke werk-
wijze in het gevangeniswezen. De vraag dringt zich op hoe dit concept in de forensische 
psychiatrie geïntegreerd kan worden. In dit onderzoek, werd met behulp van een scoping 
review getracht alle cultuursensitieve praktijken in de forensische psychiatrie, die reeds 
beschreven zijn in de internationale literatuur, in kaart te brengen. De resultaten tonen 
aan dat zulk onderzoek nog schaars is en dat het onderzoeksveld zich pas sinds het laat-
ste decennium aan het ontwikkelen is. Onderzoek focust zich voornamelijk op cultuur-
sensitieve diagnostiek en in mindere mate op therapeutische kaders of benadering. Deze 
bevindingen tonen aan dat het onderwerp van cultuursensitieve zorg in de forensische 
psychiatrie sterker aanwezig moet zijn op de onderzoeksagenda om evidence-informed 
werken met deze doelgroep te versterken.
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Referenties
	u Penney, S. R., Prosser, A., Grimbos, T., Egag, E., & Simpson, A. I. F. (2020). Voluntary and Forced 

Migrants in Forensic Mental Health Care. International Journal of Forensic Mental Health, 19(4), 391-

402. https://doi.org/10.1080/14999013.2020.1812772 

	u Strauss-Hughes, A., Ward, T., & Neha, T. (2021). Considering practice frameworks for culturally diverse 

populations in the correctional domain. Aggression and Violent Behavior, 101673. 

MEDEDELING M09: AFSTEMMING woensdag 21 september 2022 10:15-10:45

Moderator: Rik Van Nuffel

M09.1  Geënte therapie: Ervaringen in het werkveld schoeien op een 
theoretische leest.
Gert Vits, licentiaat in de psychologie, psycholoog-psychotherapeut, coördinatie ELP 
1G1P Oost-Brabant, Beleidsondersteuning, CGG-VBO, Leuven

In 2013-2015 beoogden we in het project ‘Goed Weekend!’ om professionaliteit uit de 
2e lijn dichter en rechtstreeks bij mensen te brengen die niet of weinig geneigd zijn om 
op consultatie te komen, om welke reden dan ook. Dit project richtte zich op mensen in 
armoede. Binnen dit project deden we vanuit het CGG-VBO de eerste ervaringen op met 
wat we ‘geënte therapie’ zijn gaan noemen (cf. draaiboek p.13).
In dit eerste project vonden de interventies plaats op een basis van een gezamenlijke pre-
sentie van een professioneel steunfiguur en een psychotherapeut. De balans presentie/
specifieke interventie lag hier nog in het voordeel van de presentie.
Enkele jaren later (2018) hanteren we deze ervaringen in een nieuw kader, dat van 
intersectorale teams binnen de ontplooiing van 1G1P. Ditmaal werken we eveneens met 
een professioneel vertrouwenspersoon maar is de aanwezigheid van de psychotherapeut 
duidelijk meer toegespitst op specifieke interventies tijdens het geënt consult.
We maken aansluiting met theoretische kaders (oa epistemic trust) zodat therapeutisch 
gewerkt kan worden in een niet-therapeutische setting, opdat er een dialoog kan ont-
staan tussen het functioneren van het gezin en een mentaliserend- en ontwikkelingsbe-
vorderend betekeniskader. Dit met als doel tot een weloverwogen plan rond de psychi-
sche hygiëne en zorg te komen.

Referenties
	u Vits, G. e.a. (2014). Draaiboek: Goed Weekend! Netwerk tegen armoede.

	u Bevington, D. et al. Attachment & Human Development, (2015), Applying attachment theory to effec-

tive practice with hard-to-reach youth: the AMBIT approach. Vol 17. 157-174.
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M09.2  Zorg op maat: Over complexe afstemming en onderhandeling
Sarah Vanderhofstadt, master klinische psychologie, postgraduaat systeemtheoreti-
sche psychotherapie, systeemtheoretisch psychotherapeut en begeleidster mobiel team, 
Interactie Academie en Mobiel Team Kompaan (vanuit Bethanië), Aartselaar

De ‘ontregeling van de zorg’ heeft als beweging de wind in de zeilen. De patiënt centraal 
stellen is een visie die vraagt om maatwerk, wars van protocollen, met nadruk op het 
belang van de hulpverleningsrelatie. De praktijk is echter grillig. Patiënten hebben soms 
moeite om hulpvragen of doelstellingen te verwoorden. Soms lijken woorden ontoerei-
kend om te omschrijven ‘wat we samen doen’ of schuiven zorgbehoeftes telkens weer 
doorheen tijd en omstandigheden. Het is een aanhoudend afstemmingsproces. 
Voorbeelden van woelige onderhandelingsprocessen en overkoepelende stellingen 
helpen ons de discussie voeren en inzicht verwerven in de manier waarop we, binnen het 
kader van onze specifieke werkcontext, onderhandelen met onze patiënten over zorg. 
Hoe gaan we te werk? Wat biedt houvast? 
Samen geven we taal aan de verhoudingen waarin we ons begeven en onderzoeken we 
de rollen die we in relatie tot onze patiënten bekleden. We reflecteren ook over andere 
wijzes van onderhandelen die mogelijk zijn binnen de grenzen van de werkcontext.
‘Hoe minder regels, hoe beter de zorg.’
‘Een hulpvraag is een vereiste om op pad te gaan met mensen.’
‘Als hulpverlener denk ik na en spreek ik met patiënten.’ 
‘Onderhandelen stopt nooit.’
‘Als hulpverlener bepalen we alleen welke zorg we bieden.’
‘Ik ben dezelfde hulpverlener voor al mijn patiënten.’
‘Wat we doen blijft hetzelfde en staat los van de hulpverlener, plek, ruimte en gespreks-
partners aanwezig.’

Referenties
	u Vanderhofstadt, S. (2021). De hulpverleningsrelatie als hoeksteen van (mobiele) zorg. Met rolomschrijvin-

gen als rode draad. Systeemtheoretisch Bulletin, 39(3), 257-279.

MEDEDELING M10: OUDEREN woensdag 21 september 2022, 11:15-12:45

Moderator: Chris Bervoets

M10.1 Samenwerking ouderenteam CGG Brussel en lokale dienstencentra
Mikis Dormaels, bachelor sociale readaptatiewetenschappen, maatschappelijk werker, 
CGG Brussel, Sint-Joost-ten-Node

Ouderen zijn al langer een groeiende groep die aandacht nodig heeft rond hun geestelijke 
gezondheid. De huidige corona pandemie heeft dit effect nog versterkt en brengt nieuwe 
noden met zich mee. Ze hebben momenteel veel minder contacten en zinvolle activitei-
ten. Hun noden blijven nog gemakkelijker onder de radar. Met ons initiatief zetten we 
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net hierop in, op het bereiken van die ouderen en aandacht bieden aan hun geestelijke 
gezondheid. Om voldoende ouderen te kunnen bereiken verkiezen we om organisaties als 
lokale dienstencentra te versterken in hun functie en aan te vullen met een aanbod vanuit 
de geestelijke gezondheidszorg. Zij hebben de kennis over hun omgeving en kunnen een 
outreachende hefboom vormen voor ouderen in de eigen omgeving. Elder versterkt deze 
dienstencentra met een aanbod dat uitgaat van vier pijlers: (1) ouderen kunnen indivi-
dueel tot vier maal op gesprek komen bij een medewerker van Elder, dit gaat door op 
afspraak in de gebouwen van het lokaal dienstencentrum (indien nodig gaan we ook op 
huisbezoek); (2) de medewerkers van het lokaal dienstencentrum worden met vorming en 
intervisie begeleid, dit gaat over hoe het lokaal dienstencentrum dit aanpakt, hoe ze com-
municeren naar de ouderen, op welke drempels ze botsen, welke ouderen moeilijker te 
bereiken zijn, … ; (3) een groepsaanbod met infomomenten over volgende thema’s: verlies, 
kwetsbaarheid, eenzaamheid, slaap, sociale contacten, de werking van het geheugen; (4) 
met alle deelnemende organisaties vormen we een netwerk waarbinnen ervaringen en 
aanpak kunnen gedeeld worden.

M10.2  De Projecten COm en OZO - Outreachende psychiatrische zorg voor 
60-plussers
Marijke De Waegeneer, bachelor toegepaste psychologie, projectmedewerker COm en 
OZO (outreachende psychiatrische zorg voor 60-plussers), Kliniek Sint Jozef te Pittem - 
zorgprogramma ouderen, Pittem

COm = Consultatiepunt Ouderen multidisciplinair
OZO = Outreachende Zorg(continuïteit) voor Ouderen
Beide projecten ontstonden in de schoot van de afdeling Ouderen van Kliniek Sint Jozef 
te Pittem en worden gedragen door twee halftime medewerkers (een bachelor in de toe-
gepaste psychologie en een ergotherapeut). Beiden hadden veel ervaring met psychiatri-
sche problematieken bij 60-plussers: depressie, verslaving, beginnende dementie, …We 
helpen 60-plussers met psychologische en/of psychiatrische noden in de thuissituatie. 
M.a.w.: we bieden gespecialiseerde derdelijnszorg aan in de eerste lijn. 
COm is een laagdrempelig consultatiepunt, waar ouderen met psychische problemen 
terecht kunnen voor een eerste inschatting en diagnostiek. Vaak gebeurt de aanmel-
ding door familie of door een hulpverlener uit de eerste lijn. Na een korte telefonische 
screening volgt een eerste gesprek binnen de week.
Bij OZO bieden we zorgcontinuïteit na ontslag uit het ziekenhuis. Patiënten worden hier-
bij nog een korte periode verder opgevolgd. Op die manier wordt de overgang naar huis 
minder bruusk en kan het uitgewerkte zorgplan waar nodig bijgestuurd worden.
De frequentie van de huisbezoeken en de duur van de begeleiding worden telkens op-
nieuw afgesproken met de patiënt en worden sterk bepaald door de individuele proble-
matiek. Door de multidisciplinaire aanpak raakten stilaan ook andere partners betrokken 
zoals CGG, andere ziekenhuizen, dienstencentra, … Wij bieden zeer laagdrempelige en 
vrijblijvende consultaties, waarbij de psychische noden ingeschat worden. Daarnaast ge-
ven we professioneel advies en verwijzen we zo nodig verder door naar psychiater, PAAZ, 
dienst Ouderenpsychiatrie, CGG, psycholoog, sociale diensten, thuiszorgdiensten, …
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M10.3  “Onzichtbaar dus onbestaand?”: Seksueel geweld bij ouderen
Anne Nobels, MD, (ouderen)psychiater, Universitaire Dienst Psychiatrie, UZ Gent

