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I 

 

Abstract 
 

 
Probleemstelling:  De vzw Stuurkracht 2 werd opgericht in 1995 in een poging om antwoord te bieden op 

de noden met betrekking tot activering in de brede Ieperse regio bij personen met een ernstige en langdurige 

psychische en/of een psycho-sociale kwetsbaarheid.  De vzw Stuurkracht 2 wil, aan de hand van het centrale 
onderzoek binnen deze masterproef, nagaan of men deze initiële doelstelling realiseert.   

Doel: Exploratie van de mening van de voornaamste doorverwijzende partners omtrent de mate waarin het 

huidige aanbod binnen Stuurkracht 2 en Trefpunt 4 voldoet aan de noden en verwachtingen, de manier 

waarop het proces van activering naar Stuurkracht 2 en Trefpunt 4 al dan niet tot stand komt en de mate 
waarin doorverwijzers op andere plaatsen een antwoord vinden op hun noden met betrekking tot activering. 

Methodologie: Praktijkgerichte, kwalitatieve onderzoeksmethode aan de hand van een bevraging van de 

voornaamste professionele instanties betrokken bij het doorverwijzingproces, namelijk het Psychiatrisch 
Ziekenhuis Heilig Hart te Ieper, Beschut Wonen Ieper en Psychiatrische Zorg Thuis Ieper.  Binnen de 

context van recente doorverwijzingcasussen werd gepoogd om, aan de hand van het afnemen van semi-

gestructureerde interviews, inzichten te verwerven in aanwezige ervarings- en belevingsaspecten ten aanzien 
van de vzw Stuurkracht 2. 

Resultaten: Uit het onderzoek blijkt dat er drie belangrijke factoren een rol in spelen in het al dan niet 

realiseren van de vooropgestelde doelstelling van Stuurkracht 2, namelijk de manier waarop de 

doorverwijzende instanties ten aanzien van het huidige aanbod staan in Stuurkracht 2 en Trefpunt 4, de wijze 
waarop beslist wordt tot doorverwijzing en de manier waarop het eigenlijke doorverwijzingtraject 

gerealiseerd wordt.   

Conclusie: De vzw Stuurkracht 2 slaagt er globaal gezien in zijn initiële opdracht te realiseren ten aanzien 
van de doelgroep ernstig en langdurig psychisch zieke patiënten. Vanuit de data kunnen 3 elementen worden 

weerhouden die het welslagen van het doorverwijzingproces kunnen faciliteren of verhinderen.   Afhankelijk 

van deze drie elementen kan een doorverwijzing naar Stuurkracht 2 of Trefpunt 4 voor de specifieke 

doelgroep, ernstig en langdurig psychisch zieke patiënten, een stap vooruit zijn, een manier om zich opnieuw 
te integreren in de maatschappij en uit de schaduw van hun isolement te treden. 
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1. Inleiding 

 
Het welzijn van mensen wordt mede bepaald door de relaties die men heeft en de omgeving waarin men 

leeft.  Zich op een relationele en productieve manier verbonden weten met en ingeschakeld worden in het 

maatschappelijk gebeuren en de natuurlijke omgeving, is een grondvoorwaarde voor het welbevinden van 

mensen (Gross et al., 1995). Geestelijke gezondheid stelt mensen in staat om positieve persoonlijke 
engagementen (relaties, opleiding, werk…) en maatschappelijke bijdragen (productiviteit, solidariteit, 

burgerschap…) te realiseren (Gross et al., 1995). Vooral mensen met een gehavende, niet meer (geheel) te 

herstellen geestelijke gezondheid ervaren op dit vlak blijvende handicaps.  De geestelijke gezondheidszorg 
zal die handicap proberen te voorkomen of verminderen. Activering, gericht op het verbeteren van het 

maatschappelijk functioneren is daarin een belangrijk instrument. Het maatschappelijk integreren en 

activeren van mensen met psychische problemen is echter een zware uitdaging, niet in het minst voor de 
patiënten zelf. Men dient op zoek te gaan naar aangepaste vormen van hulpverlening die mensen met 

ernstige en langdurige psychische problemen  in staat stellen om, ondanks de beperkingen van hun ziekte,  

een eigen status en identiteit te ontwikkelen waardoor ze hun plaats in de maatschappij kunnen bekrachtigen.   

De laatste decennia heeft een belangrijke verschuiving plaatsgevonden van institutionalisering van ernstig en 
langdurig psychisch zieken naar desinstitutionalisering en vermaatschappelijking. Daarin spelen drie 

processen een rol (Bachrach, 1989), namelijk de afbouw van ziekenhuisbedden en de inkorting van de 

verblijfsduur in psychiatrische ziekenhuizen, de diversificatie van de zorg en de verdeling van de 
verantwoordelijkheid van patiënten over verschillende voorzieningen en personen, aan de hand van de 

ontwikkeling van maatschappelijke steunsystemen.   

Het begrip vermaatschappelijking verwijst naar een geestelijke gezondheidszorg die zich afspeelt in de 
maatschappij en die gekenmerkt wordt door de sociale integratie van de patiënt, de humanisering van de zorg 

en de aandacht voor de maatschappelijke aspecten van de psychische problematiek. Het is van cruciaal 

belang dat er een breed maatschappelijk draagvlak wordt gecreëerd, gezien een geslaagde 

vermaatschappelijking impliceert dat het stigma en de daaruit voortvloeiende uitstoting van mensen met 
psychische problemen wordt tegengegaan en dat men werkt vanuit het perspectief van sociale inclusie 

(Dunn, 1999).  Personen met een ernstige en langdurige psychische aandoening krijgen de laatste jaren in 

toenemende mate ondersteuning en zorg in hun gewone omgeving.  Om zich, binnen deze omgeving, met 
een redelijke kwaliteit van leven te kunnen handhaven en herval te voorkomen, hebben deze mensen nood 

aan een gediversifieerd aanbod van ondersteuningsvormen.   

Het opstarten van de activeringsprojecten binnen de geestelijke gezondheidszorg is een manier geweest om 

een zorgorganisatorisch antwoord te bieden op deze ervaren nood.  Dergelijke activeringsprojecten dragen 
bij tot het maatschappelijk integreren en activeren van mensen met psychische problemen en passen 

bijgevolg binnen de ruime beweging van vermaatschappelijking van zorg (Janssens & Decoster, 2004). 

Activering betekent het toeleiden van personen met ernstige en langdurige psychische problemen naar een 
zinvolle dagbesteding, wat bijdraagt tot het herstel, de maatschappelijke integratie en de sociale inclusie. De 

komst van de sociale rehabilitatiebeweging gaf een inhoudelijk antwoord op de vraag naar 

vermaatschappelijking.  Centraal binnen de rehabilitatie staat de integratie en de ondersteuning van mensen 
met ernstig en langdurige psychische problemen met als doel zo optimaal mogelijk te kunnen functioneren in 

de maatschappij (Wilken & Den Hollander, 2003). Daarbij probeert men gebruik te maken van de aanwezige 

capaciteiten in functie van de gewenste kwaliteit van leven (Wilken et al., 2003).  

In de stroom van deze vermaatschappelijking werd, in 1995, de vzw Stuurkracht 2 opgericht vanuit het 
Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Regio West.  De vzw Stuurkracht 2 wou een wezenlijke 

bijdrage leveren tot de vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg door personen met 

psychische of psychosociale kwetsbaarheid, die niet residentieel opgenomen zijn, te ondersteunen via het 
ambulant aanbieden van de activeringsfunctie.  De vzw verbindt twee activeringsprojecten in één netwerk 

namelijk, het initiële arbeidszorgproject Stuurkracht 2 en het activiteitencentrum Trefpunt 4 (bijlage 1 en 2). 

Gezien verschillende initiatieven voor geestelijke gezondheidszorg, namelijk het Psychiatrisch Ziekenhuis 
Heilig Hart, Beschut Wonen en het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Largo,  deel uitmaakten van 

de oprichtende partners, zou de vzw Stuurkracht 2 een vrij rechtstreekse “toegang” hebben tot cliënten die 

zich geconfronteerd weten met een relevante psychische problematiek.  Toch wou men zich niet exclusief 

richten op cliënten die doorverwezen werden door één van de partners.  Eén derde van de doorverwijzingen 
zou afkomstig zijn van sectoren buiten de geestelijke gezondheidszorg.  Hiermee wou men voorkomen dat 

de vzw Stuurkracht 2 op haar beurt een vorm van nieuwe stigmatisering of institutionalisering zou kennen.  
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De aanzet tot deze masterproef is een vraag van de vzw Stuurkracht 2.  De vzw Stuurkracht 2 wou nagaan of 

ze haar vooropgestelde doelstellingen realiseert.  In hoeverre voldoet het huidig aanbod in Stuurkracht 2 aan 

de noden en verwachtingen van de doorverwijzers?   Hoe staan de doorverwijzende instanties ten aanzien 
van het aanbod in Stuurkracht 2 en Trefpunt 4?  Hoe komt het proces van activering al dan niet tot stand en 

door welke factoren wordt het beïnvloed?  Wanneer wordt er gebruik gemaakt van Stuurkracht 2, wanneer 

van Trefpunt 4 en wanneer worden patiënten naar andere initiatieven doorverwezen?   
Om een inzicht te verwerven in de werking van deze initiatieven en een (begin van) antwoord te formuleren 

op de vragen, werd een praktijkgericht, kwalitatief onderzoek uitgevoerd.  Wegens de beperkingen van de 

studie was het niet mogelijk een volledig antwoord te geven en moesten er keuzes gemaakt worden. Er is 

gekozen het perspectief van de doorverwijzers als focus te nemen.  Aan de hand van semigestructureerde 
interviews bij de voornaamste doorverwijzende instanties binnen de context van recente 

doorverwijzingcasussen, werden de ervaringen van de betrokkenen in beeld gebracht.  Aan de hand van de 

bestaande literatuur wordt, voorafgaand aan het onderzoek, een situering meegegeven van activering binnen 
de huidige evolutie van de geestelijke gezondheidszorg  en de plaats daarin van Stuurkracht 2 en Trefpunt 4.  

De resultaten van het onderzoek werden na het coderen en analyseren van de onderzoeksdata gerapporteerd 

in het gelijknamige hoofdstuk. Tenslotte werden de onderzoeksresultaten kritisch benaderd in het hoofdstuk 

discussie waarna eveneens een aantal aanbevelingen werden geformuleerd. 
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2. Situering van het praktijkonderzoek 

 
2.1. Activering: een situering  

 
Buitenlandse literatuur heeft maar een beperkte betekenis wanneer het gaat om specifieke 

hulpverleningsvormen, afhankelijk van de organisatie van de (geestelijke) gezondheidszorg.  Dat bleek na de 
consultatie van de literatuur.  Daarom wordt van de studie van deze literatuur geen verslag gedaan. Wel 

wordt de betekenis van activering geschetst in de Belgische context waarin de bestaande 

activeringsinitiatieven zich situeren.   

 

2.2.  De vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg 

 
De voorbije decennia heeft zich in de meeste landen een tendens van vermaatschappelijking van de 

geestelijke gezondheidszorg afgetekend (Anthony, Cohen & Farkas, 1992).  De zorg voor mensen met 
ernstige en langdurige psychische beperkingen speelt zich in toenemende mate af in de maatschappij en 

steeds minder intramuraal (Van Audenhove & Wilmotte, 2004; De Rick et al., 2003). Zowel medisch-

therapeutische, economische als maatschappelijke redenen lagen aan de grondslag van deze verschuiving 
(Thonicroft & Tansella, 2004; De Rick et al., 2003). Dankzij de ontdekking van antipsychotische 

geneesmiddelen in de tweede helft van de twintigste eeuw en bepaalde vormen van psychotherapie, kon men 

symptomen terugdringen en het lijden verlichten waardoor mensen niet langer residentieel opgenomen 

dienden te zijn (Pieters & van der Gaag, 2000; De Rick 2003 et al.; Bhattacharjee & El-Sayah, 2008; 
Liberman & Kopelowicz, 2005).  Daardoor werd het voor mensen mogelijk om, ondanks ernstige psychische 

stoornissen, alsnog een maatschappelijk leven uit te bouwen en de dure zorg in psychiatrische ziekenhuizen 

te vervangen door goedkopere zorg in de gemeenschap. Mede ten gevolge daarvan ontwikkelde de 
psychiatrie zich tot een gemeenschapsgerichte geestelijke gezondheidszorg, ook buiten de muren van het 

psychiatrisch ziekenhuis (Van Audenhove, Van Rompaey, De Coster & Lissens, 2000; De Rick et al., 2003). 

Het begrip vermaatschappelijking verwijst naar een geestelijke gezondheidszorg die zich afspeelt in de 
maatschappij en die gekenmerkt is door de sociale integratie van de patiënt, humanisering van de zorg en 

aandacht voor maatschappelijke aspecten van de psychische problematiek.  Sociale integratie van patiënten 

als volwaardige burger impliceert dat men het herstel van de mogelijkheden bevordert via 

rehabilitatieprojecten en men de acceptatie van cliënten als volwaardige medeburgers stimuleert.  De patiënt 
en zijn beleving vormen het uitgangspunt van de reorganisatie van de geestelijke gezondheidszorg.  (Knapen 

& Van Holsbeke, 1997).  Participatie, keuzevrijheid en gelijkwaardigheid zijn centrale waarden in deze 

gemeenschapsgerichte zorg (Roets et al, 2005).  Participatie houdt enerzijds een blijvend verlangen in van de 
patiënt om deel uit te maken van de maatschappij en anderzijds een engagement van de maatschappij om 

ernstig psychiatrische patiënten actief te betrekken bij het gemeenschapsleven  (Liégeois & Van 

Audenhouve, 2005). Humanisering en verbetering van de zorg gebeurt ondermeer door intramurale zorg te 
vervangen door maatschappelijk geïntegreerde voorzieningen voor opvang, zorg en behandeling.  

Vermaatschappelijking houdt ook in dat men aandacht heeft voor de maatschappelijke aspecten van 

psychische problemen en dat men samenwerking met instellingen van welzijnzorg en maatschappelijke 

dienstverlening tot stand brengt (De Rick et al., 2003).   

 

2.2.1. De desinstitutionalisering van de geestelijke gezondheidszorg 

 
Het proces van vermaatschappelijking gaat gepaard met een reorganisatie van de instellingen van de 
geestelijke gezondheidszorg (Lissens et al., 2002, Petry & Wilken 2001).  Deze reorganisatie werd 

aanvankelijk vooral in de Verenigde Staten in sterke mate doorgevoerd.  In verschillende Europese landen 

gebeurde dit eveneens, maar weliswaar niet overal in dezelfde mate.  Italië en Groot-Brittanië waren daarbij 

sterke koplopers (Mos & Van Weeghel, 2004). In België was het overdragen van de geestelijke 
gezondheidszorg van Justitie naar Volksgezondheid in 1948 een eerste evolutie binnen de 

desinstitionalisering van waaruit er gaandeweg een waaier aan nieuwe behandelingsmogelijkheden werd 

ontwikkeld (Aelvoet & Vandenbroucke, 2001). In 1963 werd via het RIZIV een financiële tussenkomst 
voorzien voor de behandeling van geesteszieken.  In de jaren zeventig creëerde men de acute afdeling in het 

psychiatrisch ziekenhuis en de psychiatrische afdeling in het algemeen ziekenhuis.  De Centra voor 
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Geestelijke Gezondheidszorg werden in 1975 erkend en ter gelegenheid van de staatshervorming van 1980 

toegewezen aan de Gemeenschappen en Gewesten. Op veertig jaar tijd ontstond in België op deze manier 

een enorme differentiatie van  zorgvormen, die nadien nog verder ging. De reconversiebesluiten van 1990 
leidden tot de oprichting van de initiatieven voor beschut wonen en van de psychiatrische 

verzorgingstehuizen als extramurale voorzieningen (De Rick, Van Audenhove, Lammertyn, 2002).  Als 

gevolg van de beleidsnota „De psyche, mij een zorg‟ (Aelvoet & Vandenbroucke, 2001) werd eind 2000 een 
nieuwe reconversieperiode ingezet.  Daarin zien we een tendens naar een verdere extramuralisering en 

specialisering van de zorg voor specifieke doelgroepen waaronder de chronische psychiatrische patiënten.  

Naast de ontwikkeling van de extramurale voorzieningen zoals Beschut Wonen en de psychiatrische 

verzorgingstehuizen, werd de reïntegratie en resocialisatie van ernstig en langdurig psychisch zieke patiënten 
gestimuleerd door het ontstaan van nieuwe vormen van transmurale samenwerking zoals arbeidszorg en 

arbeidstrajectbegeleiding, psychiatrische zorg thuis, urgentiepsychiatrie of andere regionale 

samenwerkingsinitiatieven voor deze specifieke doelgroep (Lissens et al., 2002). Met de oprichting van 
overlegplatforms voor geestelijke gezondheidszorg worden voorzieningen opgeroepen om structureel samen 

te werken.  Samenwerken en integratie zijn de sleutelbegrippen binnen de vermaatschappelijking. Het 

zorgaanbod voor chronisch psychiatrische patiënten impliceert echter niet alleen een continue en 

ondersteunende behandeling op maat in één van bovenstaande initiatieven, maar tevens het creëren van een 
breed maatschappelijk draagvlak waarin het stigma en de daaruit voortvloeiende uitstoting van mensen met 

psychische problemen wordt tegengegaan en men werkt vanuit het perspectief van sociale inclusie (Dunn, 

1999).   

 

2.2.2. Sociale inclusie en het creëren van een maatschappelijk draagvlak  

 
Psychiatrische patiënten verdienen extra aandacht omdat ze een maatschappelijk kwetsbare groep zijn en nog 

te zeer lijden onder feitelijke uitsluiting.  Sommige chronisch zieke patiënten beschikken niet over de nodige 
sociale vaardigheden om zich te kunnen handhaven in de maatschappij en zullen een blijvende vorm van 

ondersteuning nodig hebben (Liégeois & Van Audenhove 2005).  Zoniet zouden ze in de maatschappij meer 

sociaal geïsoleerd leven dan in een residentiële instelling (Weil, Wildermeersch & Janssens, 2004). Nog te 
vaak worden psychiatrische patiënten gezien als onaangepasten, die totaal afhankelijk zijn van de 

hulpverlening. Het destigmatiseren van problemen van geestelijke gezondheid draagt bij tot de sociale 

inclusie van de personen met ernstige en langdurige psychische problemen (Magerman, 2009).  
Om aan de sociale inclusie van de specifieke doelgroep tegemoet te komen worden de behandeling, de 

rehabilitatie en de verzorging van psychiatrische patiënten zoveel mogelijk ambulant en in de thuisomgeving 

georganiseerd. Dit omdat naast de patiënt meestal ook zijn familie, het sociaal netwerk, de woon-, werk- en 

leefsituatie betrokken partij zijn.  Het beluisteren en opsporen van de concrete noden en behoeften van 
patiënten en van hun naaste familieleden is essentieel om te komen tot zorg op maat. 

