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Was het een 
straat te ver?

Cindy Bracke,

• Ervaringsdeskundige, verbonden aan het CGG Eclips 

waar ze KOPP-groepen begeleidt

• Sinds kort als ED in PC Sint-Jan te Eeklo in de dagkliniek 

• Ook actief in de Herstelacademie



Was het een 
straat te ver?

Stef Joos

• Psycholoog en systeemtherapeut.

• Al 25 jaar actief in de langdurige zorg. Sinds een drietal 

jaren psycholoog van een mobiel team

• In PC Bethanië: al heel lang bezig met “het 

vermaatschappelijken” : als afdelingspsycholoog, als 

netwerkcoördinator van Sara, als psycholoog in een mobiel 

team, als schrijver en kritische stem in het debat



Was het een straat te ver?

Jan Delvaux

• Ervaringsdeskundige 2001

• Ex-voorzitter Uilenspiegel

• Voorzitter van het Steunpunt Geestelijke 

Gezondheid



Herstel? Was het een straat te ver?



Was het een straat te ver?

DEFINITIE

‘Herstel is een intens persoonlijk, uniek proces van

verandering in iemands houding, waarden, gevoelens,

doelen, vaardigheden en/of rollen. Het is een manier van

leven, van het leiden van een bevredigend, hoopvol en zinvol

leven met de beperkingen die de psychische klachten met

zich meebrengen. Herstellen betreft het ontgroeien van de

catastrofale gevolgen van een psychiatrische aandoening en

de ontwikkeling van een nieuwe betekenis en een nieuw doel

in iemands leven.’ (Anthony, 1993)



Was het een 
straat te ver?

Het vermogen om je aan te

passen en een eigen regie te

voeren, in het licht van de fysieke,

emotionele en sociale

uitdagingen van het leven.’
(Machteld Huber, Positieve

Gezondheid België)



Was het een 
straat te ver?

Jij hebt het laatste woord.



Was het een straat te ver?

1. De herstelvisie kwam als een godsgeschenk 

voor beleidsmakers die de vermaatschap-

pelijking in gang staken en mensen uit het bed 

haalden en terug de maatschappij in leidden. 

Dat liep soms goed af, andere keren kwamen 

de “gedeïnstutionaliseerden” terecht in 

betaalbare krotten in een strijd om overleven.

Stellingen



Was het een straat te ver?

Soms hebben we het gevoel dat de definitie van 

herstel naar beneden wordt bijgesteld om het 

wrange gevoel – we boeken geen winst – van 

hulpverleners te sussen.

Stellingen
2. Soms hebben we het gevoel dat de definitie

van herstel naar beneden wordt bijgesteld om het

wrange gevoel – we boeken geen winst – van

hulpverleners te sussen.



Was het een straat te ver?

3. Is herstel dan ook 'aanvaarden' in de zin dat 

je je eigen standaarden (en waarden) steeds zo 

(naar beneden) moet bijsturen en je jezelf 

wijsmaakt dat je teveel wilt? .

Stellingen



Was het een straat te ver?

4. Hulpverleners voelen zich soms verloren als ze zien 

dat hun cliënten geen stap vooruit geraken. Bestaat er 

een plan B?

Stellingen



Was het een straat te ver?

5. De finaliteit van langdurige zorg is niet de plek

waar iemand verblijft of woont. De finaliteit van

onze zorg is de “mate waarin iemand vrede

heeft met zijn lot en tevreden is over het leven

dat hij leidt”. Of hij nu binnen of buiten is.

Stellingen



Was het een straat te ver?

6. Er bestaat een groep mensen die door een gebrek aan

ziektebesef, of door een gebrek aan mogelijkheden tot
zelfsturing of door blijvende symptomatologie die als erg

storend beleefd wordt door anderen, … niet te

vermaatschappelijken zijn. Deze groep dreigt vergeten te

worden in nu men alleen nog hoera en hosanna mag

roepen als het over herstel gaat.

Stellingen



Was het een straat te ver?

7. Het is opletten dat we geen meritocratisch 

discours installeren: alleen de herstelde patiënt 

in een net flatje en vrijwilligerswerk is succesvol. 

De patiënten die achterblijven in de klinieken of 

terug moeten komen dreigen zo nog meer dan 

nu gestigmatiseerd te worden..

Stellingen



Was het een straat te ver?

8. Het versnellen van de zorg

(kortere opnames) vergroot de

vraag naar ondersteuning

buiten. Maar: CGG’s weigeren

vaak mensen met langdurige

zorgnoden, privétherapeuten

zijn erg duur, ambulante

psychiaters hebben veelal

wachtlijsten of
aanmeldingsstops, … In praktijk

staan mobiele teams en

eerstelijnsdiensten er vaak

alleen voor.

Stellingen



Was het een straat te ver?Stellingen

9. De wachtlijsten en de veel te beperkte bestaffing (bv. 

één psycholoog voor 350 ptn) in de mobiele zorg 

bewijzen dat er te weinig middelen beschikbaar gesteld 

worden voor de zorg buiten ziekenhuizen..



Was het een straat te ver?Stellingen

10. De vermaatschappelijking botst op de 

grote woonnood in Vlaanderen. Min of 

meer fatsoenlijk én betaalbaar wonen is 

vaak onmogelijk – veel mensen komen in 

omstandigheden terecht die niet echt 

helpend zijn…
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1. De herstelvisie kwam als een godsgeschenk 

voor beleidsmakers die de vermaatschap-

pelijking in gang staken 

6. Er bestaat een groep mensen die … niet te 

vermaatschappelijken zijn. Deze groep dreigt 

vergeten te worden in nu men alleen nog hoera 

mag roepen als het over herstel gaat.

2. Soms hebben we het gevoel dat de definitie 

van herstel naar beneden wordt bijgesteld 

7. Het is opletten dat we geen meritocratisch 

discours installeren: alleen de herstelde patiënt in 

een net flatje en vrijwilligerswerk is succesvol. 

3. Is herstel dan ook 'aanvaarden' in de zin dat 

je je eigen standaarden (en waarden) steeds 

zo (naar beneden) moet bijsturen en je jezelf 

wijsmaakt dat je teveel wilt? .

8. Het versnellen van de zorg (kortere opnames) 

vergroot de vraag naar ondersteuning buiten. Maar: 

CGG’s weigeren vaak mensen met langdurige 

zorgnoden, privétherapeuten zijn erg duur, 

ambulante psychiaters hebben veelal wachtlijsten 

4. Hulpverleners voelen zich soms verloren als 

ze zien dat hun cliënten geen stap vooruit 

geraken.

9. De wachtlijsten en de veel te beperkte bestaffing

(bv. één psycholoog voor 350 ptn) in de mobiele 

zorg bewijzen dat er te weinig middelen 

beschikbaar gesteld worden voor de zorg buiten 

ziekenhuizen..

5. De finaliteit van langdurige zorg is niet de 

plek waar iemand verblijft of woont.

10. De vermaatschappelijking botst op de grote 

woonnood in Vlaanderen. Min of meer fatsoenlijk én 

betaalbaar wonen is vaak onmogelijk – veel 

mensen komen in omstandigheden terecht die niet 

echt helpend zijn…



Was het een straat te ver?

Bedankt voor 

jullie 

aandacht!