Hoewel seksueel geweld (SG) in toenemende mate erkend wordt als een belangrijk 
volksgezondheidsprobleem worden ouderen genegeerd in het beleid rond preventie van 
en zorg na SG. Onderzoek naar prevalentie en impact van SG bij ouderen is beperkt en 
Belgische cijfers hierover zijn onbestaande. Voor een beter begrip van de aard, omvang 
en mentale gezondheidsimpact van SG bij ouderen in België, verrichtten we een mixed-
methods studie. We namen gestructureerde vragenlijsten af bij 513 70-plussers in België 
en 100 patiënten opgenomen op drie afdelingen ouderenpsychiatrie in Vlaanderen. Deze 
kwantitatieve data werden getrianguleerd met kwalitatieve data van 15 diepte-interviews 
met oudere slachtoffers van SG. Meer dan 44% van de Belgische ouderen en 57% van de 
patiënten opgenomen op ouderenpsychiatrie maakten een vorm van SG mee tijdens hun 
leven, 8% en respectievelijk 7% in de laatste 12-maanden. Blootstelling aan SG tijdens het 
leven was geassocieerd met depressie (p=0.001), angst (p=0.001) en PTSD bij ouderen 
met een chronische ziekte/beperking (p=0.002) of een laag opleidingsniveau (p<0.001). 
Een minderheid van de slachtoffers (40%) onthulde hun SG ervaringen aan hun informeel 
netwerk en slechts 4% zocht professionele hulp. Oudere slachtoffers zijn bereid hun 
ervaringen te delen, maar vragen hulpverleners om het gesprek te initiëren. Deze studie 
wijst op het belang van het erkennen van ouderen als risicogroep voor SG en de nood 
aan zorg op maat voor oudere slachtoffers. Gezondheidswerkers die werken met ouderen 
moeten kwalitatief worden getraind om een gesprek te starten rond SG en de gevolgen 
daarvan voor de geestelijke gezondheid d.m.v. opleiding, screeningsinstrumenten en 
zorgprocedures.

Referenties
	u Nobels, A.; Cismaru-Inescu, A.; Nisen, L.; Hahaut, B.; Beaulieu, M.; Lemmens, G.; Adam, S.; 

Schapanksy, E.; Vandeviver, C.; Keygnaert, I (2021). Sexual Violence in Older Adults: A Belgian 

Prevalence Study. BMC Geriatrics, 21, 601.

	u Nobels, A.; Keygnaert, I.; Robert, E.; Vandeviver, C.; Haekens, A.; Lemey, L.; Strobbe, M.; Van Den 
Noortgate, N.; Lemmens, G. (2021). ‘Breaking the silence’: Sexual victimisation in an old age psychiatry 

patient population in Flanders. Int. J. Geriat. Psychiatry, 36, 1550–1558.

M10.4  Psychomotorische therapie bij ouderen met dementie
Philippe Minguet, Master in de revalidatiewetenschappen binnen GGZ, Psychomotorisch 
therapeut, UPC KU Leuven, Kortenberg

Het lichaam en de beweging in al zijn verschijningsvormen is het uitgangspunt voor het 
werk van de psychomotorisch therapeuten. De inhoud van deze therapie is heel ver-
scheiden al worden dikwijls gelijkaardige activiteiten en/of opdrachten aangeboden. Zo 
zal eenzelfde activiteit, naargelang de therapeutische benadering, de doelgroep en het 
individu, andere accenten en interventies vereisen. Daarom organiseren we graag een 
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werkwinkel om enkele theoretische en praktische handvaten mee te geven in het behan-
delmodel van ouderen met dementie.

Referenties
	u Okamura H, Otani M, Shimoyama N, Fujii T. Combined Exercise and Cognitive Training System for 

Dementia Patients: A Randomized Controlled Trial. Dement Geriatr Cogn Disord. 2018;45(5-6):318-325. 

doi: 10.1159/000490613. Epub 2018 Jul 23. PubMed PMID: 30036871.

	u Okamura H, Otani M, Shimoyama N, Fujii T. Combined Exercise and Cognitive Training System for 

Dementia Patients: A Randomized Controlled Trial. Dement Geriatr Cogn Disord. 2018;45(5-6):318-325. 

doi: 10.1159/000490613. Epub 2018 Jul 23. PubMed PMID: 30036871. 

MEDEDELING M11: JONGEREN woensdag 21 september 2022, 11:15-12:45

Moderator: Kurt Kerkaert 

M11.1  De impact van de COVID-19 pandemie op de vraag naar en het aanbod 
van geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren in België
Svetlana Sholokhova, PhD, onderzoeker, CM, Schaerbeek
Ann Morissens, PhD, onderzoeker, CM, CM Studiedienst

De genomen maatregelen om de COVID-19 pandemie in te dijken, hebben een grote 
impact gehad op onze samenleving en niet in het minst op de geestelijke gezondheid van 
kinderen en jongeren. Er waren diverse noodkreten en oproepen om meer rekening te 
houden met deze groep en meer ondersteuning te voorzien. Om een beter inzicht in de 
situatie te krijgen, heeft de studiedienst van CM een studie in twee fasen uitgevoerd. Ten 
eerste, een kwantitatieve studie om de evolutie van het gebruik van geestelijke gezond-
heidszorg door kinderen en jongeren te beoordelen. Ten tweede, een kwalitatieve studie 
naar de evolutie van de vraag naar en het aanbod van geestelijke gezondheidszorg voor 
kinderen en jongeren op basis van interviews met professionals werkzaam in een medi-
sche, paramedische en school context. De bevindingen van onze studies zijn alarmerend: 
sinds het begin van de pandemie is er een toename van het aantal ziekenhuisopnames, en 
een stijging in het gebruik van spoedeisende hulp en medicatie, maar deze stijgende vraag 
botste op een beperkt aanbod van intramurale en ambulante zorg. Uit onze analyses blijkt 
eveneens dat er sterke sociale ongelijkheden bestaan op het gebied van de geestelijke 
gezondheidszorg voor kinderen en jongeren, wat ons in staat stelt te veronderstellen dat 
het kinderen en jongeren uit kwetsbare groepen zijn die het meest te lijden hebben gehad 
onder de pandemie.



136

mededelingen

M11.2  Onafhankelijke ombudsdienst GG ontwikkelt twee innovatieve 
methodieken voor kinderen en jongeren rond patiëntenrechten
Helene Cambien, master ergotherapeutische wetenschap, externe ombudspersoon GGZ, 
Vlaams Overlegplatform Geestelijke Gezondheid, Drongen

De onafhankelijke ombudsdienst in de geestelijke gezondheidszorg (OOGG), werkzaam 
voor het Vlaams Overlegplatform Geestelijke Gezondheid, ontwierp twee innovatieve 
methodieken om de patiëntenrechten en de ombudsfunctie beter bekend te maken bij 
kinderen en jongeren in de GGZ. Het betreft twee spellen die werden ontwikkeld tijdens 
een projectwerking van 2019 tot 2021, om een ombudsfunctie te voorzien voor kinderen 
en jongeren die laagdrempelig, gekend, goed bereikbaar en toegankelijk is. 
Het serious game is een computergame waar een jongere alleen of in groep de patiënten-
rechten leert kennen aan de hand van minigames per recht. 
Bij het stellingenspel wordt met stellingen, een dobbelsteen en een spelmat gediscussi-
eerd over thema’s die verband houden met de patiëntenrechten. 
Op deze manier maken kinderen en jongeren kennis met de patiëntenrechten en de om-
budsfunctie en kunnen ze met hun naasten, hulpverleners en ombudspersonen in gesprek 
gaan rond vragen of ontevredenheden over hun behandeling en hun patiëntenrechten. 
De twee innovatieve methodieken werden door en voor kinderen en jongeren ontworpen 
en werden reeds gebruikt binnen deze doelgroep. Op dit moment wordt er ook bekeken 
of de methodieken kunnen aangepast worden zodat ze door andere doelgroepen in de 
GGZ ook kunnen gebruikt worden. 
Graag willen we beide spellen voorstellen aan het werkveld zodat deze spellen op brede 
schaal in de ggz kunnen gebruikt worden. 

M11.3  Psychose bij jongeren. Helpen bij de zoektocht naar identiteit
Jef Lisaerde, universitair, klinisch psycholoog/systeemtherapeut, UPC KULeuven/ VRint, 
Kortenberg

Binnen de ambulante vroege psychosewerking komen we dagelijks in contact met jonge-
ren die hun psychosegevoeligheid tonen. Op het moment van de aanmelding bevinden 
deze jongeren en hun familie zich in meer of mindere mate in crisis. Een van de eerste 
consequenties van deze crisis is vaak dat de afstand tussen de jongere en diens omgeving 
groeit. Een belangrijk symptoom dat zowel een gevolg als een oorzaak is. 
De centrale vraag is dan: wat kan ons helpen de afstand te verkleinen? Hoe krijgen we 
deze jongeren opnieuw in een meer gedeelde wereld? Bepalend hierbij is de manier 
waarop we naar psychose kijken. De ingang die we nemen, hoe we over psychotische 
symptomen denken en de manier waarop we de moeilijkheden verwoorden, zijn van 
belang voor het verloop van de begeleiding en de verdere ontwikkeling van de jongere 
die tegenover ons zit. 
De psychosegevoeligheid toont zich vaak voor het eerst doorheen de adolescentie, een 
periode waarin de identiteitsvorming een belangrijke thema is.
Aan de hand van casuïstische verhalen trachten we te illustreren hoe psychosegevoelig-
heid zich manifesteert bij deze adolescentaire ontwikkelingstaken. 
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We leggen de nadruk op onze ervaring dat de kwaliteit van het relationele in de bege-
leiding van deze jongeren meer aandacht verdient. We hopen dat de beschrijving van 
deze ontmoetingen, ingebed in de uitwerking van onze werkprincipes, verduidelijkt dat 
psychosegevoeligheid een begrijpelijk en algemeen menselijke fenomeen is en dat het ons 
iets leert over ons eigen menszijn.