De beleidsnota van Minister Demotte inzake geestelijke gezondheidszorg legt de basis voor het creëren van 

een maatschappelijk draagvlak aan de hand van de uitbouw van zorgcircuits en samenwerking op de 
werkvloer ten voordele van specifieke doelgroepen, zoals hier de chronisch kwetsbare psychiatrische 

patiënten (2005). Door het opzetten van deze zorgcircuits wordt aan cliënten “zorg op maat” en “continuïteit 

van zorg” gegarandeerd en slaagt men erin om de geestelijke gezondheidszorg om te vormen van een 
aanbodgestuurde naar een vraaggestuurde gezondheidszorg (Derijcke, 2007).  Tevens wordt de klemtoon 

verlegd van psychiatrie naar een geïntegreerde geestelijke gezondheidszorg.   

De vermaatschappelijking van zorg vereist de ontwikkeling van nieuwe zorgvormen die in de 

maatschappij georganiseerd worden (Van Audenhove & Van Humbeeck, 2005).  Het opzetten van 

maatschappelijke steunsystemen, waarvan mensen met ernstige psychische stoornissen zelf deel 

uitmaken, kan hen ondersteunen in hun pogingen om te participeren in de samenleving. Een 

maatschappelijk steunsysteem is een geheel van behandelelementen en ondersteunings- of 

rehabilitatiemogelijkheden die de ernstig en langdurig psychiatrisch zieke nodig kan hebben om zijn 

plaats in de samenleving op te nemen (Mos & Van Weeghel, 1999). De participatie van de patiënt 

zelf in dergelijk maatschappelijk steunsysteem en bijgevolg ook in de geestelijke gezondheidszorg, 

is de noodzakelijke eerste stap naar maatschappelijke integratie.   
De operationalisering van bovengeschetst beleid resulteerde eind 2001 in 19 pilootprojecten voor activering 

(Van Audenhove, 2003).  De activeringsprojecten Stuurkracht 2 en Trefpunt 4 zelf maakten geen deel uit van 

deze pilootprojecten voor activering doch kenden hun ontstaan in de ruime beweging van de 
vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg. 
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2.3.  Rehabilitatie als zorginhoudelijk antwoord op de vermaatschappelijking 

 
Zoals eerder aangegeven pleit men ervoor om de vermaatschappelijking ruimer te zien dan het opstarten van 
zorgvernieuwingsprojecten (Lissens et al., 2002) en tevens oog te hebben voor de inhoudelijke aspecten van 

de zorg. De komst van de sociale rehabilitatiebeweging gaf een inhoudelijke antwoord op de vraag naar 

vermaatschappelijking.  Centraal in de rehabilitatie staat de integratie en de ondersteuning van mensen met 
ernstig en langdurige psychische problemen, om hen toe te laten te functioneren in de maatschappij (Wilken 

& Den Hollander, 2003). Daarbij probeert men zo optimaal mogelijk gebruik te maken van aanwezige 

capaciteiten in functie van de gewenste kwaliteit van leven (Wilken et al., 2003). Het hanteren van de 

methodiek van de rehabilitatie zal de houding van hulpverleners ten aanzien van personen met ernstige en 
langdurige psychische problemen beïnvloeden en een cruciale rol spelen bij het bereiken van de 

vooropgestelde doelstelling van vermaatschappelijking van zorg. 

Volgens de nog steeds vaak gebruikte definitie van Van Well (1994) wordt de term rehabilitatie als volgt 
omschreven:  

 
“Rehabilitatie is het proces waarbij men directe hulpverlening aan de patiënt combineert met begeleiding en 
beïnvloeding van de omgeving, met als doel het zo goed mogelijk gebruik  maken van de aanwezige 

capaciteiten zodat hij op een optimaal niveau kan functioneren in een zo normaal mogelijk sociaal kader. ” 

 
Rehabilitatie is een dynamisch proces waarbij hulpverleners de patiënt en zijn behoeften centraal stellen en 

waar steun niet enkel van hulpverlening, maar ook van de nabije sociale omgeving en mogelijk lotgenoten 

komt (Van Audenhove et al., 2000). Binnen de rehabilitatiebenadering worden mensen met ernstige en 

langdurige psychische problemen niet langer behandeld in functie van genezing (cure), maar worden ze 
beschouwd als mensen met beperkingen die, mits de nodige begeleiding en zorg (care), beter kunnen 

functioneren in de maatschappij en als dusdanig kwaliteit van leven kunnen bekomen. Niet zozeer de ziekte 

staat centraal, wel het zoeken naar aangepaste vormen van samenleven (Anthony et al., 2003).  Het al dan 
niet vinden van deze aangepaste vormen van samenleven, draagt bij tot het creëren van het subjectieve 

gevoel van controle en voorspelbaarheid van de gebeurtenissen uit de omgeving. 

In deze context is rehabilitatie gericht op herstelprocessen (Liberman &  Kopelowicz, 2005).  Herstellen is 
het persoonlijke proces dat mensen doormaken in het functie van het accepteren en leren leven met de 

beperkingen van hun ziekte (Boevinck & Droes, 2005). De individuele herstelprocessen van patiënten en de 

invloed daarvan op hun functioneren zijn een weerspiegeling van de effecten van rehabilitatie (Anthony, 

Rogers & Farkas, 2003). Het bevorderen van herstel is echter niet vanzelfsprekend. Bepaalde aspecten van 
de hulpverlening staan het herstel in de weg, namelijk het gebrek aan hoop bij de hulpverleners,  de focus op 

de ziekte, de diagnostische labels en het gebrek aan vertrouwen in de patiënt (Deegan, 2001; cit in Gruhl, 

2005). De recovery beweging zet zich daar tegen af en geeft een vernieuwde impuls aan de rehabilitatievisie. 
In de meest enge zin van het woord betekent het begrip “herstel”: “het herstel na ziekte waar de gezondheid 

terug herwonnen is” (Liberman et al., 2002; Liberman & Kopelowicz, 2005; Resnick, Fontana, Lehman, 

Rosenheck, 2005).  De DSM-IV ziet herstel als een complete terugkeer naar volledig autonoom functioneren 
(Liberman & Kopelowicz, 2005).  Deze definitie betekent dat herstel voor mensen met een chronisch 

psychiatrische aandoening uitgesloten is gezien zij niet van hun ziekte genezen. Ze kunnen wel leren leven 

met de beperkingen die de ziekte met zich mee brengt. Binnen de context van de geestelijke gezondheidszorg 

wordt herstel voor psychiatrische patiënten verruimd tot onderstaande (Anthony, 1993):  
 

“Recovery is a way of living a satisfying, hopeful and contributing life even with the limitations caused by 

the illness.  Recovery involves the development of a new meaning and purpose in one’s life as one grows 
beyond the catastrophic effects of mental illness” 

 

Empowerment en emancipatie zijn sleutelbegrippen binnen recoverygerichte benaderingen (Chamberlin, 

1998) waarbij het leven van patiënten niet langer wordt bepaald door de gevolgen van de ziekte, maar wel 
door de nog aanwezige mogelijkheden. Empowerment kan worden beschouwd als het uit de schaduw van de 

invaliderende gevolgen van de ziekte treden op basis van de nog aanwezige mogelijkheden (Derijcke, 2007).   

Patiënten hebben recht op erkenning van hun menselijke competenties. Het geven van deze erkenning 
stimuleert hen in hun competenties om de eigen leefwereld zoveel mogelijk zelf in te richten en draagt bij tot 
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hun geestelijke gezondheid. Dergelijke ervaringen zijn voorwaarde voor een gunstig herstelproces van 

patiënten.   

Pogingen tot desinstitutionalisering faalden eerder omwille van het ontbreken van een adequate 
voorbereiding zowel binnen de alternatieve voorzieningen als bij de persoon zelf (Telias et al., 2000).  Dit 

falen creëerde een bewustwording omtrent het gegeven dat de noden en behoeften van personen met 

psychische problemen de louter symptomatische behandeling overstijgen (Anthony, 1993). Rehabilitatie 
vergt bijgevolg een integratie-inspanning van de persoon zelf, maar evenzeer een engagement van de 

samenleving. Onze samenleving moet ruimte geven voor de rehabilitatie van de zwakkere personen in een 

streven om hen, mits de nodige erkenning en zorg, een plaats te geven in de samenleving.  Pilootprojecten 

zoals Psychiatrische Zorg Thuis en Activering werden in 2001 in het leven geroepen om dit recht op een 
plaats in de samenleving voor mensen met ernstige en langdurige psychische problemen te realiseren binnen 

een veilige omgeving.   

 

2.4. Activering als zorgorganisatorisch antwoord op de vermaatschappelijking 

 
Activering betekent het toeleiden van personen met ernstige en langdurige psychische problemen naar een 

zinvolle dagbesteding.  Activering kan worden gezien als het bieden van individuele trajectbegeleiding, op 

basis van individuele noden en behoeften, op het gebied van arbeid, educatie en vrije tijd (Van Audenhove & 

Wilmotte, 2004). Dit in een poging om bij te dragen tot het herstel en de maatschappelijke integratie van de 
cliënten enerzijds en de sociale inclusie van de doelgroep anderzijds. Activering past bijgevolg binnen de 

ruime beweging van vermaatschappelijking van zorg waarvan eerder sprake (Janssens & Decoster, 2004).  

De algemene doelstelling van activering past in de doelstellingen van de psychiatrische rehabilitatie waarbij 
men geen genezing beoogt maar wel het optimaal functioneren op basis van persoonlijke competenties.    

De belangrijkste uitgangspunten voor activering zijn een geïndividualiseerde integratie, participatie, inspraak 

en zelfbeschikking en aandacht voor de beperkingen van de cliënt.  De beoogde integratie moet een 
“integratie op maat” zijn, waarbij de levenskwaliteit centraal staat (Van Audenhove & Wilmotte, 2004). Er 

moet gezocht worden naar “zinvolle” bezigheden op maat van de cliënt, zodat die de mogelijkheid biedt zich 

volwaardig en gelijkwaardig te voelen. 

 

2.4.1. Doelgroep  

 
In overeenstemming met de beleidsnota van Minister Demotte inzake geestelijke gezondheidszorg, waarnaar 

ik reeds eerder verwezen heb, richt men zich op het uitbouwen van zorgcircuits en samenwerking op de 

werkvloer ten voordele van specifieke doelgroepen, meer specifiek de chronisch kwetsbare psychiatrische 
patiënten (2005).  Dat activering zich, naast de forensische psychiatrie, de jongerenpsychiatrie, de 

ouderenpsychiatrie, de verslaafden en de gehandicapten met gedragsstoornissen, tevens richt tot personen 

met ernstige en langdurige psychiatrische problemen is niet verwonderlijk omwille van verschillende 
redenen.   Vooreerst is er de totale omvang van deze doelgroep die voor België wordt geschat op 27.000 à 

30.000 patiënten, waarvan ongeveer 16.000 patiënten in Vlaanderen (De Rick, 2003; Van Audenhove, 

Lammertyn, 2002).  RIZIV-cijfers spreken in 2002 van 57.494 „psychisch invaliden‟ (Janssens & Decoster, 

2004).  In 2003 werden in België door het RIZIV in totaal 200.703 invaliden erkend, waarvan 63.911 
“psychisch invaliden”.  Daarnaast is het zo dat de functionele beperkingen voortvloeiend uit de chroniciteit 

van de stoornis patiënten beletten om adequaat te functioneren in een normale context. Via het aanbieden van 

de nodige handvaten in een veilige omgeving kunnen de activeringsprojecten alsnog de participatie in de 
samenleving realiseren en bijdragen aan kwaliteit van leven voor personen met ernstige en langdurige 

psychische problemen.   

De cliënten van de activeringsprojecten in de geestelijke gezondheidszorg kunnen over het algemeen in één 
van de volgende twee doelgroepen worden ondergebracht (Van Audenhove & Wilmotte, 2004): 

 De grootste doelgroep van de activeringsprojecten zijn personen met ernstig en langdurige 

psychische problemen. Deze worden gevormd door de “doorstromers vanuit de geestelijke 

gezondheidszorg”, mensen met een ernstige of langdurige psychiatrische stoornis die 

“vermaatschappelijkt” in de samenleving wonen (thuis of beschut wonen).  Ze hebben dikwijls een 
opname in een ziekenhuis achter de rug of bevinden zich in een laatste fase van rehabilitatie (waarna 

ze de overgang naar thuis of beschut wonen zullen maken). 

 De tweede doelgroep is moeilijker af te bakenen en omvat verschillende subgroepen waaronder de 

“zorgwekkende zorgvermijders”, mensen met sociaal-psychiatrische problematiek en kansarmen. 
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2.4.2. Doelstelling 

 
Via het activeren van mensen met een ernstig en langdurig psychisch probleem wil men hun participatie 

realiseren als burger in de samenleving.  Integratie kan bijgevolg aanzien worden als het hoofddoel van 
activering. Men poogt dit doel te realiseren via het aanbieden van concrete handvaten voor het zetten van 

verdere stappen naar een woon-, werk- en sociale omgeving. Hiermee realiseert activering een aantal 

doelstellingen die aansluiten bij het persoonlijke herstelproces van personen met ernstige, langdurige 
psychische problemen.   

De drie initiële doelstellingen van activering waren arbeid, educatie en het zinvol invullen van de vrije tijd.  

Deze doelstellingen waren gericht op het ondersteunen en ontwikkelen van verdere vaardigheden van de 

cliënt in functie van het verbeteren van het functioneren en het vinden van betekenisvolle sociale rollen in de 
samenleving (Janssens & Decoster 2004). Arbeid, educatie en het zinvol invullen van de vrije tijd dragen 

tevens bij tot het verwerven van sociale contacten en de integratie in de maatschappij (De Rick, 2003). Ik ga 

wat dieper in op deze drie doelstellingen: 
 

 Activeringsprojecten met focus op arbeid helpen personen met ernstige en langdurige psychische 

problemen bij het zoeken naar een aangepaste werkvorm en tijdens het functioneren in concrete 

werksituaties. Men gaat daarbij uit van een geïndividualiseerd trajectplan dat zo goed mogelijk 
beantwoordt aan de individuele behoeften van de patiënt. Daartoe werkt men samen met de VDAB, 

arbeidstrajectbegeleidingsorganisaties (ATB), de werkwinkel en beroepsopleidingsinitiatieven.  

Activeringsprojecten zoals arbeidsrehabilitatie, arbeidstrajectbegeleiding en arbeidsondersteuning 

vallen hieronder. 

 Activeringsprojecten met focus op educatie pogen bij te dragen tot de verdere 

persoonlijkheidsontwikkeling van personen met ernstige en langdurige psychische problemen door 

hen te informeren over en toegang te laten krijgen tot bestaande vormingsinitiatieven.   

 Activeringsprojecten die vooral doelen voorop stellen rond het zinvol invullen van de vrije tijd gaan 

samen met de patiënt op zoek naar manieren om de vrije tijd op een zinvolle manier door te brengen 
in functie van het uitbreiden van sociale contacten, het ontwikkelen van een zelfwaardegevoel en het 

ervaren van kwaliteit van leven.  Nadat men mogelijkheden en interesses in kaart heeft gebracht, 

gaat men personen met ernstig en langdurige psychische problemen begeleiden en ondersteunen in 

het zetten van concrete stappen naar bijvoorbeeld het verenigingsleven, hobbyclubs of sportclubs.    
 

Uit het eindrapport van de evaluatie van de pilootprojecten “activering” door Van Audenhove & Wilmotte 

(2004) bleek echter dat activering niet beperkt is tot deze drie initiële peilers en lang niet altijd tot 
doorstroming of betaald werk leidt.   Activering dient eveneens beschouwd te worden als iets “meer 

holistisch”. Veelal gaat activering ook om “kwaliteit van leven”, “empowerment”, “lotgenotencontact”, 

“dagbezigheid en kansen geven”, “bieden van daginvulling en dagstructuur”, “ontspanning”, “ een 
vertrouwensrelatie opbouwen”, enzovoort.  Het niveau en het doel van activering zijn verschillend van 

patiënt tot patiënt (Van Audenhove & Wilmotte).  Deze meer holistische doelstellingen kunnen geclusterd 

worden als doelen rond dagbesteding en sociale contacten. 

In de zorg voor ernstig en langdurig psychisch zieken moet er voldoende aandacht zijn voor de dagbesteding 
en de sociale contacten.  Ernstig en langdurig psychisch zieke patiënten hebben immers vaak een kleiner 

sociaal netwerk dan personen uit een normale populatie, ze hebben minder sociale contacten en zijn soms 

sociaal geïsoleerd (De Rick, 2003). 
Dagbesteding en sociale contacten gaan hand in hand.  Door deel te nemen aan sociale activiteiten komt men 

in contact met anderen.  Die anderen kunnen op hun beurt de weg wijzen naar activiteiten (De Rick, 2003).  

Uit een Nederlands onderzoek bij chronisch psychiatrische patiënten door Van Weeghel & Wolf (1995) 
blijkt dat één op drie geen structurele dagbesteding zoals werk (al dan niet betaald), opleiding, hobby‟s of 

huishoudelijke activiteiten had.  Een Vlaamse studie van De Rick (2000) bij gezinsleden die samenwonen 

met een ernstig en langdurig psychisch zieke, gaf aan dat 41% van de patiënten geen gestructureerde 

dagbesteding had.  Patiënten met een structurele dagbesteding blijken het op vele levensterreinen beter te 
doen dan patiënten die geen structurele dagbesteding hebben (Van Weeghel, 1995).   

Activering draagt bij tot een beter functioneren op verschillende levensdomeinen, een positiever zelfbeeld en 

het groeien van het zelfvertrouwen.  Het activeren van chronisch psychiatrisch kwetsbare personen 
vermindert het subjectieve lijden en draagt bijgevolg bij tot het bevorderen van de geestelijke gezondheid.    
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2.4.3. Ordening van de activeringsprojecten 

 
Op basis van bovenstaande doelstellingen kan er binnen de activeringsprojecten een  onderscheid gemaakt 
worden tussen arbeidsgerichte- en niet-arbeidsgerichte projecten.   

 

 2.4.3.1. Niet-arbeidsgerichte projecten 

 

 Dagactiviteitencentra 

 
Dagactiviteitencentra worden vaak opgezet vanuit initiatieven voor Beschut Wonen.  Hun doelgroep reikt 
echter verder dan de eigen bewoners.  In de dagactiviteitencentra richt men zich op de rehabilitatie van 

chronisch psychiatrische patiënten voor wie het inschakelen in het gewone arbeidscircuit niet (meer) binnen 

de mogelijkheden ligt. Dagactiviteitencentra kunnen gezien worden als laagdrempelige ontmoetingshuizen 
die verschillende functies kunnen vervullen zoals het aanbieden van de gelegenheid om anderen te 

ontmoeten en de tijd zinvol door te brengen (De Rick, 2003).  Dagactiviteitencentra hebben een educatieve, 

recreatieve en ontmoetingsfunctie.  Zoals aangegeven in de inleiding is het activeringsproject Trefpunt 4 een 

dergelijk activiteitencentrum.   

 

Vrijwilligerswerk 

 
Vrijwilligerswerk is het geheel van activiteiten uitgevoerd door een vrijwilliger, zonder vergoeding en met 
een maatschappelijk doel. Door vrijwilligerswerk maken heel wat mensen maken zich verdienstelijk en 

verdienen ze hun plaats in de samenleving. Vrijwilligerswerk kan psychiatrische patiënten een zinvolle en 

nuttige bezigheid geven zonder dat er te veel druk wordt uitgeoefend. De inzet is immers zich goed aan de 

mogelijkheden wat betreft frequentie, duur en tempo aan te passen en er worden weinig of geen prestatie-
eisen gesteld (Magerman, 2009). Vrijwilligerswerk kan voor mensen met ernstige en langdurige psychische 

problemen een opstap zijn naar de re-integratie in het arbeidscircuit.   