Referenties
	u Christianen M, Dhooghe F en Lisaerde J. (2021) Psychose bij jongeren. Helpen bij de zoektocht naar 

identiteit. Leuven, Lannoo Campus.

M11.4  TEJO en de nieuwe HOU VAST Beweging met projecten, gericht op 
brede preventie bij jongeren.
Melissa De Smet, juriste-psychologe-gedragstherapeute, oprichtster TEJO ‘Therapeuten 
voor jongeren’, TEJO, Antwerpen

TEJO ‘Therapeuten voor jongeren’ bestaat 12 jaar en is op 19 locaties in Vlaanderen aan-
wezig. Van bij aanvang wilden we graag inzetten op ‘preventie’ om escalatie van problemen 
te voorkomen én om de wachttijden te doen afnemen. Door laagdrempelige, kortdurende 
therapeutische hulpverlening aan te bieden voor jongeren tussen 10 en 20 jaar, anoniem en 
gratis met een gemotiveerde groep deskundige vrijwilligers hebben we ondertussen bijna 
7000 jongeren begeleid. Drie jaar geleden onderschreven we met TEJO Vlaanderen een 
Charter met onze drie doelstellingen, de hulpverleningsfunctie, de pioniers-labo functie en de 
signaalfunctie naar de samenleving toe.
Sinds een aantal jaren stellen we vast dat jongeren met meer ernstige en complexe problema-
tieken bij TEJO aankomen. Het aantal jongeren dat zich niet goed voelt neemt reeds jaren toe 
alsook de wachttijden op hulpverlening.
Met onze HOU-VAST Beweging willen we vernieuwend inzetten op meer preventie, op het 
voorkomen van psychische problemen bij jongeren. 
De reizende Belevingsexpo ‘We(l)zijn jong’ (Info en beleving) rond de thema’s rechtspositie-
welzijn-hulpverlening, die door Vlaanderen reist is een voorbeeld van hoe we meer naar 
jongeren kunnen luisteren. Hoe we meer een Houvast en veilige plekken kunnen aanbieden, 
waar jongeren vrij en geëngageerd samen kunnen komen. We nodigen iedereen graag uit 
om mee te denken en te handelen voor een meer positieve en ondersteunende attitude naar 
onze jongeren toe die ALLEN het recht hebben op een onbezorgde jeugd en een gezonde 
ontwikkeling naar jong volwassene toe.

Referenties
	u De Jonghe, I (2019) Verlies ze niet! Een pleidooi om anders om te gaan met jongeren, Pelckmans Pro: 

Kalmthout 
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MEDEDELING M12: WAT WERKT EN VOOR WIE?   
woensdag 21 september 2022, 13:45-15:15

Moderator: Nele Van den Berghe

M12.1  Focusingtraining: een tool voor preventieve zorg en blended care.
Tine Swyngedouw, master klinische psychologie - postgraduaat cliëntgericht-experiën-
tiële psychotherapie, psycholoog-psychotherapeut, focusingtrainer, EFocusing en PraxisP, 
Kessel-Lo

Focusing is een innerlijke relatie aangaan met je lichamelijk gevoelde betekenis vanuit een 
erkennende, niet-oordelende houding zodat het zich verder kan ontwikkelen. Deze me-
thode komt voort uit het onderzoek van Eugene Gendlin naar het verschil tussen succes-
volle en niet-succesvolle cliënten in therapie. Succesvolle cliënten blijken hun aandacht 
naar binnen te richten en vanuit dit contact te spreken. Hij ontwikkelde de focusingme-
thode om het ook aan te leren aan cliënten die het niet uit zichzelf doen. Focusing kan 
geïntegreerd worden in therapie en kan los daarvan aangeboden worden als training van 
een basisvaardigheid ter bevordering van het mentaal welbevinden.
Focusing leert mensen omgaan met hun innerlijke ervaringen zodat ze niet langer heen 
en weer slingeren tussen weglopen van hun beleving of erdoor overspoeld worden. Je 
kan Focusing uitleggen met vier werkwoorden: 1. pauzeren, 2. ervaren, 3. erkennen en 4. 
stem geven.
Onderzoek naar Focusing toont aan dat regelmatig focussen leidt tot meer levenstevre-
denheid, het leven als meer zinvol ervaren, minder psychisch lijden en minder existentiële 
angst.
Het zou dan ook goed zijn om Focusing voor een breed publiek toegankelijk te maken 
door basistrainingen in scholen en bedrijven en door online groepen voor mensen die op 
een wachtlijst staan en/of als blended care tijdens therapie.

Referenties
	u Swyngedouw, T. (2022) Focusing. Leven in verbinding met je innerlijk kompas. Tielt: Lannoo

	u Vanhooren, S., Grosemans, A. and Breynaert, J. Person-Centered & Experiential Psychotherapies (2022) 

Focusing, the felt sense, and meaning in life. DOI: 10.1080/14779757.2022.202866

M12.2  Lokale veldpotentialen bij patiënten met obsessieve compulsieve 
stoornis: acute effecten van diepe hersenstimulatie in de Bed Nucleus 
Stria Terminalis na symptoomprovocatie.
Chris Bervoets, PhD, hoofd neuromodulatie voor psychiatrische aandoeningen, upcku-
leuven, leuven

Obsessief-compulsieve stoornis is een invaliderende psychiatrische stoornis, die wordt 
gekenmerkt door aanhoudende, vaak angstopwekkende obsessies en tijdrovende dwang-
handelingen. Het treft 2-3% van de bevolking, en hoewel farmacologische of cognitieve 
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gedragstherapie bij veel patiënten de symptomen kan verminderen, blijft ongeveer 10% 
ernstig arbeidsongeschikt. Gelukkig zijn er ook voor deze therapieresistente patiënten 
behandelingsmogelijkheden in opkomst. Een van die mogelijkheden is diepe hersensti-
mulatie (DBS). Er zijn steeds meer aanwijzingen dat de bedkern van de stria terminalis 
een veelbelovend doelgebied zou kunnen zijn. Deze kern verbindt de mediale prefrontale 
cortex met de thalamus en zou betrokken zijn bij de verwerking van anticiperende angst 
en dwangmatige reacties. In deze studie vergelijken we de karakteristieken van een ob-
jectieve elektrische respons zoals de lokale veldpotentiaal in de BNST tijdens elektrische 
stimulatie en symptoomprovocatie bij twee patiënten met behandelingsrefractaire OCD 
en DBS elektroden bilateraal geïmplanteerd in de bed nucleus stria terminalis. Lokale 
veldpotentialen (LFP) werden rechtstreeks opgenomen vanuit de elektrisch gestimu-
leerde regio tijdens symptoomprovocatie en elektrische stimulatie. Resultaten voor de 
twee patiënten toonden aan dat het aanzetten van stimulatie in de BNST tijdens provo-
catiebeelden een LFP signaal geeft dat meer lijkt op de LFP geregistreerd tijdens neutrale 
beelden.

Referenties
	u Desarkar P, Sinha VK, Jagadheesan K, Nizamie SH (2007b) Subcortical functioning in obsessive-compul-

sive disorder: An exploratory EEG coherence study. World J Biol Psychiatr 8:196–200.

	u Figee M, Luigjes J, Smolders R, Valencia-Alfonso C-E, van Wingen G, de Kwaasteniet B, Mantione M, 
Ooms P, de Koning P, Vulink N, Levar N, Droge L, van den Munckhof P, Schuurman PR, Nederveen 
A, van den Brink W, Mazaheri A, Vink M, Denys D (2013) Deep brain stimulation restores frontostriatal 

network activity in obsessive-compulsive disorder. Nat Neurosci 16:386–387.
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POSTER P01

	p Wanneer het onzichtbare tastbaar wordt
Souad Abihi, master verpleeg-en vroedkunde/ziekenhuismanagement, verpleegkundig 
specialist psychiatrie, Algemeen ziekenhuis Groeninge, Kortrijk
Melissa Defreyne, vroedvrouw, master in het management en beleid zorgmanager, 
Algemeen ziekenhuis Groeninge, Kortrijk
Koen Titeca, psychiater, medisch diensthoofd psychiatrie, Algemeen ziekenhuis 
Groeninge, Kortrijk

Binnen het ziekenhuis worden er weinig incidentmeldingen geregistreerd rond agressie 
terwijl de realiteit ons iets anders vertelt. Het niet registreren van een agressie-incident is 
niet enkel nefast voor de statistieken maar des te meer voor de medewerker zelf. Niet ge-
registreerd, is niet gebeurd en betekent ook geen nazorg. Vanuit deze bezorgdheid werd 
in 2019 een bevraging gedaan bij de zorgmedewerkers. Bij de opmaak van de bevraging 
werd advies ingewonnen bij ICOBA. Deze bevraging had als doel om de verticale agressie 
(= medewerkers vs. patiënten/familie/bezoeker) op de werkvloer en de oorzaken van het 
niet consequent registreren van agressie-meldingen in kaart te brengen. Er waren 449 
respondenten. Uit de bevraging bleek dat van de respondenten de voorbije 12 maanden 
35% in aanraking is gekomen met fysieke agressie, 63% met verbale agressie en 64% 
met lastig gedrag. 49% is op zijn hoede geweest voor fysieke agressie, 68% voor ver-
bale agressie en 72% voor lastig gedrag. 70% had nooit opleiding/training gehad inzake 
omgaan met agressie en 51% gaf aan hier nood aan te hebben. 60% van de respondenten 
vond de betrokkenheid van de leidinggevende na een agressie-incident heel belangrijk. 
Om het agressiebeleid te optimaliseren werd een multidisciplinair team opgericht. Dit 
team bestaat uit medewerkers vanuit diverse functies en disciplines. Het doel is om ver-
beterdoelstellingen te formuleren, om van elkaar te leren en training/opleiding te voor-
zien voor de medewerkers. Met deze presentatie vatten we de relevante bevindingen uit 
de bevraging samen en stellen we de stapsgewijze werking tot een gedragen implementa-
tie van een agressiebeleid voor.