 

 2.4.3.2. Arbeidsgerichte projecten 

 
Volgens Roets et al. (2007) dient men zich binnen de arbeidsgerichte projecten vooral te focussen op de 

sterke kanten en de mogelijkheden van de patiënt.   

 

 Arbeidsrehabilitatie 

 
Arbeidsrehabilitatie is het proces dat gericht is op herstel, behoud of de uitbreiding van iemands 

arbeidsmogelijkheden met als doel voorbereiding op, inpassing in en begeleiding bij zowel tewerkstellingen 

in een beschutte werkplaats als een reguliere werksituatie (Michon & Van Weeghel, 1999).  In dit proces 
worden op het individu gerichte methodes zoals arbeidsoriëntatie en arbeidstraining gecombineerd met op de 

omgeving gerichte strategieën zoals het aanpassen van de werksituatie en het mobiliseren van natuurlijke 

ondersteuning door collega‟s.  Er is evidentie dat vooral het model van Individual Placement and Support 
(ISP) de kansen op betaalde arbeid doet toenemen.  IPS combineert een snelle plaatsing in het reguliere 

werkveld met langdurige ondersteuning door een trajectbegeleider (Van Audenhove, 2003; Drake et al., 

1999; Bond et al., 2001).   

 

Arbeidstrajectbegeleiding 

 
Arbeidstrajectbegeleiding is het begeleiden van personen bij het zoeken naar werk en het functioneren in 

concrete werksituaties.  Hierbij gaat men uit van een geïndividualiseerd trajectplan dat zo goed mogelijk 
beantwoordt aan de behoeften van de patiënt (Van Audenhove et al., 1997). Tevens wil men via de 

arbeidstrajectbegeleiding netwerken uitbouwen van diensten en werkgevers met als doel het creëren van een 

positievere beeldvorming ten aanzien van psychiatrische patiënten (Van Audenhove et al., 1997). 

Arbeidstrajectbegeleiding kan onmogelijk los worden gezien van de individuele context waarin de patiënt 
zich bevindt.   
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Arbeidszorg 

 
Arbeidszorg omvat een continuüm van ondersteunende maatregelen aan personen die, door persoonlijke 

en/of maatschappelijke omstandigheden (voorlopig) niet in staat zijn tot loonvormende activiteiten. 
Arbeidszorg wil ook hen het gewaarborgde recht op arbeid aanbieden (Vrancken, 2000). De oorspronkelijke 

doelstellingen van de arbeidszorg situeren zich op drie vlakken met name het recht op arbeid,  

maatschappelijke integratie en participatie en een leefbaar minimum inkomen. Deze doelstellingen werden 
bijgestuurd gezien arbeidszorg meestal niet of slechts minimaal vergoed wordt en lang niet altijd leidt tot 

doorstroming naar het reguliere arbeidscircuit.  Arbeidszorg wil het recht op arbeid waarborgen, de latente 

functies van arbeid,  zoals sociaal contact en zingeving, binnen het bereik brengen en bijgevolg bijdragen aan 

het algemeen welzijn (Vrancken, 2000). Arbeidszorg wil een bijdrage leveren tot de sociale activering van 
ondermeer de specifieke doelgroep ernstig en langdurig psychiatrisch zieke personen. 

Arbeidszorg situeert zich binnen de zorg, werkt vraaggestuurd en steunt op functies en methodieken.  In de 

atelierwerking worden doelgroepmedewerkers op de werkvloer van het centrum begeleid tijdens het 
uitvoeren van allerlei ambachtelijke activiteiten zoals bijvoorbeeld kaarsgieten, herstellen van fietsen, 

houtbewerking, industrieel werk en  groendienst.  Via de methodiek van begeleid werken poogt arbeidszorg 

te komen tot activering van de specifieke doelgroep waarbij, aan de hand van het aanbieden van 

arbeidsmatige activiteiten, basale arbeidsvaardigheden zoals op tijd komen, presteren binnen een 
gestructureerde omgeving, werktempo, nauwkeurigheid en afwerking worden aangeleerd (Magerman, 2009).  

Omdat men in de arbeidszorg minder strikte regels hanteert dan er op een reële werkvloer gelden,  kunnen 

doelgroepmedewerkers geleidelijk aan gewoon worden aan wat er op de reguliere arbeidsmarkt wordt 
verwacht.  Het arbeidszorgproject Stuurkracht 2 was het initiële activeringsproject binnen de vzw 

Stuurkracht 2.   

 
 

2.5.  Besluit 

 
Chronisch zieken nemen in de gezondheidszorg een belangrijke plaats in en krijgen in toenemende mate 

aandacht. Die aandacht eisen ze zelf ook steeds sterker op. De vooruitgang van de geneeskunde, maar vooral 

het slechts gedeeltelijke succes van de geneeskunde, brengt met zich mee dat het aantal chronisch zieken 
toeneemt. De mogelijkheden die de geneeskunde biedt hebben ook tot gevolg gehad dat mensen met een 

chronische ziekte meer in het maatschappelijke leven participeren en dat als norm geldt dat ze de kans 

moeten krijgen dat op een volwaardige wijze te doen (Grypdonck, 1999). Mensen met een chronische ziekte 
zijn echter ook van behandeling en soms van zorg afhankelijk.   

Volgens Liégeois & Van Audenhove (2005) beschikken ernstig en langdurig psychisch zieke patiënten soms 

niet over de nodige sociale vaardigheden om zich te kunnen handhaven in de maatschappij en zullen zij een 
blijvende vorm van ondersteuning nodig hebben. Zo niet leven ze in de maatschappij meer geïsoleerd dan in 

een residentiële instelling.  Een goede kwaliteit van leven en van zorg in de maatschappij vereist dan ook dat 

de volledige ondersteuning die in de residentiële zorg ter beschikking is, nu ook in de thuissituatie wordt 

aangeboden.   
Weil, Wildemeersch en Janssens (2004) benadrukken dit paradoxaal karakter van activering en pleiten voor 

het nastreven van een balans tussen het empoweren van ernstig en langdurig psychisch zieke personen 

enerzijds en het aanbieden van de gepaste zorg anderzijds.    
Het opstarten van de activeringsprojecten binnen de geestelijke gezondheidszorg is een manier geweest om 

een zorgorganisatorisch antwoord te bieden op de nood  die een vermaatschappelijking van zorg creëert en 

heeft bijgedragen tot het herstel, de maatschappelijke integratie en de sociale inclusie van de doelgroep.  De 
rehabilitatiebeweging gaf een inhoudelijk antwoord op de vraag naar vermaatschappelijking.   
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3. Doelstelling en methodologie van het onderzoek 
 

3.1.Doelstelling 

 
De vzw Stuurkracht 2 werd opgericht in 1995 in een poging om antwoord te bieden op de noden met 

betrekking tot activering in de brede Ieperse regio bij personen met een ernstige en langdurige psychische en 
of een psycho-sociale kwetsbaarheid.  De vzw Stuurkracht 2 wil, aan de hand van het onderzoek binnen deze 

masterproef, nagaan of men deze initiële doelstelling realiseert.  Meer specifiek wil men zicht krijgen op de 

mate waarin  het huidige aanbod binnen Stuurkracht 2 en Trefpunt 4 voldoet aan de noden en verwachtingen 
van de voornaamste doorverwijzende partners.  Daarnaast wil men nagaan op welke manier het proces van 

activering naar Stuurkracht 2 en Trefpunt 4 al dan niet tot stand komt, door welke factoren dit mogelijks 

beïnvloed wordt en welke acties men kan ondernemen om een nog beter antwoord te kunnen bieden op de 
ervaren noden.  Tenslotte wil men zicht krijgen op de mate waarin doorverwijzers op andere plaatsen een 

antwoord vinden op hun noden met betrekking tot activering.  Eigen aan kwalitatief onderzoek werden er in 

de loop van het onderzoek, op basis van een eerste analyse van de onderzoeksdata, bijkomende 

onderzoeksvragen geformuleerd.  Zo wou men eveneens weten wanneer doorverwijzers gebruik maken van 
Stuurkracht 2, wanneer van Trefpunt 4 en wanneer patiënten naar andere initiatieven doorverwezen worden.  

Om na te gaan of men de juiste doorverwijzingen krijgt, hoe de relatie is met de doorverwijzers en de 

invloed daarvan op het doorverwijzingproces werden finaal twee medewerkers van de vzw Stuurkracht 2 zelf 
geïnterviewd. Dit onderzoek wil de vzw Stuurkracht 2 informatie geven op basis waarvan men hun verder 

beleid kan uitstippelen.   

 

3.2. Onderzoeksdesign en –methoden 

 
Deze masterproef behelst een praktijkgerichte,  kwalitatieve onderzoeksmethode aan de hand van een 

bevraging van de voornaamste professionals betrokken bij het doorverwijzingproces, namelijk   het 

Psychiatrisch Ziekenhuis Heilig Hart te Ieper, Beschut Wonen Ieper en Psychiatrische Zorg Thuis Ieper 

(hierna: de doorverwijzers).  Binnen de context van recente doorverwijzingcasussen werd gepoogd om, via 
de methodiek van het semi-gestructureerde interview, inzichten te verwerven in aanwezige ervarings- en 

belevingsaspecten ten aanzien van de vzw Stuurkracht 2.  Een kwalitatief onderzoek waarin informatie wordt 

verzameld bij de doorverwijzers laat toe de datacollectie breed te doen, en de verschillende aspecten in hun 
context te belichten.  Kwalitatief onderzoek biedt ook inzicht in de onderliggende processen en is daarom 

goed geschikt voor beleidsondersteunend onderzoek. 

 

3.3.Respondenten en rekrutering 

 
Respondenten werden geselecteerd onder de professionals die instaan voor de doorverwijzing naar 

Stuurkracht 2 en Trefpunt 4.  De inclusiecriteria voor deelname aan het onderzoek waren de aanwezigheid 

van een samenwerkingsrelatie met de vzw Stuurkracht 2 en ervaring met het doorverwijzen van cliënten naar 
Stuurkracht 2 en of Trefpunt 4. Aan de hand van deze inclusiecriteria werden als voornaamste 

doorverwijzingspartners, het Psychiatrisch Ziekenhuis Heilig Hart te Ieper, Beschut Wonen Ieper en 

Psychiatrische Zorg Thuis Ieper geselecteerd voor deelname aan het onderzoek. Zij staan samen immers in 

voor twee derden van de toeleiding van mogelijke kandidaten naar de vzw Stuurkracht 2.  Meer specifiek 
hebben we ons gericht op die personen in de geselecteerde organisaties die verantwoordelijk zijn voor de 

eigenlijke toeleiding naar activering.  In het Psychiatrisch Ziekenhuis Heilig Hart zijn dit de medewerkers 

van de Dienst Maatschappelijk Werk. Gezien de nauwe betrokkenheid van de verpleegkundigen in de 
Dagkliniek bij de uitstroom van hun patiënten naar onder meer activering, werd beslist ook hen te betrekken 

bij het onderzoek. Alle woonbegeleiders in Beschut Wonen kwamen in aanmerking voor deelname aan het 

onderzoek gezien zij allen instaan voor de toeleiding naar activering van de hun toegewezen bewoners.  De 
twee medewerkers van Psychiatrische Zorg Thuis verzorgen samen alle vragen tot toeleiding naar activering 

in hun organisatie en werden bijgevolg beiden betrokken bij het onderzoek. 

In eerste instantie ontvingen de verantwoordelijken van de verschillende geselecteerde organisaties een 

informatiebrief (bijlage 3) waarin het opzet van het onderzoek werd voorgesteld met de vraag tot deelname.  
Elk van deze drie organisaties verleende zijn medewerking aan het onderzoek.  Vervolgens werden de 

specifieke medewerkers in de organisaties, aan de hand van een interne nota (bijlage 4), op de hoogte 

gebracht van het onderzoeksopzet.  Dit werd kracht bij gezet aan de hand van een mondelinge toelichting 
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door de onderzoeker tijdens een formeel overlegmoment bij elk van de drie organisaties. Uiteindelijk 

verleenden vier mensen van de Dienst Maatschappelijk Werk en twee verpleegkundigen binnen het 

Psychiatrisch Ziekenhuis Heilig Hart, de twee medewerkers van Psychiatrische Zorg Thuis en vijf 
woonbegeleiders van Beschut Wonen hun medewerking aan het onderzoek. Elk van deze personen kreeg 

vervolgens nadere verduidelijking bij het onderzoeksopzet, ontving een informatiebrief voor deelnemende 

participanten (bijlage 5) en werd in de mogelijkheid gesteld tot het stellen van vragen.  Uiteindelijk 
verleende elk van deze personen zijn medewerking aan het onderzoek. Allen ondertekenden het 

toestemmingsformulier (bijlage 6).  In de loop van het onderzoek werd besloten, op grond van de analyse 

van de tot daartoe verzamelde data, ook nog medewerkers van de vzw Stuurkracht 2 te interviewen. Met 

name één personeelslid van Stuurkracht 2 en één personeelslid van Trefpunt 4 werden uitgenodigd voor 
deelname aan het onderzoek. Beiden verleenden hun medewerking. 

 

3.4. Datacollectie 

 
De onderzoeksdata werd verzameld aan de hand van semi-gestructureerde interviews met de deelnemende 

hulpverleners op basis van een bevraging naar hun ervaringen tijdens recente doorverwijzingcasussen.  

Daarbij was aandacht voor zowel doorverwijzingtrajecten die als “geslaagd” beschouwd konden worden als 

eerder “problematische” doorverwijzingtrajecten.  In functie van het bereiken van de vooropgestelde 
doelstelling in dit onderzoek werden daartoe relevante topics samengebracht in een open interviewguide 

(bijlage 7). Centraal daarin stonden de visie van de hulpverleners ten aanzien van activering, de reden en 

doelstelling voor toeleiding naar Stuurkracht 2 en of Trefpunt 4, de manier waarop men tot de beslissing tot 
activering komt en hoe men patiënten daarop voorbereiden gaat en tenslotte het eigenlijke 

doorverwijzingproces.   Aan de hand van deze interviewguide werden de eerste twee interviews afgenomen, 

waarbij zoveel mogelijk ruimte en openheid werd gelaten bij de participanten tot het beantwoorden van de 

vragen.  De richting waarin het gesprek uitging, was bepalend voor het aan bod brengen van de verschillende 
topics.  In overleg met de mede-onderzoekers werd beslist, op basis van een voorlopige analyse van de eerste 

twee interviews, een aantal topics explicieter te gaan bevragen en toe te voegen aan de interviewguide.          

Meer specifiek ging het om een bevraging naar de reden waarom men kiest voor andere activeringsprojecten 
dan Stuurkracht 2 en Trefpunt 4 en de stem van de patiënt bij het ganse activeringstraject.  Deze aangepaste 

interviewguide (bijlage 8) werd gehanteerd als instrument voor het afnemen van de volgende interviews.  De 

voornaamste vaststellingen en interpretaties uit de interviews afgenomen bij de betrokken hulpverleners 
werden vervolgens verder onderzocht aan de hand van extra interviews bij  de medewerkers van de vzw 

Stuurkracht 2 zelf. In totaal werden 15 interviews afgenomen met een gemiddelde duur van 52 minuten 

waarbij het kortste interview 43 minuten duurde en het langste 1 uur en 8 minuten. 

   

3.5. Data analyse 

 
Onmiddellijk na afname werd elk interview letterlijk getranscribeerd.  Vervolgens werden de interviews, ter 

voorbereiding van de codering, meerdere malen grondig doorgenomen en werden eerste grote thema‟s 

geïdentificeerd.   Tijdens een overleg met de mede-onderzoekers werd uitgewisseld over een eerste 
interpretatie waarna werd gepoogd te komen tot een ordening van de onderzoeksdata aan de hand van een 

inductieve codering via het opmaken van een eerste codeboom.  Deze werd ingebracht in het 

softwareprogramma Nvivo 7. Via het coderen van de eerste 2 interviews werden een aantal voorlopige 
bevindingen duidelijk waaraan betekenis werd gegeven in het licht van de initiële onderzoeksvraag. Deze 

bevindingen werden verder uitgediept aan bestaande en nieuw gegenereerde data via de techniek van de 

voortdurend vergelijkende analyse tijdens het coderen van de resterende interviews.  Gaandeweg werd naar 

een hoger abstractieniveau overgegaan.  Nadat alle interviews waren gecodeerd, werd een eerste analyse van 
de onderzoeksdata uitgeschreven.  Deze analyse werd onderworpen aan onderzoekertriangulatie tijdens een 

overleg met de mede-onderzoekers.  Tevens werd gezocht naar verbanden tussen verschillende concepten, 

mogelijke diversiteit van de onderzoeksdata tussen de verschillende doorverwijzingpartners en de cruciale 
factoren tijdens het verloop van het doorverwijzingproces.  Op basis daarvan werden de uiteindelijke 

resultaten uitgeschreven. 
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3.6. Validiteit 

 
In functie van de validiteit van de onderzoeksdata werd gekozen om ons bij het onderzoek te richten op de 

bevraging van de voornaamste doorverwijzingpartners namelijk het Psychiatrisch Ziekenhuis Heilig Hart, 
Beschut Wonen en Psychiatrische Zorg Thuis.  Dit gezien zij samen instaan voor twee derden van de 

toeleiding aan mogelijke kandidaten binnen de vzw Stuurkracht 2. De validiteit van de onderzoeksdata werd 

bevorderd door gebruik te maken van onderzoekertriangulatie aan de hand van  regelmatige 
overlegmomenten binnen het onderzoeksteam, waarbij de onderzoeksdata uitgebreid werden besproken, 

richting werd gegeven aan de besluitvorming en voorlopige hypothesen werden geformuleerd. In functie van 

het verder onderzoeken en uitdiepen van eerder gegenereerde data werden, naast de data uit de aanvankelijke 

interviews op basis van een bestaande doorverwijzingcasus, tevens extra interviews afgenomen bij de 
medewerkers van de vzw Stuurkracht 2 zelf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

4. Resultaten 

 
De verschillende doorverwijzers zijn van mening dat de vzw Stuurkracht 2 er, globaal gezien, in slaagt haar 

vooropgestelde doelstelling te realiseren. Uit het onderzoek blijkt dat het realiseren van de vooropgestelde 
doelstelling wordt bepaald door de  redenen waarom de doorverwijzende instanties patiënten naar 

Stuurkracht 2 en Trefpunt 4 oriënteren,  de wijze waarop beslist wordt tot doorverwijzing en de wijze waarop 

het eigenlijke doorverwijzingtraject gerealiseerd wordt.   
Wat betreft de redenen waarom doorverwijzers  patiënten oriënteren naar  Stuurkracht 2 en Trefpunt 4, 

zullen het effect van een doorverwijzing voor de specifieke doelgroep en de algemene perceptie van de 

doorverwijzers op Stuurkracht 2 en Trefpunt 4 besproken worden.  Daarna wordt dieper ingegaan op enkele 

factoren die de perceptie van Stuurkracht 2 bepalen zoals doelgroep, activiteitenaanbod, begeleiding, klimaat 
en verloning. Vervolgens wordt hetzelfde gedaan voor Trefpunt 4.  Tenslotte wordt het ruimer aanbod voor 

de specifieke doelgroep, naast Stuurkracht 2 en Trefpunt 4 in het licht gezet en wordt stil gestaan bij een 

aantal beïnvloedende factoren bij een doorverwijzing zoals maaltijd en beeldvorming. 
De nemen van de beslissing tot doorverwijzing naar Stuurkracht 2 en Trefpunt wordt in sterke mate bepaald, 

zo blijkt, door de beperkte aanwezige kennis omtrent de ruime waaier aan mogelijkheden bij de 

doorverwijzers, het al dan niet betrekken van de patiënt bij de beslissing en de keuze tot activering, de 
aanwezigheid van intrinsieke motivatie bij de patiënt  en de houding van de verschillende betrokken 

hulpverleners ten aanzien van beslissing tot activering. 

De wijze waarop de toeleiding gebeurt, de houding van de persoon die deze taak op zich neemt en de 

kennismaking van de mogelijke kandidaat in Stuurkracht 2 en Trefpunt 4 zijn erg belangrijk in het geheel 
van het eigenlijke doorverwijzingtraject. Het welslagen van de doorverwijzing, ten slotte, hangt sterk af van 

enkele cruciale factoren zoals wachttijden, samenwerking en communicatie.  Al deze factoren worden 

uitvoerig besproken in wat volgt. 

 

4.1. Redenen waarom de doorverwijzende instanties patiënten oriënteren naar 

Stuurkracht 2 en Trefpunt 4 

  

4.1.1. Effect van de doorverwijzing naar Stuurkracht 2 en Trefpunt 4 voor de 

specifieke doelgroep 

  
De doorverwijzers zijn het erover eens dat de projecten Stuurkracht 2 en Trefpunt 4 tegemoet komen aan de 

noden en verwachtingen van de doelgroep ernstig en langdurig psychiatrisch zieke patiënten. Omwille van 
een vaak blijvende kwetsbaarheid beschikken de meeste patiënten over onvoldoende vaardigheden om zich 

zelfstandig te kunnen handhaven tegen de druk, het tempo, de stress en het niveau van functioneren van de  

maatschappij.  In functie van het voorkomen van herval en het doorbreken van sociaal isolement hebben 
deze mensen nood aan een zekere dagstructuur en daginvulling.  Stuurkracht 2 en Trefpunt 4, zo geven 

doorverwijzers aan, bieden een antwoord op deze ervaren nood.  Ze zijn van mening dat het activeren van 

psychiatrische patiënten via de initiatieven Stuurkracht 2 en Trefpunt 4 effect heeft op hun geestelijke 
gezondheid en bijdraagt tot het herstelproces, hun gevoel van eigenwaarde en bijgevolg ook hun kwaliteit 

van leven. Patiënten weten zich, naar de mening van de doorverwijzers, op een relationele en productieve 

manier verbonden in een maatschappelijke context wat een positieve invloed heeft op hun algemeen 

welbevinden.  Hun leven krijgt opnieuw structuur, richting en doel waardoor men toekomstperspectief 
ervaart. In  de veilige omgeving van Stuurkracht 2 en Trefpunt 4 bloeien mensen open, gaat men opnieuw 

sociale contacten aan en komt men tot activiteit. Patiënten kunnen in Stuurkracht 2 en Trefpunt 4 opnieuw 

zin ervaren in hun leven. Voor de specifieke doelgroep ernstig en langdurig psychiatrische zieke patiënten is 
een doorverwijzing naar Stuurkracht 2 of Trefpunt 4 een stap vooruit, een manier om zich opnieuw te 

integreren in de maatschappij en uit de schaduw van hun isolement te treden. Het leven krijgt daardoor 

betekenis, ruimer dan de wereld van de psychiatrie, wat bijdraagt tot een verhoogd zelfwaardegevoel en een 

verwerping van het stigma van de psychiatrie waaronder patiënten maar al te vaak te lijden hebben.   
 

“Ik denk gewoon het feit dat men kan los komen van het ziekenhuis, een alternatief hebben voor hun 

daginvulling, hun zelfwaardering en hun zelfbeeld dat toch wel een stuk verhoogt….allé sommige mensen 
zijn echt wel fier…ik ga gaan werken, ik ga naar mijn werk, als ze naar stuurkracht 2 gaan…”(interview 8) 
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In hoeverre de activeringsprojecten Stuurkracht 2 en Trefpunt 4 er effectief in slagen bij te dragen tot de 

vermaatschappelijking van de specifieke doelgroep, daaromtrent zijn de meningen van de geïnterviewden 
dubbel. Het begrip vermaatschappelijking verwijst naar een geestelijke gezondheidszorg die zich afspeelt in 

de maatschappij en die gekenmerkt is door de sociale integratie van de patiënt, de humanisering van de zorg 

en aandacht voor maatschappelijke aspecten van de psychische problematiek.  Vermaatschappelijking in de 
diepe betekenis van het woord durft men wat met Stuurkracht 2 en Trefpunt 4 bereikt wordt niet noemen 

omdat men er hoofdzakelijk toch weer mensen samenbrengt met het gemeenschappelijke kenmerk (ex-) 

psychiatrische patiënten. Hierdoor creëert men het risico op het in stand houden of het ontstaan van het 

stigma van de psychiatrie.  Anderzijds kunnen beide initiatieven een waardig alternatief zijn voor een 
behandeling in het ziekenhuis waardoor patiënten erin slagen om via een oriëntering naar Stuurkracht 2 en 

Trefpunt 4 de muren van het ziekenhuis achter zich te laten.  Mensen komen weer een stuk in de 

maatschappij te staan en ontmoeten in Stuurkracht 2 en Trefpunt 4 ook mensen die niet dezelfde 
voorgeschiedenis hebben.  De doorverwijzers zijn echter van mening dat men er niet volledig in slaagt om 

een gezonde mix van mensen samen te brengen.  Het bewaken van een heterogene doelgroep in Stuurkracht 

2 en Trefpunt 4 vinden ze een belangrijke doelstelling. 

 
“De doelgroep, het is minder stigmatiserend dan het ziekenhuis, maar toch de doelgroep, uiteindelijk vind ik 

als hulpverlener dat je in de eerste plaats moet kijken van mensen opnieuw te laten integreren in de 

maatschappij, het is ook een opdracht van ons….  Dus mensen integreren in de maatschappij en allemaal 
samen steken in 1 centrum waar gelijksoortige pathologieën zitten, is op zich niet echt werken aan integratie, 

integendeel, je creëert dan eigenlijk nog meer dat stigma….” (Interview 8)  

 

4.1.2. Algemene  perceptie  van  de doorverwijzers van Stuurkracht 2 en Trefpunt 4 

 
Doorverwijzers zijn voldoende op de hoogte van de differentiatie tussen Stuurkracht 2 en Trefpunt 4.  Men 

omschrijft Stuurkracht 2 met trefwoorden zoals arbeid, werken, presteren, productiviteit, trainen van 

arbeidsvaardigheden en -attitudes, bepaalde verwachtingen en gerichte doelstellingen. Trefpunt 4 wordt 
omschreven met trefwoorden als koken, gestructureerde voormiddag, ontspanning, ontmoeting, sociaal 

contact, vrije tijd en laagdrempeligheid. Men ziet een aantal gemeenschappelijke kenmerken zoals sociaal 

contact, dagbesteding en structuur, maar men heeft veel minder oog voor het feit dat deze kenmerken, voor 
wat betreft Trefpunt 4, primaire doelstellingen zijn, terwijl deze in Stuurkracht 2 eerder secundaire winst 

betekenen.  De extra toegevoegde waarde van Stuurkracht 2  die het kunnen presteren, het hebben van een 

maatschappelijke functie en de invloed daarvan op het zelfbeeld, het zelfvertrouwen en het zelfwaardegevoel  

met zich mee brengen, onderscheidt Stuurkracht 2 van Trefpunt 4.  Deze waarden dient men af te wegen 
tegen de noden en behoeften van de patiënten die men oriënteren wil naar een vorm van activering. Dit 

laatste wordt echter te weinig gedaan.  De keuze tussen Stuurkracht 2 en Trefpunt 4 is veelal een theoretische 

keuze die in belangrijke mate gevoelsmatig en intuïtief wordt genomen, in eerste instantie vaak los van de 
patiënt, terwijl het gezamenlijk afwegen van de keuze de zinvolheid en het welslagen van het 

activeringstraject zou beïnvloeden, zo zeggen de doorverwijzers. 

 

4.1.3. Factoren die de perceptie van Stuurkracht 2 bepalen 

 

 Doelgroep 

 
Doorheen de interviews blijkt dat er zich in de arbeidszorg van Stuurkracht 2 twee groepen aftekenen.  

Vooreerst zijn er de mensen bij wie de arbeidszorg als finaliteit kan worden gezien en het doorstromen naar 

het reguliere arbeidscircuit geen doelstelling meer is. De secundaire winsten die de participatie aan de 

arbeidszorg met zich mee brengt zoals het sociaal contact en het hebben van een zinvolle dagbesteding, staan 
voor deze mensen op de voorgrond.  Bij deze mensen spelen de relatie met de andere cliënten en de 

begeleiding een belangrijke rol.  Toch is het wel zo dat, ook bij hen, het opnemen van taken en 

verantwoordelijkheden in een veilig klimaat belangrijk is in functie van het ontwikkelen van 
zelfwaardegevoel en een eigen identiteit. In tegenstelling tot het reguliere werkcircuit worden mensen er 

minder gewezen op tekorten of gebrekkige vaardigheden en bereiken ze via het uitvoeren van deeltaken 

kleine succeservaringen die hen helpen het leven boven de ziekte uit te tillen (Grypdonck, 1999).   
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Naast de doorverwijzingen die vooral het ervaren van de secundaire winsten van de arbeidszorg op het oog 

hebben, zijn er doorverwijzingen van mensen met een intrinsieke wens tot deelname aan het reguliere 

arbeidscircuit.  Voor hen wordt de arbeidszorg in Stuurkracht 2 aangewend als middel tot transitie naar 
hogere werkvormen. Het procesmatig aanleren en evalueren van arbeidsattitudes en -vaardigheden is hierbij 

van cruciaal belang, evenals de noodzakelijke begeleiding en opvolging van dit proces waarbij open 

communicatie en het regelmatig geven van feedback belangrijk zijn. Dit om de doorgroeimogelijkheden kans 
tot slagen te geven. De groep mensen die er ook effectief in slaagt om de stap naar het reguliere 

arbeidscircuit te zetten, is een minderheid in vergelijking met de eerste groep.     

 

 Activiteitenaanbod 

 
Voor het bereiken van bovenstaande doelstellingen ervaren doorverwijzers het huidige  aanbod in 
Stuurkracht 2 als zinvol, ook al is dit aanbod eerder beperkt in variatie. Het activiteitenaanbod in de wasserij 

en het strijkatelier, het houtatelier, de tuinwerking en de broodjesdienst laat patiënten toe enigszins 

voorspelbare taken en verantwoordelijkheden op te nemen in een daarop afgestemde omgeving. Stuurkracht 
2 heeft geen aanbod van semi-industrieel werk, wat patiënten soms wel als een gemis ervaren, zo zeggen 

doorverwijzers. Tevens signaleert men een tekort aan aanbod, specifiek voor mannen en voor (vaak jongere) 

mensen met een hoger cognitief niveau. Deze nood, zo blijkt uit de bevraging, wordt ook nergens anders in 

de ruime waaier aan alternatieven voor de specifieke doelgroep ingelost.  Men denkt hierbij aan 
administratief werk of computerwerk.  Er ontstaan vaak wachttijden omdat het gebrek aan plaatsen in de 

verschillende activiteiten de instroom van nieuwe mensen tegenhoudt. Doorverwijzers geven aan dat 

uitbreiding van het aantal plaatsen in de verschillende activiteiten een meerwaarde zou zijn, maar zien dit 
met de huidige personeelsbestaffing van Stuurkracht 2 niet haalbaar.  Personeelsleden van Stuurkracht 2 

erkennen deze beperking, maar zouden extra personeel eerder inzetten voor intensievere begeleiding en 

opvolging dan voor het aanbieden van een ruimer activiteitenaanbod en extra plaatsen.  De personeelsleden 
uit Beschut Wonen maken de bedenking of er, in functie van deze ervaren nood, geen opportuniteit ligt in 

een nauwere samenwerking tussen henzelf en Stuurkracht 2 waardoor het mogelijk zou worden 

gemeenschappelijk activiteiten aan te bieden zoals de klusjesgroep of de tuingroep.   

 

  Begeleiding 

 
Doorverwijzers zijn het erover eens dat, mits de noodzakelijke opvolging en begeleiding,  Stuurkracht 2 voor 

mensen met een blijvende wens om in het reguliere werkcircuit of de beschutte werkplaats te gaan werken, 

een goede voorbereiding kan zijn op toekomstige doorgroeimogelijkheden.  Deze begeleiding dient te 
bestaan uit het procesmatig aanleren en evalueren van daartoe noodzakelijke arbeidsattitudes en –

vaardigheden. Belangrijk hierbij is het aanbieden van een “lerende” omgeving waarin mensen ondersteund 

worden en waar rekening wordt gehouden met wat binnen hun mogelijkheden ligt. Het opbouwen van een 
therapeutische relatie met de patiënt heeft een positief effect op het welslagen van een mogelijke transitie 

naar een hogere werkvorm. Zonder de juiste begeleiding en ondersteuning bestaat het gevaar dat mensen 

gedemotiveerd geraken en alsnog stranden binnen Stuurkracht 2, ondanks hun initiële doelstelling. 

Communicatie, samenwerking, opvolging, regelmatige feedback over en evaluatie van de cliënten worden 
van cruciaal belang geacht.   Doorverwijzers, evenals de geïnterviewde personeelsleden van Stuurkracht 2 

zelf, geven aan hierin een tekort te ervaren ten gevolge van verschillende structurele factoren zoals 

personeelstekort, tijdgebrek, onduidelijke communicatie over doelstellingen bij de start, geringe tussentijdse 
informatie-uitwisseling en overleg.  

 

“Dat ze eigenlijk goed opgevolgd wordt, in de activiteiten die ze daar doet, dat ze niet het gevoel heeft dat ze 
er alleen voor staat, dat ze ook het gevoel heeft van als ik met iets zit dan kan ik er naar iemand mee naartoe 

gaan, maar dat anderzijds, dat er toch, allé, ook heel wat naar de zelfstandigheid toe gewerkt wordt, en voor 

die patiënte was dat de ideale overgang om eventueel later in het gewone werkcircuit nog te kunnen 

stappen.”(interview 3, dienst maatschappelijk werk PZ Heilig Hart) 
 

  Klimaat 

 
Volgens de doorverwijzers ervaren cliënten een zekere druk in het klimaat van Stuurkracht 2. De gestelde 

verwachtingen en de opgelegde structuur die de arbeidszorg met zich meebrengt, veroorzaken, vooral bij die 
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personen die de secundaire winsten van Stuurkracht 2 op het oog hebben, druk en extra stress, wat kan leiden 

tot afhaken of oriëntering naar Trefpunt 4.  Bij mensen die Stuurkracht 2 zien als een “leersituatie” om te 

kunnen doorgroeien naar het reguliere arbeidscircuit zou dit minder meespelen gezien het leren omgaan met 
structuur en opgelegde verwachtingen naar werkinhoud en werktempo toe, net deel uitmaakt van dit 

groeiproces.  De aanwezigheid van allerhande menselijke interacties zoals overgevoelige reacties, 

psychotische uitspraken, luidruchtigheid en onderlinge geschillen, vaak veroorzaakt door diverse (weliswaar 
min of meer stabiele) psychiatrische problematieken, wordt door beide groepen als last ervaren. Vooral de 

mensen met een psychotische problematiek zouden hier last van hebben, zo geven de doorverwijzers aan.  In 

Stuurkracht 2 probeert men deze interacties te ondervangen door ten aanzien van cliënten te benadrukken dat 

iedereen er zijn eigenheid heeft, eigen mogelijkheden en beweegredenen en dat daarvoor onderling respect 
dient te zijn.   

 

“We lichten ook wel de groep in op die manier….of we vragen ook wel aan de groep om niet te oordelen 
over elkaars tempo…kwaliteiten….want we hebben hier mensen die…bijna fijne stielmannen zijn, maar die 

het psychisch misschien minder goed stellen en we hebben hier mensen die…die het psychisch heel goed 

stellen, maar dan niet echt handig zijn en in die zin hebben we ook wel een goede groepssfeer…want dat 

is….dat doet er ook veel aan hé….voor de mensen die hier starten….”(interview 14, personeelslid 
Stuurkracht 2) 

 

Dat men in Stuurkracht 2 eveneens aandacht heeft voor gezellig samen zijn, samen eten, persoonlijke 
bekommernissen en het levensverhaal van de cliënten en dat er ook tijd wordt gemaakt om écht naar de 

cliënten te luisteren, blijkt een belangrijke meerwaarde te zijn en bij te dragen tot het welslagen van de 

doorverwijzing.  De geïnterviewde personeelsleden van Stuurkracht 2 beamen dit maar men geeft ook hier 
weer aan dat eerder genoemde structurele factoren zoals tijdgebrek en personeelsbezetting dit moeilijk 

maken. 

 

Verloning 

 
Volgens de hulpverleners is de geringe verloning in Stuurkracht 2 veel patiënten een doorn in het oog.  Het is 
geen onmiddellijke reden om af te haken maar speelt een erg grote rol in de motivatie en in het ervaren van 

erkenning voor het werk dat ze er doen. “Werken” wordt door patiënten geassocieerd met “geld verdienen” 

en moeten presteren voor een zo geringe vergoeding stoot mensen tegen de borst en werkt demotiverend. 
 

“….en ik ga hier niet mijn botten afdraaien voor een euro per uur…dat was de……het was nogal cru” 

(interview 13, verpleegkundige PZ Heilig Hart) 

 

4.1.4. Factoren die de perceptie van Trefpunt 4 bepalen 

 

 Doelgroep 

 
Net zoals in Stuurkracht 2 tekenen er zich in Trefpunt 4 twee  groepen af: 

Enerzijds zijn er de mensen voor wie een blijvende vorm van structuur noodzakelijk blijkt om zich te kunnen 
handhaven en te kunnen blijven functioneren met de beperkingen die hun psychische kwetsbaarheid met zich 

mee brengt.  Zonder de structuur, die het gaan naar Trefpunt 4 hen oplegt, zouden deze mensen verloren 

lopen en in passiviteit vervallen met afhaken, herval en heropname tot mogelijk gevolg.  Dergelijke mensen 
weten hun leven zelfstandig weinig of geen doel en richting te geven.  Trefpunt 4 blijkt voor hen een 

prothese te zijn in het vinden van een zinvolle dagstructuur en daginvulling en creëert mogelijkheden om dit 

te doen zonder  residentiële opname.   