Referenties
	u (1) Dupont, V. & Taghon, G. (2019). Antwoorden op agressie en grensoverschrijdend gedrag: praktijkboek 

voor onderwijs, zorg en welzijn. Kalmthout, Pelckmans Pro. 

	u (2) ICOBA https://www.icoba.be/
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POSTER P02
	p Opvallend los: Valpreventie

Philippe Minguet, master in de revalidatiewetenschappen binnen de geestelijke gezond-
heidszorg, Psychomotorisch therapeut, UPC, Kortenberg
Maes Rembert, Hoofdverpleegkundige Ouderenzorg, UPC KU.Leuven Kortenberg

Valpreventie vraagt een totaal aanpak. Met onze poster willen we een stappenplan voor-
stellen om alle facetten van vallen te bekijken en te koppelen aan mogelijke oplossingen. 
We zetten in op een multidisciplinaire ondersteuning die de oorzaken aanpakt en niet de 
gevolgen, met een veilige bewegingsvrijheid als doel. Vertrekkende vanuit een uitgebreide 
screening en een gedetailleerd assessment worden de juiste interventies opgestart om 
zo de patiënt een herstelgerichte behandeling aan te bieden waarbij zijn eigen kunnen 
centraal staan.

POSTER P03 

	p Maladaptieve persoonlijkheidstrekken bij oudere 
volwassenen: een studie naar de dimensionale benadering van 
persoonlijkheidsstoornissen van DSM-5 sectie III en ICD-11
Morag Facon, master in de psychologie, doctoraatsstudent psychologie, Vrije Universiteit 
Brussel, Mechelen
Bijkomende auteurs: Gina Rossi, Eva Dierckx en Bas van Alphen

Maladaptieve persoonlijkheidstrekken bij oudere volwassenen: een studie naar de dimen-
sionale benadering van persoonlijkheidsstoornissen van DSM-5 sectie III en ICD-11.
Naarmate mensen ouder worden, veranderen de levensomstandigheden op vlak van 
o.a. sociale -, fysieke -, psychologische - en economische kenmerken. Hiermee gepaard, 
kunnen ook persoonlijkheidsstoornissen bij oudere volwassenen (65+) zich anders ma-
nifesteren dan bij jongere volwassenen. In de DSM-5 (APA, 2013) categorische criteria 
van persoonlijkheidsstoornissen ontbreekt aandacht voor deze unieke levenscontext van 
oudere volwassenen. Mogelijks zijn de innovatieve, dimensionale paradigma’s van het 
Alternatieve Model voor Persoonlijkheidsstoornissen (AMPS) (APA, 2013) en de bena-
dering in ICD-11 (WHO, 2019) beter geschikt voor het vaststellen van persoonlijkheids-
stoornissen bij ouderen. Hoewel bij de ontwikkeling van deze paradigma’s de aandacht 
niet specifiek ging naar uitingswijzen van persoonlijkheidspathologie op latere leeftijd, is 
hun conceptualisatie van persoonlijkheidsstoornissen wellicht meer leeftijdsneutraal. In 
deze paradigma’s wordt een hiërarchisch model van persoonlijkheidstrekken en onder-
liggende facetten voorgesteld. Deze studie richt zich op de constructvaliditeit van het 
AMPS - en ICD-11 trekmodel. Concreet nemen we bij 251 ouderen uit de algemene po-
pulatie de Personality Inventory for DSM-5 Brief Form Modified+ af, een korte vragenlijst 
ontwikkeld om de AMPS en ICD-11 trekdomeinen en -facetten na te gaan. Aan de hand 
van een targetrotatie, zullen we de validiteit van de vooropgestelde AMPS - en ICD-11 
structuur nagaan bij ouderen.



posters

143

Referenties
	u American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). 

Washington, DC. 

	u World Health Organisation. (2019). International Classification of Diseases 11th Revision.  

https://icd.who.int/en/.

POSTER P04
	p Patiëntenprofielen in high-security forensische psychiatrie in 

Vlaanderen
Sophie Verschueren, master criminologische wetenschappen; seksuologie, 
wetenschappelijk onderzoeker, FPC Antwerpen, Antwerpen

Recent onderzoek benadrukt het belang van een gepersonaliseerde behandeling in de 
forensische psychiatrie. De heterogeniteit van forensische patiënten bemoeilijkt echter 
het aanbieden van een gepersonaliseerde behandeling vanwege een verscheidenheid aan 
misdrijven en psychiatrische stoornissen. Om dit proces te vergemakkelijken, heeft eerder 
internationaal onderzoek patiëntprofielen ontwikkeld met bijbehorende behandeltrajec-
ten en modules om individuele patiënten te vergelijken met meer homogene groepen. In 
Vlaanderen ontbreekt gelijkaardig onderzoek, terwijl dergelijk onderzoek essentieel is 
om te kunnen spreken van profielspecifieke behandelplannen. De huidige studie paste 
latente klasse analyse toe in een Vlaamse high-security forensische populatie. Patiënten 
in de twee Forensisch Psychiatrische Centra (N = 399) in Vlaanderen werden geëvalueerd 
op basis van psychopathologie, criminele geschiedenis, en risico- en protectieve factoren 
(Historische Klinische Toekomst - Revised; HKT-R). Er werden vijf patiëntenprofielen 
gevonden: de antisociale patiënt, de psychotische patiënt met divers crimineel gedrag, de 
patiënt met een persoonlijkheidsstoornis en meervoudige problematiek, de psychotische 
patiënt met fysieke geweldsdelicten, en de patiënt met een parafiele stoornis en seksuele 
delicten. Overeenkomsten en verschillen met eerder onderzoek, alsook klinische implica-
ties worden besproken.

POSTER P05
	p Voorstelling TEJO-werking en doctoraal onderzoek van de 

UGent hierover
Ingrid De Jonghe, Juriste-psychologe-gedragstherapeute, voorzitster TEJO ‘Therapeuten 
voor jongeren’, Antwerpen
Dr. Melissa De Smet (UGent) kan in september het lopende onderzoek voorstellen en 
tussentijdse evaluaties kenbaar maken.

Graag willen we het 12jarig bestaan van TEJO voorstellen op een poster met alle belang-
rijke info over de organisatie, haar missie en visie, aantal jongeren die begeleid werden, 
problematieken, leeftijden, aantal sessies ...
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We stellen ook graag het TEJO-Charter van Vlaanderen voor met de drie doelstellingen 
(hulpverlening, pionier, signaal-functie als reactie op de lange wachttijden in de 
hulpverlening.
Daarnaast stellen we het doctoraal onderzoek voor vanuit de UGent dat de jongeren 
bevraagd die bij TEJO in begeleiding zijn om een duidelijker beeld te krijgen van het 
volledige TEJO-Proces en de waarden en oplossingsstrategieën die bij TEJO worden 
opgenomen door de jongeren om opnieuw vlotter deel te kunnen nemen aan het leven in 
de samenleving.

POSTER P06
	p Quinque - deelnemen is winnen

Jelke Maenhout, centrum voor psychische revalidatie Inghelburch, Brugge

Quinque is een herstelgericht krachtenspel, ontwikkeld door het centrum voor psychi-
sche revalidatie Inghelburch. 
Het is een therapeutisch bordspel opgebouwd rond de vijf (vandaar ‘Quinque’) krachten 
vanuit de SRH-methoriek. 
Naast persoonlijke kwaliteiten, ervaringen, wensen, dromen, talenten en vaardigheden is 
er aandacht voor de krachten van het netwerk. Het spel doet tevens stilstaan bij de dage-
lijkse moeilijkheden op heel wat levensdomeinen. Door het inzetten van krachten worden 
deze moeilijkheden aangepakt.
Quinque is een groepsspel dat door hulpverleners kan worden ingezet als therapeuti-
sche activiteit voor volwassenen binnen de geestelijke gezondheidszorg en de bredere 
welzijnssector.

Referenties
	u Chiau, Evelien (2019). Centrum voor Psychische Revalidatie Inghelburch ontwikkelt een herstelgericht 

bordspel. Zorgwijzer, 2019

POSTER P07
	p Developing and testing a systemic assessment tool and 

intervention protocol for burn-out: The InterPersonal 
Perspective Scale
Paul Castelijns, master, staflid Interactie-Academie, PhD kandidaat Ugent, Interactie-
Academie - Ugent, Tilburg
prof. dr. Peter Kuppens
prof. dr. Lesley Verhofstadt

De behandeling van burn-out klachten bestaat voornamelijk uit therapeutische benade-
ringen die worden gekenmerkt door een intrapersoonlijk en individueel karakter. Deze 
behandelingen hebben in beperkte mate positieve resultaten bij milde burn-out klachten 
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en er is geen substantieel bewijs dat deze behandelingen positieve resultaten vertonen 
bij ernstige klachten. In andere woorden, een effectieve evidence-based interventie voor 
ernstige burn-out klachten is afwezig, waardoor de maatschappij, werkgevers, werkne-
mers en clinici voor een enorme uitdaging staan. 
Echter, in de kern is burn-out ook een zeer interpersoonlijke kwestie. Veel psychologische 
modellen bevestigen dit en benadrukken het belang van hoe een professional interac-
teert en relateert aan zijn of haar sociale werk omgeving. Hierbij is de incongruentie 
van waarden tussen henzelf en hun organisatie context een voorspeller voor burn-out 
klachten. 
Met dit onderzoeksproject richten we ons op het door ontwikkelen en valideren van 
een assessment tool en interventie protocol wat wordt gekenmerkt door een focus op 
interpersoonlijke processen en waarden (in)congruentie in het bijzonder. Eerste klinische 
try-outs van deze ‘IPPS assessment tool en interventie protocol’ zijn veelbelovend en 
onderzoek naar zijn wetenschappelijke en klinische meerwaarde is op dit moment in een 
opstartfase. In deze presentatie, worden de volgende vragen uitgewerkt: 
1. Welke informatie weerspiegelt de IPPS data over burn-out en de hieraan gerelateerde 

interpersoonlijke processen? 
2. Wat is de therapeutische effectiviteit van het IPPS interventie protocol? 
3. Welke therapeutische mechanismen zijn betrokken in het IPPS interventie protocol?

POSTER P08
	p Is drop-out gerelateerd aan beveiligingsniveau?

Inge Jeandarme, forensisch psychiater, coördinator KeFor, OPZC Rekem

In deze studie vergeleken we 25 patienten die hun behandeling niet afmaakten (drop-out) 
met 25 die patienten die hun behandeling wel afmaakten (Jeandarme e.a., 2021). 
De studie vond plaats in een forensische steekproef van geinterneerde mannen behan-
deld in OPZC Rekem op afdelingen met een gemiddeld beveiligingsniveau. ‘Drop-out’ 
werd gedefinieerd als het niet voltooien van de behandeling, ongeacht of de behandeling 
door de staf of door de patient zelf werd beëindigd.
De meeste patiënten hadden een psychose en/of persoonlijkheidsstoornis en vaak ook 
stoornissen in het gebruik van middelen. DUNDRUM-1, PCL-R Facet 4 en HCR-20 scores 
waren significant hoger in geval van drop-out. Echter, na binaire logistische regressie was 
alleen de DUNDRUM-1 onafhankelijk geassocieerd met ndrop-out.
Daarom wordt gesuggereerd dat de DUNDRUM-1 een nuttige aanvulling kan zijn bij de 
bestaande risicotaxatieinstrumenten om therapeutisch beveiligingsniveau op een gestan-
daardiseerde manier in te schalen.

Referenties
	u Jeandarme, I., Habets, P., O’Reilly, K., & Kennedy, H. (2021). Is non-completion of treatment related to 

security need? Criminal Behaviour & Mental Health, 31(5), 321–330.
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POSTER P09
	p Coconuts: Making room with madness

Niel Van Cleynenbreugel, master, oprichter, Coconuts, Kessel-lo

Coconuts is een creatieve plek te Leuven voor jongvolwassenen met een psychotische 
kwetsbaarheid die richting zoeken. We bieden hen (letterlijk) ruimte om hun plaats in de 
maatschappij (opnieuw) te kunnen vinden en hun levenslust (opnieuw) te kunnen laten 
zien aan de hand van kunst, design en sociaal ondernemerschap.
Samen met artiesten, designers en experten werken we aan een inclusieve samenleving 
waar verbeelding zorgt voor verbinding. Hoe willen we dat doen? Door het oprichten van 
een magazine: Coconuts. Een kwalitatief magazine dat zich richt op jou en mij, individuen 
en organisaties op zoek naar schoonheid, verbeelding, zuurstof en inspiratie. Per half jaar 
start een traject voor 8 deelnemers met wie we co-creatief een magazine maken. We 
vormen samen de redactie van Coconuts. Wekelijks komen we samen om uit te wisse-
len, te creëren, te inspireren, te ontmoeten. Doorheen het traject leggen de deelnemers 
opnieuw verbinding met zichzelf en de met de maatschappij rondom hen, bouwen ze 
hun netwerk verder uit in de creatieve industrie en daarbuiten. Elk traject eindigt met de 
lancering van een volwaardige editie van het Coconuts magazine, telkens vertrekkende 
vanuit de interesses van de redactie. Deelnemers kunnen na afloop kiezen om meer 
verantwoordelijkheden op te nemen binnen Coconuts of om hun eigen weg te gaan. Het 
Coconuts magazine is een middel om jongvolwassenen met een psychosegevoeligheid 
terug te verbinden met de maatschappij en hun plaats daar te ontdekken, zowel profes-
sioneel als persoonlijk, met creativiteit als hefboom.
www.coconuts-space.be

Referenties
	u Winnicott, Donald Woods (1971). Playing and reality. Great Britain. Routledge.

	u Pint, Kris (2017). De wilde tuin van de verbeelding. Boom.

POSTER P10
	p Evaluatie van een brochure omtrent slapeloosheid om 

de implementatie van richtlijnen over slapeloosheid te 
ondersteunen
Kristien Coteur, MSc in de familiale en seksuologische wetenschappen, PhD candidate, 
KU Leuven
prof. dr. Marc Van Nuland, prof. dr. Catharina Matheï, prof. dr. Birgitte Schoenmakers

Aan de hand van co-design ontwikkelden patiënten en zorgverleners samen een brochure 
omtrent slapeloosheid. Doorheen verschillende fases werd invulling gegeven aan de 
inhoud en lay-out. De tekst werd opgesteld in samenwerking met een geletterdheidex-
pert om te zorgen dat de brochure gepast is voor een breed publiek. Na evaluatie door 
de deelnemers, werd de finale brochure gelanceerd in de eerstelijnszorg. Zes maanden 
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later werden de zorgverleners uitgenodigd om het gebruik van de brochure te evalueren. 
In een vragenlijst konden ze toelichten of ze de brochure hadden gebruikt en hoe het ge-
bruik werd ervaren. In het algemeen werd de brochure als uitnodigend en nuttig ervaren. 
Zowel de inhoud als het design werden meermaals expliciet geprezen. Tevens werd de 
brochure in de praktijk ingezet om te staven waarom er voor een niet-medicamenteuze 
aanpak van slapeloosheid werd gekozen. Het project leidde tenslotte ook tot een sa-
menwerking met Gezond Leven vzw, waarmee we nu richten op een toevoeging van het 
thema “slaap” aan www.gezondleven.be, met als doel meer erkenning voor slaap als een 
cruciale pijler in een gezonde levensstijl.

POSTER P11
	p The association of personality and childhood trauma with clinical 

outcomes in a randomised controlled trial of Acceptance and 
Commitment Therapy in Daily-Life (ACT-DL)
Rafaël Bonnier, master klinische psychologie, PhD researcher, Center for Contextual 
Psychiatry, Hulshout

We onderzoeken de werkzaamheid van een op ACT (acceptance & commitment therapy) 
gebaseerde EMI (ecological momentary intervention). We onderzoeken of deze even goed 
werkt voor iedereen die het gebruikt, of er bepaalde subpopulaties bestaan waarvoor deze 
intervetie minder goed werkt of mogelijks nadelig. We zijn dan vooral geïnteresseerd in ge-
slacht, opleidingsniveau, blootstelling aan traumatische events en persoonlijkheidstrekken.

POSTER P12
	p Parantee-Psylos wordt G-sport Vlaanderen

Judith Debaere, master, projectmedewerker sporters met een psychische kwetsbaarheid, 
Parantee-Psylos vzw, Gent

G-sportfederatie Parantee-Psylos vzw fusioneert in maart 2022 met G-Sport Vlaanderen 
vzw. Deze nieuwe sportorganisatie zal verder gaan onder de noemer G-Sport Vlaanderen. 
De ‘G’ staat meer dan ooit voor Gezond sporten, Gelijkwaardig sporten, Gezwind spor-
ten, Gezellig sporten, ... 
Deze nieuwe organisatie richt zich naar volgende doelgroepen: sporters met een fysieke, 
verstandelijke, visuele of auditieve beperking, sporters met autisme spectrum stoornis, 
sporters met een psychische kwetsbaarheid en sporters met een chronische ziekte.
Aan de hand van deze posterpresentatie willen we voor de bezoekers van het congres 
duidelijkheid brengen in het veranderende sportlandschap en bijzondere aandacht be-
steden aan de rol die G-Sport Vlaanderen opneemt inzake sporters met een psychische 
kwetsbaarheid.
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POSTER P13
	p Zorgcentra na seksueel geweld. Wie? Wat? Wanneer?

Veerle Weyne, Hoger universitair onderwijs, forensisch verpleegkundige ZSG, 
psychologen ZSG, Zorgcentra na seksueel geweld ( ZSG Gent - CVPS Brussel)

Vanuit de verschillende Zorgcentra na Seksueel geweld (ZSG) willen we graag onze 
werking aan een groter publiek voorstellen. De ZSG’s zijn een nationaal project gecoördi-
neerd door het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM). Het eerste 
ZSG opende in 2017 zijn deuren en de bedoeling is dat in eind 2023 elke provincie over 
een ZSG beschikt. Als hulpverleners willen we slachtoffers na seksueel geweld en hun 
naasten ondersteunen op zowel juridisch, medisch als psychologisch vlak binnen een 
holistisch zorgkader geënt op maatwerk. De zorg vindt plaats binnen het zogenaamde 
One-stop model. Een slachtoffer kan er terecht om eventuele letsels te laten verzorgen, 
bewijsmateriaal te verzamelen, psychologische begeleiding te krijgen voor zowel het 
slachtoffer en zijn naaste(n) en er kan vrijblijvend klacht worden ingediend. Het zorgcen-
trum in voornamelijk gericht op acuut seksueel geweld, Slachtoffers kunnen er 24/24 
terecht voor seksueel geweld van maximum 7 dagen geleden. Wanneer het seksueel ge-
weld langer geleden is het Zorgcentrum is en 7 dagen op 7 bereikbaar tussen 7u en 22u. 
Er werd een uitgebreide haalbaarheidsstudie uitgevoerd door het International Centre for 
Reproductive Health (ICRH) van de UGent voor de implementatie en het best practice 
model van het ZSG. Daarnaast draagt het zorgcentrum bij aan wetenschappelijk onder-
zoek over seksueel geweld, er zijn er al enkele gepubliceerde onderzoeken naar bijvoor-
beeld incidentie, toegankelijkheid en de karakteristieken slachtoffers die zich aanmelden 
in de Belgische zorgcentra. Er zijn nog meerdere onderzoeken lopende.