Anderzijds zijn er mensen bij wie net deze structuur reden is om af te haken.  Voor hen is de aanwezigheid 
van de laagdrempelige ontmoetingsfunctie in Trefpunt 4 belangrijk.  Deze mensen ervaren vooral het vrij in 

en uit kunnen lopen, de geringe verwachtingen die men er stelt en de vrijheid die daarmee gepaard gaat, het 

kunnen ontmoeten van andere mensen en een laagdrempelige deelname aan één of andere vorm van activiteit 
als een meerwaarde.  
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  Activiteitenaanbod 

 
De aanwezigheid van de gestructureerde activiteiten in de voormiddag en de laagdrempelige 

ontmoetingsplaats in de namiddag vormen een goede combinatie voor de specifieke doelgroep, vinden de 

doorverwijzers.  Het huidige aanbod ervaart men als positief en men is van mening dat dit aanbod tegemoet 
komt aan de noden en behoeften bij de specifieke doelgroep. Eventuele samenwerking met andere reguliere 

initiatieven, zoals bijvoorbeeld het dienstencentrum de Kersekorf, zou een ruimer aanbod aan activiteiten 

creëren, ook buiten de muren van Trefpunt 4, waardoor men tegemoet zou  komen aan de 
vermaatschappelijking van de zorg. Doorverwijzers verwoorden een nood aan ruimere openingsuren zowel 

tijdens de avonduren als in het weekend.  Om dit te kunnen verwezenlijken, geven doorverwijzers aan, zou 

er meer personeel moeten komen.  De personeelsleden van Trefpunt 4 erkennen de nood aan extra personeel, 

maar verkiezen een eventuele personeelsuitbreiding te investeren in kwalitatieve begeleiding bij het huidige 
aanbod van activiteiten en openingsuren.   

 

  Begeleiding en Klimaat  

 
In Trefpunt 4 ligt de focus van de begeleiding vooral op het leefklimaat, het gezellig samenzijn en het 

creëren van een subjectief gevoel van tevredenheid bij de cliënten. Een aantal contextuele factoren spelen 

hierbij een belangrijke rol.  Sedert  een zestal maanden is Trefpunt 4 verhuisd naar een nieuwe, ruimere 

locatie wat wordt ervaren als een meerwaarde.  Eerder zaten te veel cliënten in een beperkte ruimte bijeen 
wat voor tal van prikkels zorgde die bij de specifieke doelgroep net te vermijden zijn. Volgens de 

doorverwijzers ervaarden sommige cliënten dit als bedreigend en te druk en haakten daarom soms af.  Het 

cliënteel in Trefpunt 4 bestaat daarenboven hoofdzakelijk uit (ex-) psychiatrische patiënten, zo geven 
doorverwijzers aan.  Dit brengt afhankelijk van de stabiliteit in het ziektebeeld allerlei mogelijke interacties 

met zich mee zoals drukte, veeleisendheid, het naar zich toetrekken van aandacht en overgevoelige reacties 

ten aanzien van de andere cliënten, die erg bepalend kunnen zijn voor het klimaat in Trefpunt 4.  Ook de 

laagdrempeligheid in Trefpunt 4 werkt dit in de hand. Trefpunt 4 stelt weinig of geen criteria en 
voorwaarden van instroom van mensen.  Psychiatrische Zorg Thuis ervaart dit als een probleem, vooral 

wanneer men mensen gaat doorverwijzen naar Trefpunt 4 als alternatief voor een ziekenhuisopname omdat 

ze er “uitbehandeld” zijn. Op die manier komen er soms mensen terecht met een complexe problematiek die 
erg veel aandacht vragen en een grote impact hebben op de groep. Een gepaste therapeutische begeleiding 

voor deze mensen vraagt de nodige kennis van  psychiatrische ziektebeelden, die echter niet aanwezig is bij 

de personeelsleden van Trefpunt 4 gezien dergelijke begeleiding niet tot de initiële doelstelling behoort. 
Daarenboven heeft men er ook niet de noodzakelijke personeelsbestaffing voor.  Het klimaat in Trefpunt 4 

heeft een niet dwingend karakter. Met uitzondering van de gestructureerde voormiddagactiviteit kunnen 

cliënten er vrij in en uit lopen.  De personeelsleden in Trefpunt 4 hanteren een vrijblijvende houding ten 

aanzien van de aanwezigheid van cliënten.  Het gevoel dat alles kan en niets moet, werkt bij sommige 
cliënten stimulerend.  Niet alle cliënten van Trefpunt 4 kunnen echter goed om met deze vrijblijvendheid. 

Sommige cliënten beschikken over onvoldoende intrinsieke motivatie om ermee om te kunnen, blijven weg 

of haken daarop af.  Anderen ervaren die laagdrempeligheid net positief.  
 

“de ene bewoner heeft meer moeite met de laagdrempeligheid dan de andere… de bewoner die ik, als eerste 

casus aangebracht heb, ik heb dat zelf nooit gevraagd aan die persoon, want die is zelf zo plichtsbewust dat 
hij er altijd de ganse namiddag blijft tot 16.15u. of tot wanneer het gedaan is…allé dat is nooit besproken 

geweest, terwijl hij weet dat hij er binnen en buiten kan… hij gaat wanneer het open is tot wanneer het sluit.. 

dat is zijn ding… maar dan heb je andere personen euch, die ja, ze moeten een stuk gaan van ons omdat het 

inderdaad zo is dat ze in het stad gaan slenteren of thuis zitten of dingen doen die ze niet moeten doen en die 
maken dan soms wel eens misbruik van die laagdrempeligheid.  Zijn daar een uurtje en ze zijn weer weg…” 

(interview 4, woonbegeleider Beschut Wonen) 

 
 

4.1.5. Ruimer aanbod naast Stuurkracht 2 en Trefpunt 4 

 
De doorverwijzers ervaren weinig mogelijkheden voor de specifieke doelgroep ernstig en langdurig 

psychisch zieke mensen naast Stuurkracht 2 en Trefpunt 4.  Pogingen om patiënten te oriënteren naar 

reguliere initiatieven zoals bijvoorbeeld het dienstencentrum de Kersekorf, stranden veelal op een te hoge 
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drempel, de geringe begeleidingsmogelijkheden en aanspreekpunten, de vrijblijvendheid en de vrees bij de 

patiënten voor negatieve reacties van andere aanwezigen omwille van hun psychiatrische problematiek.  

 
“Goh, hier in Ieper, heb je natuurlijk het reguliere aanbod ook, maar dat was te moeilijk om direct die stap 

te zetten… aanbod van cursussen, ja ook vrijetijdsactiviteiten in andere VZW’s, maar waar dat de stap dan 

dikwijls groter is… omdat je daar minder aanspreekpunten hebt, personen die begeleiden, maar dan ook de 
persoon in kwestie euch, ja, ze vinden soms moeilijk hun draai tussen gewone mensen en ja, de begeleiding 

daar is dikwijls heel beperkt hé…” (interview 9, woonbegeleider Beschut Wonen) 

 

Doorverwijzers zien het opnieuw deel uitmaken van het gewone maatschappelijke leven en het loskomen 
van het circuit van de psychiatrie als grote meerwaarde van een doorverwijzing van patiënten naar 

bijvoorbeeld de Kersekorf of andere reguliere centra. 

 
“ … het voordeel was van in de Kersekorf, ik kom terecht, niet in een groep van mensen die behandeld 

geweest zijn, allé die misschien nog een stukje naar revalidatie toe zitten, maar je komt terecht in een andere 

wereld en mensen spreken daar niet zozeer over hun problemen, mensen spreken over de activiteiten 

waarmee ze bezig zijn, maken veel meer leute en plezier…” (interview 3, dienst maatschappelijk werk PZ 
Heilig Hart) 

 

Om de ervaren nood aan semi-industrieel werk in Stuurkracht 2 te ondervangen, oriënteren doorverwijzers 
patiënten soms naar het arbeidszorgcentrum van de Sociale Werkplaats Poperinge (Sowepo).  Afstand, 

beperkte mogelijkheden wat betreft mobiliteit, soort activiteiten, sfeer en het ontbreken van de verbinding 

met het ziekenhuis werken echter vaak afremmend.  Anders dan in Stuurkracht 2 kunnen patiënten die de 
arbeidszorg zien als een transitie naar een hogere werkvorm, in Sowepo zelf, doorgroeien van arbeidszorg 

naar de sociale werkplaats.  Het voordeel hiervan is dat de cliënten de vertrouwde omgeving niet moeten 

loslaten en niet opnieuw moeten investeren in het opbouwen van een relatie met de begeleiders.  Wanneer ze 

verwezen worden vanuit Stuurkracht 2 is dit niet het geval.  De cliënten worden immers doorverwezen naar 
de Beschutte Werkplaats Westlandia gelegen op een andere locatie. Beide initiatieven worden vaak 

tegenover elkaar afgewogen, rekening houdend met de noden, behoeften en specifieke wensen van de 

patiënt, waarbij de afstand, de locatie, het soort activiteiten dat aangeboden wordt en de band met het 
ziekenhuis in belangrijke mate bepalend zijn voor het maken van een uiteindelijke keuze. 

Geen enkele doorverwijzer geeft spontaan vrijwilligerswerk aan als mogelijk alternatief tot activering naast 

Stuurkracht 2 en Trefpunt 4 voor de doelgroep ernstig en langdurig psychiatrisch zieke patiënten.  Men ziet 
daartoe wel een nood doch het ontbreken van een degelijk uitgebouwd netwerk voor vrijwilligerswerk 

weerhoudt hen ervan deze mogelijkheid te verkennen.  Hierin lijkt een belangrijk te ontginnen terrein te 

liggen.  

 

4.1.6. Beïnvloedende factoren bij een doorverwijzing naar Stuurkracht 2 en Trefpunt 4 

 

Betekenis van de maaltijd 

 
De mogelijkheid tot het gezamenlijk nuttigen van een warme maaltijd speelt een grote rol bij de oriëntatie 

naar Stuurkracht 2 en Trefpunt 4, vooral omwille van de secundaire winst die dit met zich meebrengt zoals 
de sfeer, de gezelligheid, het samen kunnen eten en het sociaal contact.   

   

Beeldvorming 

 
De doelgroep in Stuurkracht 2 en Trefpunt 4 bestaat grotendeels uit (ex-) psychiatrische patiënten.   
Sommige patiënten kiezen bewust voor projecten zoals Stuurkracht 2 en Trefpunt 4 omwille van de band met 

de psychiatrie.  Dat ze in de wereld blijven die ze het beste kennen, geeft  hen een gevoel van veiligheid.  Het 

zien van vertrouwde personen motiveert patiënten om de stap te zetten.  Voor anderen die, omwille van het 
stigma, weg willen uit de psychiatrie is deze confrontatie moeilijk en een reden om niet te starten of om af te 

haken.  Het feit dat er een verbinding is tussen beide initiatieven en het Psychiatrische Ziekenhuis Heilig 

Hart speelt een rol bij het maken van de keuze voor Stuurkracht 2 en of Trefpunt 4 uit de  waaier aan 

mogelijkheden.  Doorverwijzers vinden sneller de weg, zo blijkt uit de interviews, naar initiatieven waarmee 
ze vertrouwd zijn en waarmee er een vlotte samenwerkingsrelatie is.   
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4.2.  Wijze waarop wordt beslist tot doorverwijzing naar Stuurkracht 2 en Trefpunt 4  

 
De wijze waarop beslist wordt tot doorverwijzing naar Stuurkracht 2 en Trefpunt wordt in sterke mate 
bepaald, zo blijkt, door de beperkte aanwezige kennis over de ruimere waaier aan mogelijkheden bij de 

doorverwijzers.  Het betrekken van de patiënt bij de beslissing en de keuze tot activering en de aanwezigheid 

van intrinsieke motivatie bij de patiënt blijkt eveneens belangrijk.  Tenslotte zien we een verschil in houding 

ten aanzien van de beslissing tot activering bij de verschillende betrokken hulpverleners. 

 

4.2.1. Beperkte kennis van de ruime waaier aan mogelijkheden 

 
Uit de interviews blijkt dat de kennis omtrent de bredere waaier aan mogelijkheden tot activering naar andere 
initiatieven dan Stuurkracht 2 en Trefpunt 4,  vaak beperkt is tot die hulpverleners die verantwoordelijk zijn 

voor de eigenlijke toeleiding naar activering.  De kennis van de andere hulpverleners blijft veelal beperkt tot 

een aantal sleutelwoorden.  Ruimere kennis omtrent de specifiekere doestellingen, de werking, het aanbod en 

de verwachtingen met betrekking tot de verschillende projecten ontbreekt vaak.  Dit blijkt vooral te spelen in 
het Psychiatrisch Ziekenhuis Heilig Hart waar de toeleiding naar activering volledig wordt opgenomen door 

de dienst maatschappelijk werk.  Andere medewerkers zijn slechts op afstand of helemaal niet betrokken bij 

de eigenlijke toeleiding.  In Beschut Wonen en Psychiatrische Zorg Thuis stelt dit probleem zich minder 
omdat alle medewerkers daar instaan voor de toeleiding naar activering voor de hen toegewezen bewoners of 

cliënten.  Ter ondersteuning van het communiceren en het maken van een keuze uit de bredere waaier aan 

mogelijkheden, samen met de patiënt, maakt men gebruik van allerhande informatiemateriaal zoals folders 
en, in mindere mate, websites.  De doorverwijzers geven aan dat deze informatie beperkt is en dat een betere 

visuele ondersteuning een meerwaarde zou zijn.   Zeker voor wat betreft Stuurkracht 2 en Trefpunt 4 doen de 

doorverwijzers, mede daardoor beroep op het personeel van beide initiatieven zelf voor het verschaffen van 

ruimere informatie tijdens het, als noodzakelijk ervaren, kennismakingsgesprek. Indien men binnen 
Stuurkracht 2 en Trefpunt 4 aanvoelt dat de doorverwijzers onvoldoende op de hoogte zijn van hun werking, 

nodigt men hen uit om ervoor te zorgen dat ze over de juiste informatie beschikken en een correct beeld 

hebben van het initiatief, de werking en de doelstellingen. Op deze manier draagt men bij tot het ontwikkelen 
van de noodzakelijke kennis bij de doorverwijzers wat voor  toekomstige doorverwijzingen belangrijk is.  

Ook leert men elkaar en elkaars werking beter kennen wat een positief effect heeft op de onderlinge 

samenwerking.   De geïnterviewde personeelsleden van Stuurkracht 2 en Trefpunt 4 hebben het gevoel dat 

men, vanuit de doorverwijzende instanties betrokken bij dit onderzoek, de juiste doorverwijzingen krijgt en 
de juiste personen op de juiste plaats terecht komen.  In hoeverre men er om de juiste redenen terecht komt, 

hangt af van de manier waarop de beslissing tot activering wordt genomen.   

 

 4.2.2. Wie kiest, wie beslist? 

 
Idealiter, zo geeft men aan, zou zijn aangewezen dat men de patiënt gaat betrekken bij de beslissing tot 

activering.  In de praktijk is het veelal zo dat doorverwijzers deze stap pas nemen nadat men, binnen het 

team,  beslist heeft dat een doorverwijzing naar activering aan de orde is of kan zijn. Deze beslissing wordt 
veelal genomen op een bepaald moment tijdens de behandeling op basis van factoren zoals de duur van de 

behandeling en  de stabiliteit van de ziekte van de patiënt.  Veel minder vertrekt de vraag tot activering 

vanuit de patiënt zelf.  De eigenlijke toeleiding naar activering wordt binnen het team toegewezen aan één 

persoon die de beslissing, in een volgende stap,  gaat communiceren met de patiënt waarna men samen de 
verschillende mogelijkheden gaat exploreren.  Deze exploratie gebeurt, voor patiënten die nog zijn 

opgenomen in het Psychiatrisch Ziekenhuis, op basis van aanwezige vaardigheden en attitudes aan de hand 

van een screening binnen de arbeidsrehabilitatie. Daardoor komt de focus sterk op arbeid te liggen en veel 
minder op andere levensdomeinen.  Dit werkt een enge differentiatie tussen Stuurkracht 2 en Trefpunt 4 in 

de hand waarbij arbeid het leidende motief is.  Veel te weinig  komt men tot exploratie en concretisering van 

wat de patiënt in kwestie zelf wil.  Een naadloze overgang van zorg vanuit de doorverwijzers naar 
Stuurkracht 2 en Trefpunt 4 kan echter pas gerealiseerd worden wanneer men de noden en behoeften van de 

patiënten voldoende in rekening brengt. Uit de interviews blijkt echter dat er zowel in Beschut Wonen als in 

het Psychiatrisch Ziekenhuis Heilig Hart interne afspraken zijn, die de beslissing tot doorverwijzing naar 

activering doen nemen, eerder dan dat daartoe een intrinsieke motivatie aanwezig is bij de patiënt zelf. 
Nochtans zijn alle doorverwijzende instanties het erover eens dat het voldoende betrekken van de patiënt bij 
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de beslissing tot activering en de aanwezigheid van  intrinsieke motivatie, van cruciaal belang zijn voor het 

welslagen van de doorverwijzing. Sterker nog, men noemt het betrekken van de patiënt en de aanwezigheid 

van intrinsieke motivatie bij de patiënt noodzakelijke voorwaarden.  Afhankelijk van de aanwezigheid van de 
betrokkenheid en de intrinsieke motivatie bij de patiënt bij de beslissing tot doorverwijzing, tekenen zich 3 

groepen af,  zo blijkt uit de interviews: 

 

- Patiënten die zich invoegen in de beslissing van het team, zonder een initiële eigen vraag tot 

doorverwijzing.  Dergelijke doorverwijzingen vinden heel vaak hun oorsprong in diverse interne 

afspraken en geldende regels binnen de doorverwijzende instanties. Het verstrijken van de termijn 
voor opname of het niet meer hebben van doelstellingen voor een verdere behandeling binnen het 

ziekenhuis zijn daar voorbeelden van.  Ook worden patiënten doorverwezen omdat men in Beschut 

Wonen het hebben van een daginvulling als voorwaarde stelt.  Deze doorverwijzingen kunnen zowel 

succesvol als onsuccesvol zijn.  Ze slagen als de patiënt, vanuit het ervaren van een meerwaarde, een 
intrinsieke motivatie gaat ontwikkelen.  Wordt die meerwaarde niet ervaren, dan haakt de patiënt  af. 

- Patiënten met een onrealistische wens tot activering of een wens die niet onmiddellijk die van het 

team is.  Hier blijkt het belangrijk te zijn deze initiële vraag te gaan exploreren en mensen te gaan 
ondersteunen en begeleiden in het finaliseren van een keuze.  Doorverwijzers zien het als hun taak 

om hun twijfel over de haalbaarheid te communiceren met de patiënt en samen met hen op zoek te 

gaan naar deeldoelstellingen.  Na het doormaken van kleine succeservaringen kunnen patiënten tot 
een meer realistische wens komen.  Sommige patiënten echter komen pas tot acceptatie van hun 

beperkte capaciteiten en mogelijkheden na confrontatie met een activeringstraject dat buiten hun 

mogelijkheden blijkt te liggen. 
- Patiënten met een eigen vraag tot doorverwijzing naar een activeringsproject  en  dito intrinsieke 

motivatie.  Deze patiënten  stellen zelf de initiële vraag en worden bijgevolg betrokken bij het ganse 

doorverwijzingproces.  Veelal resulteert dit in succesvolle doorverwijzingen.  Uit de 
onderzoeksresultaten blijkt dat deze groep patiënten een minderheid is in vergelijking met de twee 

voorgaande groepen. 

 

4.2.3. Houding van de doorverwijzers ten aanzien van beslissing tot activering 

 
Een interessante bevinding uit de interviews is de discrepantie tussen de houding van de woonbegeleiders 

van  Beschut Wonen en de teamleden van de dagkliniek in het Psychiatrisch Ziekenhuis Heilig Hart ten 

aanzien van het activeren van patiënten met een ernstige en langdurige psychische kwetsbaarheid en de 

manier waarop dit wordt georganiseerd.  Vooreerst er een verschil in houding tussen de personeelsleden uit 
Beschut Wonen en die van het Psychiatrisch Ziekenhuis Heilig Hart ten aanzien van het al dan niet 

combineren van dagtherapie in het ziekenhuis met Stuurkracht 2 of Trefpunt 4.  Dit blijkt bij het nemen van 

de gezamenlijke beslissing tot activering bij patiënten die vanuit Beschut Wonen naar de dagkliniek gaan. De 
geïnterviewde medewerkers van Beschut Wonen zijn van mening dat het blijvend combineren van de 

dagtherapie met Stuurkracht 2 en of Trefpunt 4 voor sommige patiënten noodzakelijk is en tot de 

mogelijkheden zou moeten behoren. Een mening die men in het ziekenhuis niet deelt.  Het combineren van 

de dagtherapie met Stuurkracht 2 en of Trefpunt 4 kan erg belangrijk zijn voor de specifieke doelgroep, 
maar, zo zegt men, het mag zeker niet veralgemeend worden. Het combineren van de dagtherapie met 

Stuurkracht 2 en of Trefpunt 4 heeft momenteel steeds een uitdovend karakter. Het standaardiseren van een 

termijn van combineren blijkt echter moeilijk.  Men geeft aan dat het belangrijk is hierin het tempo van de 
individuele patiënt te volgen. Een getemporiseerde, stapsgewijze overgang is voor sommige individuele 

casussen erg effectief, te meer daar de meeste patiënten vaak jarenlang in behandeling zijn geweest.  

Afhankelijk van de stabiliteit en de eigen wensen van de patiënt kan men ervoor opteren om de dagtherapie 
onmiddellijk stop te zetten van zodra men kan starten in Stuurkracht 2 en of Trefpunt 4. Eventueel kan men 

bij die personen een beperkte, episodische vorm van nazorg aanbieden. Daarnaast botsen meningen, bij 

sommige casussen, op grond van een verschil in visie ten aanzien van de doelgroep ernstig en langdurig 

psychisch kwetsbare patiënten.  Enerzijds zien we een “empowermentvisie” waarbij men focust op 
mogelijkheden en kansen gaat creëren voor de patiënt om deze verder te exploreren onder de vorm van 

activering buiten de muren van het ziekenhuis.  Anderzijds is er een eerder beschermende houding waarbij 

de vrees voor onvoldoende stabiliteit en onvoldoende vaardigheden een oriëntatie naar activering in de weg 
staat omwille van een risico op herval.  Dit verschil in visie kan invloed hebben op het al dan niet doorsturen 

van patiënten naar Stuurkracht 2 of Trefpunt 4.  Doorverwijzers geven aan dat het belangrijk is beide 
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standpunten tegenover elkaar af te wegen aan de hand van een grondige exploratie van de individuele 

patiëntencasus. De aanwezigheid van voldoende stabiliteit wordt als cruciaal ervaren bij een doorverwijzing 

naar activering.  Daarover zijn alle doorverwijzende instanties het eens.  Ook de mensen van Stuurkracht 2 
en Trefpunt 4 delen deze mening.  Het hebben van aandacht voor een goed voorbereide overgang wordt als 

een noodzakelijke voorwaarde gezien bij een doorverwijzing naar activering. De stap naar activering blijkt 

voor de specifieke doelgroep immers erg groot te zijn. Te meer daar de doelgroep vaak jarenlang in 
behandeling is geweest.  

 

4.3.   Wijze waarop het eigenlijke doorverwijzingtraject gerealiseerd wordt.   

 
De manier waarop de toeleiding, en de daaraan gekoppelde houding van de persoon die deze taak op zich 

neemt, gebeurt en de kennismaking van de mogelijke kandidaat in Stuurkracht 2 en Trefpunt 4, zijn erg 

belangrijk in het geheel van het eigenlijke doorverwijzingtraject. Het welslagen van de doorverwijzing, ten 
slotte, hangt sterk af van enkele cruciale factoren zoals wachttijden, samenwerking en communicatie.   

 

4.3.1. Toeleiding 

 
Eens de beslissing tot activering is genomen, kan de eigenlijke toeleiding beginnen.  Dit is het proces waarbij 
geleidelijk aan wordt toegewerkt naar de eigenlijke start in Stuurkracht 2 of Trefpunt 4. Dit gebeurt aan de 

hand van het doornemen van de folder, het bespreken van interesse in de verschillende activiteiten, het 

organiseren van een kennismaking en het maken van afspraken voor de eigenlijke start.  De persoon die de 
toeleiding op zich neemt speelt daarin een belangrijk rol.  Het hebben van een therapeutische band met de 

patiënt is van invloed op het welslagen van de doorverwijzing. De aanwezigheid van een voor hen vertrouwd 

persoon bij het nemen van de verschillende stappen binnen de doorverwijzing, is voor patiënten belangrijk, 

zo zeggen de doorverwijzers.  Het biedt patiënten de mogelijkheid om op verhaal te komen en de gevoelens, 
emoties en indrukken te ventileren waarmee men mogelijks geconfronteerd wordt.  In het Psychiatrisch 

Ziekenhuis Heilig Hart is dit niet evident gezien de verantwoordelijkheid volledig bij de dienst 

maatschappelijk werk ligt en deze personen niet noodzakelijk een vertrouwensband hebben met de patiënten.  
Verpleegkundigen zijn van mening dat zij, omwille van de vertrouwensband met de patiënt, in bepaalde 

casussen, beter geplaatst zijn om de toeleiding op zich te nemen of er op zijn minst erg nauw dienen bij 

betrokken te worden.  De mensen van de dienst maatschappelijk werk houden eraan de verantwoordelijkheid 
te behouden, doch erkennen dat de verantwoordelijkheid voor het opnemen van de toeleiding, op basis van 

individuele patiëntencasussen, bespreekbaar moet zijn om het welslagen van de doorverwijzing te vergroten.  

De betrokkenheid van te veel personen bij het proces van toeleiding brengt het risico op fragmentatie van 

zorg met zich mee, zo geeft het personeelslid van Stuurkracht 2 aan.  Daardoor komen de zopas genoemde 
voordelen van de toeleiding door vaste personen  zoals het opbouwen van de nodige kennis in functie van het 

geven van correcte informatie, het kunnen warm maken en motiveren van mensen en het ontstaan van de 

eerder besproken onderlinge band tussen de doorverwijzers en het personeel van Stuurkracht 2 en Trefpunt 
4, in het gedrang.  

 

4.3.2. Kennismaking 

 
De kennismaking met de activeringsinitiatieven wordt gezien als een noodzakelijke schakel in het 

doorverwijzingproces  en dit om verschillende redenen.  Vooreerst is de kennismaking een manier om 
eventuele verkeerde beeldvorming bij de patiënt ten aanzien van het activeringsproject bij te sturen. Tevens 

biedt het de kans om kennis te maken met de begeleiders ter plaatse en zich een beeld te kunnen vormen, 

letterlijk, van de aangeboden activiteiten, het aanwezige publiek en de omgeving waarin men mogelijks 
terecht komen zal.   

 

“Dat de mensen weten allé waarover het gaat, eigenlijk echt wel gaat, dat ze eens de mensen, het gebouw 
gezien hebben, dat ze weten wat de taken, de activiteiten zijn, hoe loopt dat daar, hoe draait dat daar, de 

sfeer is ook wel belangrijk daar rond, allé, ga ik hier mijn draai vinden, zou ik hier eventueel, zou dit iets zijn 

voor mij…. En ik vind, allé ja… dat echt wel belangrijk dat ze dat eens op voorhand gezien hebben.” 

(interview 2, dienst maatschappelijk werk PZ Heilig Hart Ieper) 
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Daarnaast biedt de kennismaking de gelegenheid om vragen te stellen en de nodige informatie te ontvangen 

over het aanbod en de gestelde verwachtingen. De verschillende betrokkenen bij het onderzoek geven aan 

dat de omstandigheden waarin de kennismaking doorgaat niet altijd ideaal zijn. Omwille van tijdgebrek en 
een geringe personeelsbestaffing kunnen de personeelsleden van Stuurkracht 2 en Trefpunt 4 niet altijd 

voldoende tijd nemen om zich terdege van hun taak te kwijten.  Omwille van dezelfde redenen gebeurt het 

soms dat de doorverwijzers de patiënt niet kunnen begeleiden tijdens de kennismaking, dit terwijl de 
aanwezigheid van de verantwoordelijke voor de toeleiding bij de eerste kennismaking met Stuurkracht 2 en 

Trefpunt 4 door alle deelnemers aan het onderzoek belangrijk wordt gevonden. Daarnaast geeft men aan dat 

de kennismaking vooral praktisch gericht is en er weinig ruimte is of genomen wordt om een gesprek aan te 

gaan met de patiënt over de doelstellingen van de doorverwijzing, de aanwezige problematiek en eventuele 
medische voorgeschiedenis. Het ontbreken van dergelijke relevante informatie kan de continuïteit van zorg 

en het bieden van de gepaste ondersteuning aan de patiënt in het gedrang brengen, zo geven personeelsleden 

van Stuurkracht 2 en Trefpunt 4 aan. Daartegenover staat het beroepsgeheim en de idee dat men mogelijke 
kandidaten niet het gevoel wil geven dat ze ook hier “patiënt” zijn.  Het doorgeven van informatie over de 

voorgeschiedenis en de aanwezige problematiek zou de nieuwe start negatief kunnen beïnvloeden.   

Omwille van deze ambivalente houding bij de personeelsleden van Stuurkracht 2 en Trefpunt 4 ten aanzien 

van het doorgeven van informatie zou men het goed vinden mocht men, samen met  de doorverwijzers, 
kunnen bepalen welke informatie relevant is om door te geven bij de start.  

De eerste indrukken, opgedaan door de patiënt tijdens de kennismaking ter plaatse, zijn vaak beslissend voor 

het al dan niet instappen in het activeringsproject. Het zich aangesproken voelen door het aanbod, het 
ervaren van een goede sfeer, het zien van vertrouwde mensen, de link met het ziekenhuis en het kunnen 

nuttigen van een maaltijd zijn factoren die mensen motiveren om te starten.  Het ervaren van drukte, de 

aanwezigheid van (te)veel ex-psychiatrische patiënten en het ontbreken van een verloning zijn eerste 
indrukken waarop patiënten afhaken.  Doorverwijzers vinden het belangrijk om na de kennismaking de 

nodige tijd vrij te maken om in gesprek te gaan met de patiënt en te peilen naar deze eerste indrukken in 

functie van het maken van een definitieve keuze en het organiseren van de eigenlijke start.  

 

4.3.3. Cruciale factoren in het doorverwijzingproces. 

 

 Wachttijden 

 
Het welslagen van de eigenlijke start wordt deels beïnvloed door de wachttijden.  Volgens de geïnterviewden 

varieert deze wachttijd van enkele weken tot meerdere maanden. Tot voor kort was er enkel sprake van 
wachttijden in Stuurkracht 2.  Sedert kort blijken er ook wachttijden te zijn in Trefpunt 4.  Als voornaamste 

redenen voor deze wachttijden geeft men aan het beperkt aantal plaatsen voor de aangeboden activiteiten, 

een tekort aan aanbod van activiteiten, de geringe uitstroom van cliënten van Stuurkracht 2 en Trefpunt 4 en 

allerhande administratieve zaken zoals de goedkeuring van de adviseur.  Gezien er weinig alternatieven zijn 
in de streek die geschikt zijn voor de doelgroep is een heroriëntering naar een ander activeringsproject 

weinig waarschijnlijk. Patiënten die worden doorverwezen vanuit het Psychiatrisch Ziekenhuis Heilig Hart 

dienen veelal de wachttijd te overbruggen met een verlengd verblijf in de dagkliniek.  Het risico bestaat dat 
ze ondertussen zijn uitgekeken op de invulling van hun dagen daar,  afhaken en er uiteindelijk niet meer toe 

komen om de stap naar activering te zetten. Wachttijden worden door de doorverwijzers overwegend als 

negatief ervaren.   Het wachten brengt onzekerheid en extra stress met zich mee.   
 

“Hun geduld wordt op de proef gesteld hé… het is wachten, allé, altijd wachten, terwijl dat inderdaad… er 

zijn weinig alternatieven aan te reiken hé… ik ga nu maar zeggen in de winter is dat een dramatische 

periode hé…je hebt inderdaad wel een doel, maar dat doel blijft veraf, en voor sommige mensen is dat wel 
heel moeilijk hé.  Blijven wachten…. Blijven wachten…” (interview 7, medewerker Psychiatrische Zorg 

Thuis) 

 
Eén enkele doorverwijzer ziet in deze wachttijd extra tijd voor het warm maken en motiveren van de patiënt 

en het stapsgewijs voorbereiden op de eigenlijke stap naar activering. 
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Communicatie en samenwerking tussen de doorverwijzers en de vzw 

Stuurkracht 2. 

 
De doorverwijzers en de personeelsleden van Stuurkracht 2 en Trefpunt 4 signaleren allen dat de 
communicatie, eens patiënten gestart zijn, om diverse redenen niet optimaal verloopt, zoals een gebrekkige 

informatiedoorstroming, de afwezigheid van formele overlegmomenten en het ontbreken van tussentijdse 

evaluatiemomenten.  Vooreerst is er bij de start van de activering in Stuurkracht 2 en Trefpunt 4 geen 

duidelijke communicatie over de doelstellingen  en de verwachtingen van de doorverwijzing.  Dit blijkt 
vooral van belang te zijn bij doorverwijzingen naar Stuurkracht 2, omdat het ontbreken van communicatie, 

over doelstellingen en verwachtingen, eventuele doorgroeimogelijkheden van patiënten naar hogere 

werkvormen kan hypothekeren.  De geïnterviewden ervaren tevens een gebrek aan informatie over de patiënt 
om de gepaste benadering en begeleiding te kunnen realiseren.  Nu is er enkel sprake van informele 

contactmomenten tussen de doorverwijzers en beide activeringsinitiatieven, veelal wanneer er iets fout loopt.  

Er is beduidend minder communicatie over positieve evoluties.  De communicatie met de hulpverleners die 
verantwoordelijk zijn voor de doorverwijzing, loopt vlotter dan met de andere hulpverleners van de 

doorverwijzende instanties, zeggen de medewerkers van Stuurkracht 2 en Trefpunt 4. Tevens merkt men op 

dat de complexiteit van de doorverwijzende organisatie een belangrijke rol speelt in de manier waarop de 

communicatie tot stand komt.  Hoe groter en complexer de organisatie, hoe meer tussenpersonen en 
betrokkenen er zijn wat de communicatie op een negatieve manier gaat beïnvloeden.  Om dit te illustreren 

maken de geïnterviewden van Stuurkracht 2  en Trefpunt 4 een vergelijking van de communicatie met 

Psychiatrische Zorg Thuis en Beschut Wonen enerzijds en het Psychiatrisch Ziekenhuis anderzijds.  De 
communicatie met de eerste twee doorverwijzers loopt, omwille van de genoemde redenen, veel beter.   

 

“Nu ja ik zeg complexer….het is gauw….eigenlijk is er niet zoveel, er is veel minder contact eigenlijk en je 

weet ook niet altijd wanneer je een persoon voor je hebt vanuit het ziekenhuis wie dat de contactpersoon is 
vanuit het ziekenhuis…dat is wel een beetje….terwijl van, ja van Psychiatrische Zorg Thuis is dat evidenter 

hé, ja ze zijn daar ook met minder personen en van beschut wonen is dat ook duidelijker….voor die persoon 

moet je bij die begeleider zijn….”(interview 15, personeelslid Trefpunt 4) 
 

Alle doorverwijzers, zowel als de geïnterviewden van Stuurkracht 2 en Trefpunt 4 ervaren de nood aan een 

verhoogde wederzijdse betrokkenheid en communicatie.  Hoewel allen deel uitmaken van  een netwerk van 
zorg rond een patiënt, zit men zelden of nooit samen rond de tafel om relevante informatie over een patiënt 

uit te wisselen, genomen stappen te evalueren en richting te geven aan het verdere activeringstraject.  Men 

heeft het gevoel dat er te veel op een eiland gewerkt wordt. Daarnaast is ook niet duidelijk wie daarin de 

leiding moet nemen. Dit leidt tot fragmentatie van zorg wat een reëel risico betekent voor de zorg op maat, 
de continuïteit van zorg en de kwaliteit van hulpverlening.   

 

“Wij krijgen nagenoeg geen informatie door….wij zitten ook nooit op een team…het is misschien in al die 
jaren dat ik voor Stuurkracht werk….is dat misschien op één hand geteld…de keren dat ik op een team 

uitgenodigd word om te bespreken hoe het verder zal gaan met iemand of hoe het hier verloopt met 

euch…allé…” (interview 14, personeelslid Stuurkracht 2 ) 
 

Over de wijze waarop men aan deze wederzijdse nood aan afstemming en overleg dient tegemoet te komen 

zijn de meningen verdeeld.  De doorverwijzers van Beschut Wonen en het Psychiatrisch Ziekenhuis Heilig 

Hart zien geen meerwaarde in de aanwezigheid van de personeelsleden van Stuurkracht 2 en Trefpunt 4 op 
een teambespreking over de patiënt, tenzij het gaat om een (ontslag)team waarbij de oriëntatie naar één van 

beide activeringsprojecten onderwerp van bespreking is. Ook de personeelsleden van Stuurkracht 2 zijn te 

vinden voor de idee van aanwezigheid bij dergelijk ontslagteam, al ziet men dit binnen de huidige structurele 
omkadering aan tijd en personeel niet echt haalbaar. Het inplannen van een formeel overlegmoment per 

doorverwijzende instantie aan een onderling afgesproken frequentie in functie van het overlopen van alle 

gemeenschappelijke casussen lijkt een meer haalbare kaart.  In het verleden werden reeds pogingen in die 

richting ondernomen doch deze hielden geen stand omwille van tijdsgebrek en gebrek aan langdurig 
engagement vanuit alle betrokken instanties. 
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5. Discussie, aanbevelingen en conclusie  
 
De resultaten van dit onderzoek zijn gebaseerd op een bevraging van de hulpverleners van de voornaamste 
instanties die patiënten naar Stuurkracht 2 en Trefpunt 4 doorverwijzen, het Psychiatrisch Ziekenhuis Heilig 

Hart, Beschut Wonen en Psychiatrische Zorg Thuis te Ieper. Gezien deze samen goed zijn voor de toeleiding 

van twee derden van de kandidaten van de activeringsprojecten Stuurkracht 2 en Trefpunt 4 zijn de resultaten 
relevant voor deze initiatieven. Omdat de patiënten zelf niet werden bevraagd, weten we niet of de mening 

van de hulpverleners in overeenstemming is met de perceptie van patiënten. Dit is een beperking van het 

onderzoek. 
Voor de specifieke doelgroep, ernstig en langdurig psychisch zieke patiënten, is een doorverwijzing naar 

Stuurkracht 2 of Trefpunt 4 een stap vooruit, een manier om zich opnieuw te integreren in de maatschappij 

en uit de schaduw van hun isolement te treden. Het leven krijgt meer betekenis, ruimer dan de wereld van de 

psychiatrie, wat bijdraagt tot een vermindering van het stigma van de psychiatrie waaronder patiënten maar 
al te vaak te lijden hebben, zo blijkt ook uit eerder onderzoek.  Doorverwijzers zijn echter van mening dat 

men er, in tegenstelling tot de initiële doelstelling van de vzw Stuurkracht 2, niet volledig in slaagt om een 

gezonde mix van mensen samen te brengen. Het doelpubliek in Stuurkracht 2 en meer nog in Trefpunt 4, 
bestaat grotendeels uit (ex-)psychiatrische patiënten waardoor eerder genoemde effecten dreigen verloren te 

gaan en men het risico loopt op de chronificiëring van het publiek in Trefpunt 4.  Het opzetten van nieuwe 

projecten of het beperken van dit risico op chronificiëring door een quotum te stellen voor de instroom van 
de doelgroep ernstig en langdurig psychisch zieke patiënten, zou daarbij een oplossing kunnen zijn. Het 

bewaken van een heterogene doelgroep in Stuurkracht 2 en Trefpunt 4 is daardoor een belangrijke 

doelstelling. Bijkomend probleem hierbij is het gebrek aan andere initiatieven voor de specifieke doelgroep.   