Referenties
	u Baert, S., Gilles, C., van Belle, S., Bicanic, I., Roelens, K., & Keygnaert, I. (2021). Piloting sexual 

assault care centres in Belgium: who do they reach and what care is offerd? European Journal of 

Psychotraumatology, 12(1). doi:10.1080/20008198.2021.1935592 

	u Peeters, L., Vandenberghe, A., Hendriks, B., Gilles, C., Roelens, K., & Keygnaert, I. (2019). Current care 

for victims of sexual violence and future sexual assault care centres in Belgium: The perspective of victims. 

BMC International Health and Human Rights, 19(1), 1–12. doi:10.1186/S12914-019-0207-5/TABLES/2

POSTER P14
	p Zorgmijding ombuigen in functie van herstel

Ellen Berghmans, klinisch psycholoog, zorgmanager Mobiele Teams, Activering en 
Polikliniek, Zorggroep Multiversum en KU Leuven, Mortsel
Sannie Van de Vijfeijke, casemanagement beschut wonen Zorggroep Multiversum

Één op drie personen met een ernstige psychiatrische aandoening, en vooral diegene met een 
hoge mate van psychopathologie, vinden moeilijk hun weg naar geestelijke gezondheidszorg 
of onttrekken zich uit zorg (O’Brien et al., 2009). Door de verdere deinstitutionalisering van 
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ggz en de shift naar gemeenschapsgerichte zorg, is het van ultiem belang om deze groep 
niet uit het oog te verliezen (Mulder et al., 2014). Om tegemoet te komen aan deze unmed 
need, startten in 2018 zes Vlaamse aanklampende teams met als doel deze personen (terug) 
te betrekken in zorg. De doelgroep zijn personen die zorg mijden en zich in een precaire 
situatie bevinden. Via concept mapping werd met de aanklampende teams in kaart gebracht 
wat de helpende en belemmerende factoren zijn om zorgmijding om te buigen naar herstel 
ondersteunende zorg. De resultaten van deze bevraging worden gepresenteerd en concreet 
gemaakt aan de hand van duidelijke handvaten voor hulpverleners binnen outreach. 

Referenties
	u O’Brien, A., Fahmy, R., & Singh, S. (2009). Disengagement from mental health services. The 

International Journal for Research in Social and Genetic Epidemiology and Mental Health Services, 

44(7), 558-568.

	u Mulder, C. L., T. Ruud, M. Bahler, H. Kroon and S. Priebe (2014). The availability and quality across 

Europe of outpatient care for difficult-to-engage patients with severe mental illness: a survey among 

experts. International Journal of Social Psychiatry 60(3), 304-310.

POSTER P15
	p Werken met familie in de praktijk: 6 pijlers

Greet Pauwels, MSc, vrijwilligerscoach, Similes vzw, Heverlee

Een psychische kwetsbaarheid raakt meer dan één persoon. Ook familie ervaart een impact 
en draagt de kleine en grote gevolgen. Wanneer de balans tussen draaglast en draagkracht 
daarbij negatief overhelt, wordt het herstelproces van familie en patiënt belemmerd. 
Similes versterkt familie via lotgenotencontact, informatie, vorming en ontspanning. 
Daarnaast ijvert Similes voor een familiebetrokken GGZ. De mate waarin, en de manier 
waarop familie betrokken wordt in de zorg, maakt namelijk dat familie zich in hun evenwicht 
geholpen of gehinderd voelt. 
Verschillende GGZ organisaties, zich bewust van het belang van een goede familiewerking, 
deden reeds beroep op Similes om samen een familiebeleid vorm te geven of tot een hoger 
niveau te tillen. In deze adviestrajecten worden specifieke methodieken ingezet om zowel 
het perspectief van de medewerkers als van familie op de familiewerking van de organisatie 
te vatten. Van daaruit wordt het groeipad duidelijk. 
Steeds staan de 6 pijlers van werken met familie centraal: werken met familie is familie zien, 
familie vriendelijk bejegenen, familie informeren, familie ondersteunen, familie betrekken in 
het zorgtraject en familie betrekken in de organisatie van de zorg. 
In samenwerking met het Familieplatform verzamelt Similes op de website familie-praktijk.
be good practices binnen deze 6 pijlers om zorgprofessionals een leidraad te bieden in hun 
familiewerking. 

Referenties
	u https://www.familie-praktijk.be
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POSTER P18
	p Online keuzehulp bij ongeplande zwangerschap

Laura Jacobs, master klinische psychologie (optie volwassenen), stafmedewerker - klinisch 
psycholoog - psychotherapeut, Fara vzw, Heverlee

Fara vzw (www.fara.be) is een professionele organisatie die al meer dan 30 jaar zwan-
gerschapskeuzes bespreekbaar maakt. Fara informeert, begeleidt en ondersteunt bij 
moeilijke zwangerschapskeuzes (vb. ongeplande (tiener)zwangerschap, prenatale testen 
en diagnose, abortus, …). Naast een uitgebreid hulpaanbod voor vrouwen, koppels en hun 
omgeving bieden wij ook vorming en ondersteuning aan (toekomstige) professionals die 
met onze doelgroep geconfronteerd worden. Maatschappelijke sensibilisering rond de 
Fara thema’s vormt de derde grote pijler van onze werking. 
1 op 4 zwangerschappen is in oorsprong ongepland en leidt potentieel tot een moeilijk 
beslissingsproces. Ongeplande zwangerschap en abortus blijven vandaag thema’s die 
beladen zijn met schaamte en taboe, waardoor de stap naar de juiste ondersteuning 
bemoeilijkt wordt. Fara lanceert daartoe in januari 2022 een ‘online keuzehulp bij onge-
plande zwangerschap’. In een beveiligde omgeving worden vrouwen en mannen gratis, 
anoniem en op eigen tempo ondersteund in het maken van een weloverwogen zwanger-
schapskeuze. De keuzehulp biedt betrouwbare informatie over de opties, verdiepende 
opdrachten en helpt wegwijs in hulpverleningslandschap. De keuzehulp zet ook in op 
de zelfhelende kracht van mensen. Een zwangerschap al dan niet verderzetten is een 
existentiële beslissing. Dit proces op een goede manier doorlopen kan kracht en vertrou-
wen geven voor de toekomst en de kans op eventuele verwerkingsproblemen achteraf 
verkleinen.
Ongetwijfeld kom je als hulpverlener wel eens in contact met cliënten die met een onge-
plande zwangerschap geconfronteerd worden. Mogelijks volgt er een intens keuzeproces. 
We nemen jullie mee in de keuzehulp en illustreren hoe je hoe je hem kan inzetten als 
houvast in je begeleiding.

POSTER P19
	p TEJO en de nieuwe HOU VAST Beweging met projecten, gericht 

op brede preventie bij jongeren
Ingrid De Jonghe, Juriste-psychologe-gedragstherapeute, voorzitster TEJO ‘Therapeuten 
voor jongeren’, Antwerpen

TEJO ‘Therapeuten voor jongeren’ bestaat 12 jaar en is op 19 locaties in Vlaanderen 
aanwezig. Van bij aanvang wilden we graag inzetten op ‘preventie’ om escalatie van 
problemen te voorkomen én om de wachttijden te doen afnemen. Door laagdrempelige, 
kortdurende therapeutische hulpverlening aan te bieden voor jongeren tussen 10 en 
20 jaar, anoniem en gratis met een gemotiveerde groep deskundige vrijwilligers hebben 
we ondertussen bijna 7000 jongeren begeleid. Drie jaar geleden onderschreven we met 
TEJO Vlaanderen een Charter met onze drie doelstellingen, de hulpverleningsfunctie, de 
pioniers-labo functie en de signaalfunctie naar de samenleving toe. Sinds een aantal jaren 
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stellen we vast dat jongeren met meer ernstige en complexe problematieken bij TEJO 
aankomen. Het aantal jongeren dat zich niet goed voelt neemt reeds jaren toe alsook de 
wachttijden op hulpverlening. Met onze HOU-VAST Beweging willen we vernieuwend in-
zetten op meer preventie, op het voorkomen van psychische problemen bij jongeren. De 
reizende Belevingsexpo ‘We(l)zijn jong’ (Info en beleving) rond de thema’s rechtspositie-
welzijn-hulpverlening, die door Vlaanderen reist is een voorbeeld van hoe we meer naar 
jongeren kunnen luisteren. Hoe we meer een Houvast en veilige plekken kunnen aan-
bieden, waar jongeren vrij en geëngageerd samen kunnen komen. We nodigen iedereen 
graag uit om mee te denken en te handelen voor een meer positieve en ondersteunende 
attitude naar onze jongeren toe die ALLEN het recht hebben op een onbezorgde jeugd en 
een gezonde ontwikkeling naar jong volwassene toe.

Referenties
	u De Jonghe, I (2019) Verlies ze niet! Een pleidooi om anders om te gaan met jongeren, Pelckmans Pro: 

Kalmthout

POSTER P20
	p Caycediaanse Sofrologie

Frank Delvaux, huisarts- sofroloog-slaapcoach, VCS vzw, Vereninging voor Caycediaanse 
Sofrologen, Herent

Caycediaanse Sofrologie of Dynamische Relaxatie bewezen effectief bij insomnia, angst 
en depressie.
Deze dynamische relaxatiemethode die op een unieke wijze relaxatie, zachte bewegingen, 
visualisatie en meditatie combineert heeft bewezen effectief te zijn voor het verminderen 
van slapeloosheidssymptomen bij eerstelijnspatiënten met matige slapeloosheid en bij 
het verminderen van angst- en depressiesymptomen bij patiënten in de eerste lijn met 
matige en hoge angstniveaus.
Bijna 60 jaar geleden legde een Spaanse neuropsychiater, Alfonso Caycedo, de eerste 
grondslagen voor de sofrologie. Op basis van zijn medische ervaring met hypnose en 
zijn reizen naar Azië, waar hij yoga, boeddhisme en zen meditatie ontdekte, ontwikkelde 
de arts een reeks zeer complementaire technieken die de harmonie tussen lichaam en 
geest moeten verbeteren. Hij was overtuigd van de eenheid van lichaam en geest en dat 
ontspanning van de spieren leidt tot geestelijke ontspanning.
Caycediaanse Sofrologie integreert in haar methode relaxatie, ademhaling, rustige bewe-
gingen, visualisatie en meditatie op een uniek wijze. De technieken worden met de stem 
van de sofroloog begeleid, maar zijn ook gemakkelijk toe te passen in en aan te passen 
aan het dagelijks leven.

Referenties
	u Koen van Rangelrooij MD, 2019, Effectiveness of a 4-week sophrology program for primary care patients 

with moderate to high anxiety levels: a randomised controlled trial, Actas Esp Psiquiatr 2020;48(5):201-08.

	u Natalia Caycedo MD, 2020, Effectiveness of a five-week structured group training program “Sleep better & 

sophrology” on insomnia symptoms in primary care patients with chronic insomnia, Hegel Vol. 10 N° 3 - 202.



152

posters

POSTER P21
	p Wanneer ongehoorzaamheid leidt tot veiligheid - 

Suïcidepreventie in de praktijk
Souad Abihi, master in de verpleeg- en vroedkunde/ziekenhuismanagemen, verpleegkundig 
specialist psychiatrie, Algemeen ziekenhuis Groeninge, Kortrijk
Koen Titeca, psychiater, medisch diensthoofd psychiatrie, Algemeen ziekenhuis 
Groeninge, Kortrijk

In 2015, voor er sprake was van inspectie en kwaliteitsmetingen suïcidepreventie, wordt 
in het az Groeninge Kortrijk (azG) gestart met een systematische suïcidescreening bij 
elke opgenomen patiënt op alle afdelingen psychiatrie. Deze suïcidescreening resulteert 
in twee aandacht codes. In 2017 adviseert het Vlaamse expertisecentrum voor suïci-
depreventie (VLESP) om niet te werken met coderingen omdat dit enerzijds patiënten 
kan reduceren tot een code en anderzijds in de plaats kan komen van het psychiatrisch 
assessment. Uit kwaliteitsonderzoek in het azG blijkt dat het werken met systemati-
sche coderingen wel is aangewezen. Het garandeert: risico-inschatting van opname tot 
ontslag, een zorg die niet afhankelijk is van de hulpverlener die al dan niet het suïcideri-
sico ter sprake brengt en de codering volgt steeds de patiënt waardoor deze essentiële 
informatie niet verloren gaat. De codering in het azG gebeurt op basis van een anamnese 
en een klinisch psychiatrisch onderzoek. Dit resulteert enerzijds in een codering voor het 
huidig suïcideniveau (SNIV) en anderzijds een codering van de suïcidepoging(-en) in de 
voorgeschiedenis (TS). De codering TS wordt meegenomen in de risicotaxatie gezien een 
suïcidepoging in de voorgeschiedenis een belangrijke voorspeller is van suïcidaal gedrag. 
Met deze presentatie gaan we in op het werken met coderingen in de prakrijk en de op-
portuniteiten die dit biedt in het algemeen ziekenhuis en in de netwerken. We focussen 
ons hierbij ook op de resultaten van de interne kwaliteitsmetingen.

Referenties
	u Bolton, J.M., Gunnell, D., & Turecki, G. (2015). Suicide risk assessment and intervention in people with 

mental illness. BMJ, 351, h4978. doi:10.1136/bmj.h4978.

	u Douglas, J., Cooper, J., Amos, T., Webb, R., Guthrie, E., & Appleby, L. (2004). “Nearfatal” deliberate 

self-harm: characteristics, prevention and implications for the prevention of suicide. Journal of Affective 

Disorders, 79(1-3), 263-268.

	u VLESP richtlijn: https://sp-reflex.zelfmoord1813.be/pdf/richtlijn.pdf
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POSTER P22
	p Wanneer twijfelen zorgt voor comfort(room)

Souad Abihi, master verpleeg-en vroedkunde/ziekenhuismanagement, verpleegkundig 
specialist psychiatrie, Algemeen ziekenhuis Groeninge, Kortrijk
Kristof Lanssens, bachelor in de verpleegkunde psychiatrie, hoofdverpleegkundige 
eenheid voor psychiatrische spoedinterventie, Algemeen ziekenhuis Groeninge, Kortrijk
Koen Titeca, psychiater, medisch diensthoofd psychiatrie, Algemeen ziekenhuis Groeninge, 
Kortrijk

De multidisciplinaire richtlijn (MDR) voor de preventie en toepassing van afzondering en 
fixatie in de Vlaamse residentiële geestelijke gezondheidszorg gaat uitgebreid in op de 
preventie van afzondering en fixatie. Bij de opbouw en de inrichtingen van de afdelingen 
adviseert men in de MDR het gebruik van comfortrooms als alternatief voor afzondering 
en fixatie. Een comfortroom wordt in de MDR omschreven als een ruimte voor spannings-
reductie die de patiënt op vrijwillige basis gebruikt en waar de deur nooit op slot mag. 
Uit literatuuronderzoek blijkt dat een comfortroom niet per definitie mag gezien worden 
als een alternatief voor afzonderingsruimte, time-out of een straf- of beloningsmiddel 
maar als een losstaand middel met als doel om op een zelfregulerende wijze te leren 
omgaan met crisissituaties. Daarnaast zijn de adviezen over de inrichting en het gebruik 
niet onvoorwaardelijk waardoor een aantal vragen onbeantwoord blijven. Vanuit deze 
twijfel werd op de dienst psychiatrie van het az Groeninge beslist om te starten met een 
bevraging van alle medewerkers psychiatrie waarbij de kennis, attitudes en verwachtin-
gen werden nagegaan. De resultaten uit de literatuur en deze bevraging vormen de basis 
voor de inrichting en de uitwerking van een richtlijn. Met deze presentatie vatten we de 
relevante bevindingen uit de literatuur samen, presenteren we de bevraging en stellen we 
de stapsgewijze werking tot een gedragen implementatie van een comfortroom voor.

Referenties
	u (1) Bjorkdahl, A., Perseius, K. I., Samuelsson, M. & Hedlund Lindberg, M. (2016). Sensory rooms in psy-

chiatric inpatient care: Staff experiences. International Journal of Mental Health Nursing, 25, 472–479.

	u (2) Hedlund Lindberg, M., Perseius, K. I., Samuelsson, M. & Bjorkdahl, A. (2019). The experiences 

of patients in using sensory rooms in psychiatric inpatient care. International Journal of Mental Health 

Nursing, 28, 930–939.
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Van Hooteghem Geert U02
Van Lierde Elke S24.4
Van Loock Katrijn W33
Van Nuland Marc P10
Van Nuland Marc S23.2
Van Oost Nathaie M06.2
Van Parys An-Sofie S32.1
Van Pelt Hilde S04.2
Van Praag Dominique S03.3
van Roozendaal Hanna S19.2
Van Schoors Marieke S24.3
van Veen Sisco S27.3
Van Wiele Leen S09.2
van Wijngaarden Els S27.1
Vandenberghe Lies W31
Vandenbril Lara W30
Vandenhout Katrien S25.3

S25.4
Vanderhofstadt Sarah M09.2
Vandervoort Marijke W30
Vandesteene Karel S25.4
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Vanmarsenille Rudi S12.2
Vansteenkiste Maarten S31.1
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INDE X



overzichtoverzicht

K/U = lezing    S = symposium
D = discussie/controverse    W = workshop
M = mededelingen    

11e GGZ-congres

GEBOUW Q GEBOUW O GEBOUW R

0 -1 -1 -1 1 1 2 gelijkvloers eerste verdieping

zaal Aula F. 
Nédée

Promotie-
zaal Hallen O1 O2 O4 O5 O6

Trap-
hal R0.08 R0.09 R0.13 R0.14 R0.19 R2 R3 R1.01 R1.03 R1.04

plaats 600 150 201 239 239 201 299 50 45 30 30 45 80 150 150 90 45 30

09u00 onthaal onthaal
09u45
10u00

Opening
K1 Van 
Audenhove
E&E

11u00 koffiepauze koffiepauze
11u30

11u45 U1                                                                       
Ronny 
Bruffaerts

D01                                                      
Wat weten 
artsen 
over 
geestelijke 
gezond-
heids-
zorg en 
armoede?  
Catthoor

st
an

de
n

S01                                        
Vroege 
detectie en 
interventie 
bij persoon-
lijkheids-
stoornissen                    
Hutsebaut

S02 
Gedrags-
verslaving in 
Vlaanderen 
anno 2022            
Joostens

S03                        
Wat werkt 
voor wie in 
de liaison-
psychiatrie?                            
Van Den Eede

S04
Aan-
dacht 
voor 
perina-
tale ggz                           
Franckx

S05
Het stigma 
voorbij: 
hulp-
zoekend 
gedrag bij 
perso-
nen met 
seksuele 
interesses 
in minder-
jarigen                       

Uzieblo

po
st

er
s

W01                                            
Aan de slag 
met culturele 
diversiteit                
van den 
Ameele

max: 30

W02                       
Aan de slag 
met www.
onlinehulp-
apps.be   
Mees

max: 30 

W03                
Meervoudig 
trauma in 
hechtings-
relaties  
Decraemer 

max: 30

W04
Levensmoeheid 
bij ouderen 
Geeraert

max: 28

W06
Driehoeken-
model rond 
somatische 
zorg binnen 
een psychia-
trische setting 
Tempels

max: 20

S06                            
Een klinische 
kijk op 
muziek- 
therapie                        
Varewyck