Wat het aanbod van zowel Stuurkracht 2 als Trefpunt 4 betreft, ervaren doorverwijzers een tekort aan 
activiteiten voor mensen die mentale activiteiten verkiezen boven eerder fysieke en handmatige activiteiten. 

Ook jongere mensen vinden vaak hun gading niet in het huidige aanbod. Misschien ligt de oplossing hier in 

het opzetten van een actief beleid naar vrijwilligerswerk toe, gezien dit op vandaag een nog te ontginnen 
terrein blijkt te zijn. 

Het activeren van personen met ernstige en langdurige psychische problemen naar een zinvolle dagbesteding 

dient afgestemd te worden op de individuele noden en behoeften van de patiënt (Van Audenhove & 

Wilmotte, 2004). Uit de resultaten van het onderzoek blijkt echter dat, hoewel alle geïnterviewde 
doorverwijzers het daarmee eens zijn, het omzetten van deze theorie in de dagdagelijkse praktijk makkelijker 

gezegd is dan gedaan. Het is veelal zo dat doorverwijzers de patiënt pas gaan betrekken bij de beslissing tot 

activering nadat men, in het team beslist heeft dat een doorverwijzing naar activering aan de orde is of kan 
zijn. Deze beslissing wordt veelal genomen in de loop van de behandeling op basis van factoren zoals duur 

van de behandeling en  stabiliteit.  Veel minder vertrekt de vraag tot activering vanuit de patiënt zelf. Diverse 

interne afspraken en geldende regels van zowel Beschut Wonen als het Psychiatrisch Ziekenhuis Heilig Hart, 
zoals het verstrijken van de termijn voor opname of het niet meer aanwezig zijn van doelstellingen vanuit het 

ziekenhuis of de verwachting die Beschut Wonen stelt ten aanzien van hun bewoners tot het moeten hebben 

van daginvulling, werken dit mede in de hand.  Hierin schuilt het gevaar dat men mensen gaat doorverwijzen 

naar de activeringsprojecten Stuurkracht 2 en Trefpunt 4 terwijl ze misschien meer nood hebben  aan 
blijvende en langdurige dagtherapie in het psychiatrisch ziekenhuis of een andere vorm van ondersteuning. 

Nochtans blijken de aanwezigheid van intrinsieke motivatie bij de patiënt en het aanbrengen of erkennen van 

diens nood tot activering belangrijke factoren te zijn voor het welslagen van het activeringstraject.  Het is 
belangrijk dat de doorverwijzers de beslissing tot activering niet ad hoc nemen maar doelgericht de 

mogelijkheden tot activering exploreren samen met de patiënt.  Hierbij dient rekening gehouden te worden 

met het feit dat de oriëntatie naar activering een vaak langdurig parcours is van vallen en opstaan waarover 
soms lange tijd wordt gedaan.   

De aanwezigheid van een therapeutische relatie met de patiënt is van cruciaal belang in functie van het 

welslagen van het activeringstraject (Liberman & Kopelowicz, 2005). Deze relatie dient gehanteerd te 

worden als instrument voor het afdoende exploreren van noden en behoeften bij de patiënt ter voorbereiding 
van de oriëntatie naar activering. Uit het onderzoek blijkt dat de betrokkenheid van verschillende personen 

bij het activeringstraject het risico op fragmentatie en onvoldoende continuïteit van zorg met zich mee 

brengt.  Dit risico wordt daarenboven nog verstrekt door het gebrek aan onderlinge communicatie en 
afstemming tussen de betrokken doorverwijzers enerzijds en de personeelsleden van Stuurkracht 2 en 

Trefpunt 4 anderzijds.   
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Omwille van een gebrek aan sturing is er een meer gecoördineerde samenwerking nodig tussen de 

verschillende netwerkpartners om zorg op maat te kunnen aanbieden.  De oplossing voor dit gebrek aan 

sturing en coördinatie zou kunnen liggen in het hanteren van het casemanagement. Casemanagement kan 
bijdragen tot een gefaseerde en gestructureerde voorbereiding tot activering voor patiënten met een complexe 

of continuïteitsproblematiek  resulterend in een geïndividualiseerd zorgproces.  Deze zorg wordt dan gepland 

en geïmplementeerd binnen een netwerk aan voorzieningen gecoördineerd door een casemanager.  (Steeman 
et al., 2006).  Deze neemt de algemene coördinatie van het doorverwijzingtraject op zich over de grenzen 

van de verschillende organisaties heen.  De casemanager kan de patiënt doorheen het ganse 

doorverwijzingtraject loodsen en initiatief nemen tot overleg en evaluatie tussen netwerkpartners in functie 

van het creëren van groeimogelijkheden bij de individuele patiënt en het bijsturen daar waar nodig. Deze 
bijsturing kan het nemen van een nieuwe volgende stap zijn of zetten van een stap terug.  Het terdege 

afwegen van deze keuze is van invloed op het ervaren van een meerwaarde van patiënten ten aanzien van 

Stuurkracht 2 en Trefpunt 4.   
Een interessante bevinding doorheen de interviews is de discrepantie tussen de visie van de woonbegeleiders 

van  Beschut Wonen en de teamleden van de dagkliniek in het Psychiatrisch Ziekenhuis Heilig Hart ten 

aanzien van het activeren van patiënten met een ernstige en langdurige psychische kwetsbaarheid en de 

manier waarop dit wordt georganiseerd.  Dit verschil in visie kan invloed hebben op het al dan niet 
doorsturen van patiënten naar Stuurkracht 2 of Trefpunt 4.  In functie van het welslagen van de oriëntering 

naar activering is het belangrijk beide standpunten tegenover elkaar af te wegen aan de hand van een 

grondige exploratie van de individuele patiëntencasussen. 
Tenslotte, zo blijkt uit het onderzoek, komt het realiseren van de initiële doelstelling tevens in het gedrang 

door de aanwezigheid van structurele beperkingen zoals een lage personeelsbezetting en de vaak lange 

wachttijden. 
 

Aanvullend onderzoek dat zich concentreert op de perceptie van de patiënt ten aanzien van het 

activeringsproces naar Stuurkracht 2 en Trefpunt 4 en de invloed daarvan op hun kwaliteit van leven, zou 

mogelijk interessante gegevens kunnen genereren en is dan ook aan te bevelen.  Daarnaast kan het 
interessant zijn voor de vzw Stuuurkracht 2 om, samen met alle netwerkpartners, na te gaan hoe men het 

ganse activeringsproces beter kan aansturen en coördineren in functie van het creëren van continuïteit van 

zorg en het reduceren van het risico van fragmentatie van zorg.   In functie daarvan kan het zinvol zijn stil te 
staan bij wat de meerwaarde en de mogelijkheden van het casemanagement daarin zou kunnen zijn, op welke 

manier dit vorm dient te krijgen en welke netwerkpartner deze rol het beste op zich zou kunnen nemen.   

Gezien het feit dat samenwerking en communicatie belangrijke sleutelwoorden zijn in het welslagen van het 
doorverwijzingproces, loont het de moeite om na te gaan welke acties men ondernemen kan om beide zaken 

verder te optimaliseren in functie van onderlinge afstemming en continuïteit van zorg.  Ook kan het 

aangewezen zijn om de invloed van de interne regels en afspraken binnen het Psychiatrisch Ziekenhuis 

Heilig Hart en Beschut Wonen op het activeringsproces van patiënten nader te bekijken om te zien in 
hoeverre  deze kunnen of moeten bijgestuurd worden.   

Het verder in kaart brengen van de noden en behoeften van de doelgroep ernstig en langdurig psychisch 

zieke patiënten kan ideeën tot mogelijke nieuwe alternatieven genereren in een poging om tegemoet te 
komen aan de ervaren tekorten welke aan bod kwamen binnen het onderzoek zoals een tekort aan activiteiten 

voor mensen die mentale activiteiten prefereren. Tevens kan het interessant zijn te achterhalen wat hierin de 

mogelijkheden en beperkingen van het vrijwilligerswerk zijn. 

Tenslotte lijkt het aangewezen te bekijken of er mogelijkheden zijn om de structurele hinderpalen weg te 
werken. 

 

Als conclusie van het onderzoek kan worden gesteld dat de vzw Stuurkracht 2 er globaal gezien in slaagt zijn 
initiële opdracht,  het aanbieden van de activeringsfunctie ten aanzien van de doelgroep ernstig en langdurig 

psychisch zieke patiënten, te realiseren. Vanuit de data kunnen 3 elementen worden weerhouden die het 

welslagen van het doorverwijzingproces kunnen faciliteren of verhinderen. Afhankelijk van deze drie 
elementen kan een doorverwijzing naar Stuurkracht 2 of Trefpunt 4 voor de specifieke doelgroep, ernstig en 

langdurig psychisch zieke patiënten, een stap vooruit zijn, een manier om zich opnieuw te integreren in de 

maatschappij en uit het isolement te treden. 

Vooreerst zijn er de redenen waarom de doorverwijzende instanties patiënten doorverwijzen naar 
Stuurkracht 2 en Trefpunt 4.  Doorverwijzers oriënteren patiënten naar Stuurkracht 2 en Trefpunt in functie 

van het voorkomen van herval en het doorbreken van sociaal isolement. Stuurkracht 2 en Trefpunt 4 bieden 

een antwoord op de ervaren nood aan een zekere dagstructuur en daginvulling. Doorverwijzers zijn 
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voldoende op de hoogte van de differentiatie tussen Stuurkracht 2 en Trefpunt 4 en slagen erin om patiënten 

doelgericht door te verwijzen naar één van beide initiatieven. Het terdege afwegen van de keuze tussen 

Stuurkracht 2 en Trefpunt 4 beïnvloedt de zinvolheid en het welslagen van het activeringstraject. In de 
arbeidszorg van Stuurkracht 2 tekenen zich twee groepen af, namelijk de mensen bij wie de arbeidszorg als 

finaliteit kan worden gezien en het doorstromen naar het reguliere arbeidscircuit geen doelstelling meer is en 

de mensen met een intrinsieke wens tot deelname aan het reguliere arbeidscircuit.  In Trefpunt 4 tekenen zich 
eveneens twee groepen af, namelijk de mensen voor wie een blijvende vorm van structuur noodzakelijk 

blijkt en de mensen voor wie de aanwezigheid van een laagdrempelige ontmoetingsplaats belangrijk is.  De 

aard van de activiteiten, de begeleiding en het klimaat zijn zowel in Stuurkracht 2 als in Trefpunt 4 

belangrijke contextuele factoren.  Er zijn weinig mogelijkheden voor de specifieke doelgroep naast 
Stuurkracht 2 en Trefpunt 4 omwille van een te hoge drempel, de geringe begeleidingsmogelijkheden en 

aanspreekpunten, de vrijblijvendheid en de vrees voor negatieve reacties in de reguliere initiatieven.  

De wijze waarop beslist wordt tot doorverwijzing naar Stuurkracht 2 en Trefpunt wordt in sterke mate 
bepaald door de beperkte aanwezige kennis omtrent de ruime waaier aan mogelijkheden bij de 

doorverwijzers. Ondanks dat hebben de geïnterviewde personeelsleden van Stuurkracht 2 en Trefpunt 4 het 

gevoel dat men, vanuit de doorverwijzende instanties, betrokken bij dit onderzoek, de juiste 

doorverwijzingen krijgt en de juiste personen op de juiste plaats terecht komen.  Het betrekken van de patiënt 
bij de beslissing en de keuze tot activering en de aanwezigheid van diens intrinsieke motivatie hebben een 

positieve invloed op het welslagen van de doorverwijzing.  Een interessante bevinding is de discrepantie 

tussen de houding van de woonbegeleiders van  Beschut Wonen en de teamleden van de dagkliniek in het 
Psychiatrisch Ziekenhuis Heilig Hart ten aanzien van het activeren van patiënten met een ernstige en 

langdurige psychische kwetsbaarheid en de manier waarop dit wordt georganiseerd.  Vooreerst er een 

verschil in houding tussen de personeelsleden uit Beschut Wonen en de personeelsleden van het 
Psychiatrisch Ziekenhuis Heilig Hart ten aanzien van het al dan niet combineren van dagtherapie in het 

ziekenhuis met Stuurkracht 2 of Trefpunt 4.  De geïnterviewde medewerkers van Beschut Wonen zijn van 

mening dat het blijvend combineren van de dagtherapie met Stuurkracht 2 en of Trefpunt 4 voor sommige 

patiënten noodzakelijk is en tot de mogelijkheden zou moeten behoren, een mening die men in het 
ziekenhuis niet deelt. Daarnaast botsen meningen, bij sommige casussen, op grond van een verschil in visie 

ten aanzien van de doelgroep ernstig en langdurig psychisch kwetsbare patiënten.  Enerzijds zien we een 

“empowermentvisie” waarbij men focust op mogelijkheden en kansen gaat creëren voor de patiënt om deze 
verder te exploreren onder de vorm van activering buiten de muren van het ziekenhuis.  Anderzijds is er een 

eerder beschermende houding waarbij de vrees voor onvoldoende stabiliteit en onvoldoende vaardigheden 

een oriëntatie naar activering in de weg staat omwille van een risico op herval.  Dit verschil in visie kan 
invloed hebben op het al dan niet doorsturen van patiënten naar Stuurkracht 2 of Trefpunt 4.  Als laatste is er 

de manier waarop het eigenlijke doorverwijzingtraject gerealiseerd wordt. De houding van de persoon die de 

toeleiding op zich neemt, is cruciaal voor het doorverwijzingproces.  De toeleiding is het proces waarbij 

geleidelijk aan wordt toegewerkt naar de eigenlijke start in Stuurkracht 2 of Trefpunt 4.  Het hebben van een 
therapeutische band met de patiënt is van invloed op het welslagen van de doorverwijzing.  Naast de 

toeleiding is de  kennismaking in Stuurkracht 2 of Trefpunt 4 een noodzakelijke schakel in het 

doorverwijzingproces. De kennismaking draagt bij tot het bijsturen van verkeerde beeldvorming bij de 
patiënt ten aanzien van het activeringsproject, biedt de kans om kennis te maken met de begeleiding ter 

plaatse en zich een beeld te kunnen vormen, letterlijk, van de aangeboden activiteiten, het aanwezige publiek 

en de omgeving waarin men mogelijks terecht komen zal. Het welslagen van de doorverwijzing, ten slotte, 

hangt sterk af van enkele cruciale factoren zoals wachttijden, samenwerking en communicatie.  De 
wachttijden worden veroorzaakt door het beperkt aantal plaatsen voor de aangeboden activiteiten, een tekort 

aan aanbod van activiteiten, de geringe uitstroom van cliënten van Stuurkracht 2 en Trefpunt 4 en allerhande 

administratieve zaken.  Wachttijden worden door de doorverwijzers overwegend als negatief ervaren gezien 
het wachten onzekerheid en extra stress met zich mee brengt.  De communicatie tussen de doorverwijzers en 

de personeelsleden van Stuurkracht 2 en Trefpunt 4 verloopt niet optimaal omwille van een  gebrekkige 

informatiedoorstroming, de afwezigheid van formele overlegmomenten en het ontbreken van tussentijdse 
evaluatiemomenten.   
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Bijlage 1: Stuurkracht 2 (bron: website Stuurkracht 2) 

Historiek 

Het centrum voor arbeidszorg Stuurkracht 2 werd in 1995 opgericht vanuit "het Overlegplatform Geestelijke 
Gezondheidszorg, regio West" en wordt bestuurd door de vzw Stuurkracht 2. Volgende voorzieningen 

maken hiervan deel uit: Psychiatrisch Ziekenhuis H.Hart, VZW Beschut Wonen "De Overweg", Centrum 

Geestelijke Gezondheidszorg Ieper-Roeselare-Veurne, Werkgroep vorming en actie Ieper en vzw Sowepo. 

Team 

Stuurkracht 2 en Trefpunt 4 worden gedragen door 5 personeelsleden.  Samen runnen zij de verschillende 

diensten, maar elk toch ook met hun eigen specialiteit: 

 Marleen Dekeyne: activiteitenbegeleider arbeidszorgcentrum Stuurkracht 2 ( keuken ) en Trefpunt 4  

 Bernadette Delefortrie: activiteitenbegeleider arbeidszorgcentrum Stuurkracht 2 ( wasserette ) 
 Steven Logie: activiteitenbegeleider arbeidszorgcentrum Stuurkracht 2 ( meubelrestauratie en 

tuinactiviteiten )  

 Sylvianne Roetynck: teamverantwoordelijke en "manus(je)" van heel veel...  

 Martine Slosse: activiteitenbegeleider Trefpunt 4 

 Onze Activiteiten 

Keuken 

Dagelijks worden broodjes gemaakt voor enkele vaste klanten.  We bieden een divers en gevarieerd 
assortiment van belegde broodjes voor vergaderingen, middagmaal personeel, recepties, kleine feesten,.... 

Het assortiment wordt verzorgd gepresenteerd, en op vraag versierd met seizoensgebonden fruit en groenten. 

Op vraag wordt de bestelling geleverd. 

Wasserij 

Vooreerst is er de zogenaamde “sociale wasserette”. Mensen met een laag inkomen kunnen een 
toegangskaart bekomen voor de wasserette. Deze kaarten zijn te verkrijgen bij verschillende Ieperse diensten 

en organisaties waarmee Stuurkracht 2 samenwerkt.  De leden van het centrum staan in voor het wassen en 
het strijken, naargelang de keuze van de klant. De prijs wordt berekend volgens een vast “sociaal tarief”.  

Daarnaast wast Stuurkracht 2 ook “industriële dweilen”, de zogenaamde “razanten”. 

Meubelatelier 

Stuurkracht 2 knapt meubelen op voor particulieren: afschuren en decaperen, schilderen, beitsen en 

vernissen.  In het meubelatelier worden o.a. volgende activiteiten uitgevoerd: 

 schuren 
 vernissen 

 schilderen 

 canneren 

 ... 