M01                   
Herstel                           
Nolmans, 
Matthyssen, 
Lambrecht, 
Wyckaert 

M02                
Beweging                                
Krols, 
Botterman, 
Larminier,
Debaere

M03  
Creatief                     
Pauwels, 
Roggeman, 
Raes

13u00 lunch lunch
14u00

14u15

st
an

de
n

S07                             
Transitie 
psychi-
atrie in 
Vlaanderen 
– how to?                        
De Muer

S08                        
De ontwik-
keling en 
implemen-
tatie van 
richtlijnen 
in de GGZ                
Van 
Audenhove

S09                     
GIT-PD: een 
werkzaam, 
geïntegreerd 
behandelings-
kader voor 
persoon-
lijkheids-
stoornissen     
Simons

U2                                          
Geert Van 
Hooteghem

po
st

er
s

W07 
Mentaliseren 
voor en door 
hulpverleners                                
Mariën 

max: 30

W08                                
Hoe aan de 
slag met 
social rytm 
therapy bij 
mensen met 
een bipolaire 
stoornis? 
Wyckaert 

max: 30

W09                             
Preventie 
van morele 
verwondin-
gen bij 
COVID-hulp-
verleners 
de Soir

max: 30

W10 
Online tools bij 
preventie van 
suïcide  
Versluys

D02
Participatie en 
kwaliteitsma-
nagement gaan 
hand in hand
Dewitte

S10   
Behoeften 
gebaseerde 
zorg bij 
oudere 
volwassenen           
Gillis

S11                                
Waarom 
prioritaire 
corona-
vaccinatie 
voor EPA-
patienten 
essentieel is   
Catthoor

M04   
Behandel-
aanbod                
Van den 
Heuvel,  
Ruys,
Coppens, 
van Gils

M05   
Ethiek                                        
Liégeois, 
Calmeyn,  
De 
Vleminck

W12                                     
De partner-
relatie als 
evenwichts-
kunstenaar
Faes 

max: 30

W11 
Blended wer-
ken: ook thuis 
aan de slag met 
herstel 
Willemen
max: 30

15u30 koffiepauze koffiepauze
16u00

16u15

st
an

de
n

S12                    
Leerstoel 
Public 
Mental 
Health                      
Van den 
Broeck

S13 
Verslavings-
zorg: altijd 
boeiend, 
steeds 
uitdagend! 
Santens

S14 
Community 
based inter-
ventions voor 
vluchtelingen 
in België 
Noorduin

U3                                                                       
Kasia 
Uzieblo 

po
st

er
s

W13                            
De responsi-
viteit van de 
Therapeut: 
essentieel 
en complex               
Rober 

max: 40

W14                  
Herstel & 
Tewerk-
stelling: van 
kwetsbaarheid 
naar kracht'              
Byn

max: 30

W15                                     
Mindful 
Parenting op 
een Moeder-
Baby 
Eenheid 
Depoorter 

max: 20

W16 
Levenseinde 
vragen bij 
ouderen 
Bouckaert

max: 30

D03 
Bruggen-
bouwen tussen 
kinderen en 
jeugdpsychi-
atrie en volw. 
psychiatrie
De Wilde

S15                  
Outreach 
voor perso-
nen met een 
verstandelij-
ke beperking 
Morisse

S16                  
Depressie: 
wat werkt 
en voor 
wie … en 
waarom? 
Donnez

M06 
Foren-
sische                  
van den 
Ameele, 
Habets

M07                       
Trauma          
Feys, 
Declercq, 
Wets

W17                                     
Wat werkt?!
Ervarings-
deskundig-
en binnen je 
organisatie 
en netwerk
Colemont 

max: 30

17u30

19u00
receptie receptie

dinsdag 20 september 2022



overzichtoverzicht overzicht

woensdag 21 september 11e GGZ-congres

GEBOUW Q GEBOUW O GEBOUW R

0 -1 -1 -1 1 1 2 gelijkvloers eerste verdieping

zaal Aula F. 
Nédée

Promotie-zaal Hallen O1 O2 O4 O5 O6
Trap-

hal R0.08 R0.09 R0.13 R0.14 R0.19 R2 R3 R1.03 R1.04

plaats 600 150 201 239 239 201 299 50 45 30 30 45 80 150 150 45 30

09u15
09u30 U4                                                               

Kris Van 
den 
Broeck

D04   
Middelen-
gebruik 
tijdens de 
zwanger-
schap  
Crunelle

st
an

de
n

S17     
Suïcide-
reventie in 
Vlaanderen: 
wat werkt? 
Inzichten en 
methodie-
ken van 
het Vlaams 
Expertise-
centrum 
Suïcide-
preventie 
(VLESP) 
Dumon

S18                    
Familie- en 
Naasten-
betrokken-
heid in 
de GGZ                                      
Pauwels

S19                  
Mentale 
gezondheid 
in de tran-
sitieleeftijd                            
Van Hal

S20              
Autisme in 
beweging
Vandamme

po
st

er
s

W18                                  
Helen van 
trauma in Vocal 
Psychotherapy 
Fiers

max: 25

W19                    
Wachttijden 
aanpakken 
in de ggz                              
Van den Bossche

max: 25

W20                
Werken met 
ouders van 
zorg mijdende 
(jong)volwas-
sen kinderen  
Beckers

W21
KOPPbeleid in 
zorgorganisa-
ties: inspiratie 
& goede prak-
tijken Holemans 
max: 20

W22 
Zelfcompassie 
& Innig verbin-
den Winnelinckx

S21                    
Contin-
gency ma-
nagement bij 
dubbeldiag-
nose   
Docx

S22               
De gees-
telijke 
gezondheid 
en sociale 
levens van 
Vlaamse 
jongeren     
Achterhof
 

M08 
Forensische             
De Pau, 
Pouls, 
Jeandarme

M09  
Afstemming 
Vits, 
Vanderhofstadt

W23                  
Wat werkt in 
therapie met 
samengestelde 
gezinnen?                                                 
Lavrysen

max: 28

10u45 koffiepauze koffiepauze
11u15
11u30 U5                                                                

Alain 
Mahjoub

D05   
Duur-
zaamheid 
van GGZ-
instellingen: 
waar staan 
we en waar 
willen 
we heen?                                  
Catthoor st

an
de

n

S23          
Zin & onzin 
van benzodi-
azepines
Ceuterinck

S24 
Familie-
betrokken-
heid binnen 
de GGZ                    
Steeman

S25                           
Psychia-
trische High 
en Intensive 
Care:  
onderzoek 
en praktijk 
hand in hand 
voor een 
betere zorg 
Bruffaerts

S26                           
Het elek-
tronisch 
patiënten-
dossier 
en het 
gedeelde 
beroeps-
geheim
Rober po

st
er

s

W24
Leidraad 
Opvang en 
Evaluatie 
Suïcidaliteit 
Pittoors

W26                            
De eerste keer: 
wat we van 
jongeren kun-
nen leren over 
hun ervaringen 
met de eerste 
stap naar hulp 
Follaets

max: 20

W27                             
Quinque spel   
De Cauwer 

max: 20

W29
Partner-relatie-
begeleiding 
bij psychische 
kwetsbaarheid 
Bongaerts

S27                    
Visie, 
praktijk 
en on-
derzoek 
Open 
Dialogue            
Vanheule

S28          
Doodswens 
in de 
psychiatrie  
Oude 
Voshaar

S29                 
Wat werkt 
er in de 
GGZ voor 
mensen 
met een 
verstan-
delijke 
beperking?                     
Van Hecke

 

M10 
Ouderen                                
Mikis, De 
Waegeneer, 
Nobels, 
Minguet

M11                            
Jongeren                               
De Smet, 
Sholokhova, 
Morissens,
Cambien, 
Lisaerde

W25 
Ondersteuning 
van hulp-
verleners bij 
omgaan met 
suïcidaliteit 
bij patiënten/
cliënten
Moors
max: 45

W28 
Gevoelens, 
gedachten en 
zorgen delen 
met een thera-
peutische tool   
Luiten

max: 20

12u45 lunch lunch
13u45

14u00

st
an

de
n

S30                             
ECT: werkt 
het nog 
steeds?  
Sienaert

S31                      
Crustatieve 
zorg                     
Van Hoe

S32                                     
Het Public 
Mental 
Health 
perspectief 
als bouw-
steen van 
een nieuw 
Vlaanderen-
breed beleid 
Mentaal 
Welzijn 
Studenten 
Bruffaerts

U6                                                               
Philippe 
Delespaul 

E&E

po
st

er
s

W30                            
Chronische 
suïcidaliteit, bij 
mensen met 
een hechtings-
problematiek 
en/of (border-
line) persoon-
lijkheidspro-
blematiek 
Vandervoort

max: 30

W31
Hoog conflict 
scheidingen. 
Met wie spreek 
je (beter niet)? 
Vandenberghe

W33
Invullingen 
van een veilige 
leefomgeving 
Van Loock

D06
De eerste 
ervarin-
gen met 
de nieuwe 
RIZIV - 
conventie
Lowet

S33                      
Screening 
& zorgpad 
perinatale 
psychosoci-
ale kwets-
baarheid                
Van Parys

S34                         
Palliatieve 
zorg & GGZ  
Chambaere

M12          
Wat werkt 
& voor wie?                     
Swyngedouw, 
Bervoets

W32                         
Spreken over 
seksualiteit 
bij paren 
Raymaekers

max: 18

W34  
Geweldloos 
verzet als 
krachtig me-
dium doorheen 
de pandemie 
De Vlaminck 
max: 24

15u15 koffiepauze koffiepauze
15u45 POSTERPRIJS

16u00

17u00
K2

Kusters

K/U = lezing    S = symposium
D = discussie/controverse    W = workshop
M = mededelingen    
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Het ggz-congres is een initiatief van Forum Geestelijke Gezondheid. 

Het samenwerkingsverband van de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie en Psyche vzw. 