 

 

Tuin 

Klusjes in de tuin & zelf instaan voor het kweken van groenten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bijlage 2: Trefpunt 4 (bron: website Trefpunt 4) 

 

Voor wie? 

Het centrum richt zich in de eerste plaats naar volwassenen met een langdurige psychische kwetsbaarheid. 
Het gaat hierbij om mensen die zelfstandig wonen of onder begeleiding wonen, en voor wie een aanbod aan 

dagstructuur en vrijetijdsinvulling wezenlijk is om zich te handhaven in de maatschappij.  

Trefpunt 4 staat ook open voor mensen die voor korte of langere tijd ondersteuning nodig hebben bij het 
uitbouwen van een dagstructuur, het vinden van zinvolle bezigheden, het doorbreken van de eenzaamheid, 

het leggen van sociale contacten en het aansluiten bij het gewone vrije tijd- en ontspanningsleven. 

 
Het gaat om een gevarieerde groep mensen uit alle lagen van de bevolking en van verschillende 

leeftijdsklassen. 

De deelnemers noemen we leden of cliënten.  

 

Wat bieden we? 

Trefpunt 4 heeft een tweeledig programma:  

- Een vast activiteitenprogramma, in de voormiddag: 
Bij deze activiteiten staat dagstructuur centraal. We bieden diverse activiteiten aan, zoals het bereiden 

van een middagmaal; bakken van brood en koekjes; boodschappen doen; handwerk, naai- en 

verstelwerk; tuinieren;… 

In overleg met de begeleiding wordt per cliënt een weekschema opgemaakt, met een vast begin- en 
einduur. Dit betekent dat we van de cliënt een engagement verwachten inzake aanwezigheid.   

- Een open trefpunt, in de namiddag: 

Trefpunt 4 stelt hierbij de ontmoetingsfunctie centraal. Cliënten kunnen vrijblijvend langs komen voor 
een babbel bij een tas koffie, de krant lezen ,…. Wie dit wenst kan ook deelnemen aan georganiseerde 

activiteiten, zoals het bakken van wafels, volksspelen,….. 

In het kader van het invullen van de eigen vrije tijd, organiseren we ook “ontspanningsactiviteiten” 
zoals,  een wandeling, een bioscoopbezoek, samen sporten, een culturele activiteit, een daguitstap,…. 

Deze worden vastgelegd in een maandelijks programma. 

 

Met ons aanbod aan activiteiten proberen we de leden dagstructuur te bieden. We ondersteunen hen in het 
vinden of uitoefenen van een zinvolle bezigheid of een hobby.  

Deelnemen aan de werking van Trefpunt de leden eveneens de kans om sociale contacten te leggen. 

 

Het begeleidingsteam 

- Drie begeleiders staan in voor de begeleiding: Martine, Marleen en Sylvianne. Martine werkt deeltijds. 

Sylvianne en Marleen nemen enkele dagdelen per week op.   
- We zijn geen therapeutisch team of behandeleenheid. 

- Het begeleidingsteam wordt bijgestaan door enkele vrijwilligers. 

 

Een samenwerkingsverband 
Trefpunt 4 is een initiatief van de vzw Stuurkracht 2. Dit bestaat uit een samenwerkingsverband met 

verschillende partners uit de geestelijke gezondheidszorg en uit de welzijnssector: Beschut Wonen Ieper; 

Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Largo; Psychiatrisch Ziekenhuis H.Hart; Psychiatrische Zorg in de 
Thuissituatie; O.C.M.W.-Ieper; Werkgroep Vorming en Actie; Sowepo, Poperinge.  

 

 

Openingsuren 
Maandag 13u30 – 16u30 

Dinsdag 9u00 – 11u30 en 13u30 – 16u30 

Woensdag 9u00 – 16u30  
Vrijdag 9u00 – 13u00 

 

Gesloten op donderdag 
 



 

 

 

Bijlage 3:  Toelichting onderzoek voor participerende organisaties 

 

Beste, 

 

Als studente aan de opleiding Master in de Verpleegkunde en Vroedkunde aan de universiteit van Gent dien 
ik,  Stéphanie Van Hauwaert, een masterproef af te werken. Dit onder leiding van Prof. Dr. Maria 

Grypdonck, hoogleraar aan de universiteit van Gent faculteit geneeskunde en gezondheidswetenschappen, 

tevens de promotor van mijn masterproef. Dhr. Wim Laporte, middenkader patiëntenzorg in het 

Psychiatrisch Ziekenhuis Heilig Hart te Ieper is copromotor. Wij hebben ervoor gekozen om een 
praktijkrelevant vraagstuk tussen het Psychiatrisch Ziekenhuis Heilig Hart en Beschut Wonen enerzijds en 

VZW Stuurkracht 2 anderzijds te bestuderen aan de hand van kwalitatief onderzoek. 

 
Binnen het onderzoek willen we ons richten tot de doelgroep activering binnen de Geestelijke 

Gezondheidszorg.  We willen nagaan in welke mate Stuurkracht 2 haar vooropgestelde opdracht kan 

realiseren ten aanzien van de verschillende actoren binnen de GGZ.  Meer specifiek willen we inzicht krijgen 

in de perceptie van de doorverwijzende partners, P.Z. Heilig Hart Ieper en Beschut Wonen Ieper, ten aanzien 
van de mate waarin voldaan wordt aan de noden en behoeften van hun cliënten ten aanzien van activering.  

Daarnaast willen we ondervoelen welke stappen Stuurkracht 2 mogelijk kan zetten om in de toekomst een 

beter antwoord te kunnen bieden op de noden die er door de diverse actoren worden aangegeven. 
 

Aan de hand van semi-gestructureerde interviews willen we bij enkele doorverwijzers exploreren wat hun 

visie is op activering en of voldaan wordt aan de behoeften van hun cliënten binnen Stuurkracht 2. Het gaat 
om een multiple case-study waarbij zowel positieve doorverwijzingen (pt. werd doorverwezen en vindt er 

wat hij zoekt, is er op zijn plaats) als negatieve doorverwijzingen (doorverwijzing mislukt, om welke 

redenen?) geëxploreerd zullen worden. 

  
In dit onderzoek richten we ons op een bevraging van de doorverwijzingpartners en niet van de patiënten 

zelf. Gezien de beperking van de studie en op grond van eerdere ervaring van de promotor zullen we de 

patiënten/bewoners zelf niet ondervragen.  
Er zullen semi-gestructureerde interviews gehouden worden om het gesprek de nodige ruimte te geven en de 

participant de kans te geven om zijn visie in de ruimste zin te verwoorden.  

De interviews worden opgenomen en geanonimiseerd uitgeschreven om vervolgens te worden geanalyseerd 
en gecodeerd. De interviews zullen samen met co-promotor en promotor, worden nagelezen in functie van 

het tot stand brengen van onderzoekerstriangulatie.  Dit om een bredere kijk op de thematiek te 

bewerkstelligen en de objectiviteit te vergroten.  Dit kan mogelijke nieuwe elementen aan bod brengen om 

latere interviews vorm en inhoud te geven. 
 

Alvast bedankt voor uw medewerking, 

 
Stéphanie Van Hauwaert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bijlage 4:  Interne nota 

 

Beste,  

 

Als studente aan de opleiding Master in de Verpleegkunde en Vroedkunde aan de universiteit van Gent dient 
Stéphanie Van Hauwaert een masterproef af te werken.  In dit kader maakt ze een scriptie waarbij ze ervoor 

heeft gekozen om een praktijkrelevant vraagstuk tussen het PZ Heilig Hart en Beschut Wonen enerzijds en 

VZW Stuurkracht 2 anderzijds te bestuderen aan de hand van kwalitatief onderzoek. 
 

Een toelichting bij haar onderzoek in functie van deze scriptie vindt u in de bijgeleidende informatiebrief.  

Aangezien het mogelijk is dat ook u of uw dienst gevraagd worden om deel te nemen aan een interview of 
een gesprek wensen wij u op voorhand op de hoogte te brengen van deze mogelijkheid. 

 

Wij hopen dat u desgevallend bereidt bent om mee te werken.  Het zal van groot belang zijn bij het 

verwerven van de noodzakelijke data voor het onderzoek.  De uiteindelijke onderzoeksbevindingen zullen 
wellicht ook van nut zijn om het activeringsvraagstuk te optimaliseren.  Mocht u vragen hebben dan kunt u 

uiteraard bij onze wetenschappelijke coördinator, Pieter Naert, terecht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bijlage 5:  Informatiebrief deelnemende participanten 

 

Beste, 

 
Als studente aan de opleiding Master in de Verpleegkunde en Vroedkunde aan de universiteit van Gent dien 

ik een masterproef af te werken. Ik zal dat doen onder de leiding van Prof. Dr. Maria Grypdonck, em. 

hoogleraar aan de Universiteit van Gent en Dhr. Wim Laporte, middenkader patiëntenzorg Psychiatrisch 

Ziekenhuis Heilig Hart te Ieper en tevens copromotor van mijn masterproef. Wij hebben ervoor gekozen om 
een praktijkrelevant vraagstuk te bestuderen aan de hand van kwalitatief onderzoek.. 

 

Wij willen onderzoek doen naar activering bij psychiatrische patiënten en de rol die de VZW Stuurkracht 2, 
meer specifiek Stuurkracht 2 en Trefpunt 4, daarin heeft of kan hebben.  Men heeft u gevraagd of u bereid 

bent aan deze studie deel te nemen.  In deze brief wil ik meer informatie geven over het onderzoeksopzet.  

 
Ik wil nagaan wat de opvattingen van de hulpverleners zijn over de mate waarin het aanbod van Stuurkracht 

2 beantwoordt aan wat patiënten willen en nodig hebben.. U kunt ons helpen daarin een beter inzicht te 

krijgen. Patiënten zelf worden in deze studie niet bevraagd. 

 
Om de gegevens voor het onderzoek te verzamelen zal ik gesprekken voeren zowel met mensen van de 

Dienst Maatschappelijk Werk van het Psychiatrisch Ziekenhuis Heilig Hart te Ieper als met de 

woonbegeleiders van Beschut Wonen  te Ieper.  Dit gezien beide belangrijke doorverwijzende partners zijn 
van de VZW Stuurkracht 2. Aan de hand van een semigestructureerd interview wil ik het met jullie hebben 

over jullie visie op activering.  Dat zullen we doen aan de hand van jullie ervaring met de doorverwijzing 

van (door jullie te bepalen) patiënten/bewoners naar Stuurkracht 2 of Trefpunt 4. 
 

Het gesprek dat we graag met u als hulpverlener willen voeren zal ongeveer een uur tijd in beslag nemen.  

Indien u daar geen bezwaar tegen heeft zou ik dit gesprek graag willen opnemen op band.  Dat maakt de 

verwerking van de gegevens aanzienlijk gemakkelijker en vooral nauwkeuriger.  Nadat ik het gesprek heb 
uitgetypt worden de geluidsopnames vernietigd.  Alle gegevens worden geanonimiseerd, alle verwijzingen 

die naar je persoon of naar de persoon van de besproken patiënten/bewoners zouden kunnen terugvoeren 

worden verwijderd of veranderd. 
 

De verslagen van de gesprekken worden in geanonimiseerde vorm alleen door de onderzoekers gelezen.  

Over wat u en andere respondenten mij vertellen wordt geen mededeling gedaan aan het ziekenhuis of uw 

organisatie, anders dan onder de vorm van de analyse van de onderzoeksgegevens.  Het finale rapport van 
mijn onderzoek zal vanzelfsprekend geen namen bevatten om de privacy te waarborgen. 

 

Volgens de in België vigerende wetgeving bent u volledig vrij om aan dit onderzoek mee te werken of niet.  
Uiteraard is jouw deelname belangrijk, niet alleen voor mezelf, maar ook voor de verdere optimalisering van 

de zorg voor patiënten.  

  
Ook als je hebt toegestemd om mee te werken, kun je ten allen tijde beslissen je medewerking stop te zetten 

zonder hiervoor een reden te moeten geven, zelfs na het ondertekenen van een informed consent.  Dat is 

inherent aan alle soortgelijke wetenschappelijke onderzoeken. 

 
Hoewel het helemaal niet te verwachten is dat je door de deelname aan dit onderzoek enige schade zou 

kunnen ondervinden – het gaat hier immers slechts om een gesprek omtrent activering – is er conform de 

wettelijke verplichtingen, een verzekering afgesloten.  Bovendien is de studie ook voorgelegd en 
goedgekeurd door het centraal ethisch comité van het Universitair Ziekenhuis te Gent. 

 

Indien  je aanvullende informatie wenst over de studie, over je rechten en plichten of indien je opmerkingen 
heeft, kun je mij steeds contacteren. Daarnaast kun je je, met betrekking tot de studie, tevens richten tot Prof. 



 

 

Dr. M. Grypdonck, verantwoordelijke hoogleraar en promotor en Dhr. Wim Laporte, middenkader 

patiëntenzorg in het Psychiatrisch Ziekenhuis te Ieper en copromotor. 

 
Ik dank je heel oprecht voor de aandacht en de tijd die je aan mijn verzoek hebt gegeven. 

Bijlage 6:  Toestemmingsformulier participanten 

 

 

TOESTEMMINGSFORMULIER 
 

Ik,  _________________________________________________________  heb het document 

“informatiebrief voor deelname aan het onderzoek activering, een kwalitatief onderzoek”, dd …/…/… 

pagina 1 tot en met 2 gelezen en heb er een kopij van gekregen.  Ik stem in deel te nemen aan de studie onder 
de voorwaarden die daarin genoemd zijn. 

 

De onderzoeker, Van Hauwaert Stéphanie, zal ervoor zorgen dat mijn naam niet op de onderzoeksverslagen 
en in het onderzoeksrapport voorkomt.  Daarnaast ook, zullen de onderzoekers de privacy van de patiënt 

over wie het gesprek gaat waarborgen.  Zij zullen  geen mededelingen doen over vernomen informatie aan 

derden, tenzij aan elkaar, tenzij in de vorm van het onderzoeksverslag, dat geen namen van personen zal 
bevatten.  Ik kan mijn deelname stopzetten, ook nadat ik dit formulier ondertekend heb. 

 

Datum:  _________________________________________________________ 

 
Handtekening: 

 

 
 

 

Ik bevestig dat ik het doel van de studie en de inhoud van de deelname aan het onderzoek heb uitgelegd.  Ik 

verbind mij ertoe de voorwaarden die in de informatiebrief zijn aangegeven te respecteren. 
 

Naam van de onderzoeker 

die de voorafgaande uitleg 
heeft gegeven:  _________________________________________________________ 

 

Datum:  _________________________________________________________ 
Handtekening: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Bijlage 7: Eerste interviewguide 

 

INTERVIEWGUIDE 
Centrale onderzoeksvragen 

1. Hoe staan hulpverleners ten aanzien van activering? 

2. Hoe staan hulpverleners ten aanzien van het aanbod binnen de activeringsprojecten Stuurkracht 2 en 
Trefpunt 4? 

3. Voldoet het aanbod binnen Stuurkracht 2 en Trefpunt 4 aan de noden en behoeften van de 

hulpverleners? 
4. (Op welke manier kunnen Stuurkracht 2 en Trefpunt 4 bijdragen tot het herstelproces van psychisch 

kwetsbare patiënten?) 

 
Visie op activering Doelstelling/Reden 

keuze SK2-TR4 
Toeleiding-

voorbereiding 
Doorverwijzingsproces 

 

 Waarom komt/kwam 

de patiënt/bewoner 

die u voor ogen heeft 

in aanmerking voor 

activering?  

 Wat was de 

reden/aanleiding om 

bij patiënt aan 

activering te denken? 

 Wat is uw visie op het 

belang van activering 

in het herstelproces 

van patiënt x? 

 In welke mate vinden 

doorverwijzers dit 

antwoord op andere 

plaatsen en in welke 

mate ervaren ze dit 

als probleem? 

 Welke mate vinden 

zij geen antwoord op 

de noden met 

betrekking tot 

activering van hun 

patiënten? 

 

 Welke kan de rol zijn 

van Stuurkracht 2 en/of 

Trefpunt 4 bij patiënt 

x? 

 Waarom de keuze voor 

Stuurkracht 2 of 

Trefpunt 4? 

 Op welke manier 

onderscheid 

Stuurkracht 2 zich van 

trefpunt 4 en 

omgekeerd? 

 In welke mate bieden 

Stuurkracht 2 en/of 

trefpunt 4 een 

antwoord op de noden 

met betrekking tot 

activering? 

 Welke acties kunnen 

ondernomen worden 

door Stuurkracht 2 om 

een nog beter antwoord 

te kunnen bieden op de 

ervaren noden bij de 

doorverwijzers? 

 Welke criteria zijn 

bepalend voor 

doorverwijzing naar 

één van de projecten 

(Stuurkracht 2 of 

Trefpunt 4)? 

 Exploratie of men op 

de hoogte is al dan niet 

 Wie formuleerde de 

initiële vraag naar 

activering? 

 Hoe zou je je rol 

beschrijven bij het tot 

stand komen van de 

enige vorm van 

activering bij patiënt 

X? 

 Is er binnen de 

interdisciplinaire 

samenwerking op de 

afdeling van patiënt x 

op een systematische 

manier aandacht voor 

de pijler activering? 

 Werd de pijler 

activering van bij het 

begin van de opname 

besproken in het team 

en met patiënt X? 

 Werd de nood aan 

activering bij patiënt x 

gescreend aan de hand 

van 

hulpinstrumenten? 

 Werd de pijler 

activering besproken 

tijdens de 

patiëntenbespreking 

van patiënt x?  

 Was/is er binnen de 

afdeling/ het team 

 Hoe verliep het 

doorverwijzingproces? 

 Welke indruk laat de 

doorverwijzing naar 

activering u na? 

Slaagkansen/valkuilen? 

 Wat vind je van het 

activeringstraject dat 

patiënt x volgt/gevolgd 

heeft? 

 Welke elementen zijn 

volgend jou cruciaal in het 

welslagen van een 

doorverwijzing naar 

Stuurkracht 2? = 

slaagkansen 

 Zijn er factoren die een 

goede doorverwijzing in 

de weg staan? = valkuilen 

 Op welke manier loopt de 

communicatie tussen jou 

organisatie en Stuurkracht 

2? 

 

 

 



 

 

van het totale aanbod 

van Stuurkracht 2 en 

Trefpunt 4? 

 Waren er 

alternatieven? 

 Is de differentiatie 

tussen de verschillende 

activeringsprojecten 

duidelijk? 

 

 

iemand specifiek 

belast met het 

opvolgen van de pijler 

activering? 

 Is er voor de pijler 

activering een 

specifieke plaats 

binnen het 

patiëntendossier? 

 Hoe wordt binnen het 

ziekenhuis vorm 

gegeven aan het 

concept activering? 

 Op welke manier 

wordt de patiënt zelf 

betrokken bij de 

toeleiding naar 

activering? Acht je dit 

cruciaal, belangrijk? 

 Acht je het belangrijk 

de patiënt zelf te 

netrekken bij de 

beslissing tot 

toeleiding naar 

activering?  Waarom 

wel/niet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Bijlage 8: Laatste interviewguide 

 

INTERVIEWGUIDE 
Centrale onderzoeksvragen 

5. Hoe staan hulpverleners ten aanzien van activering? 

6. Hoe staan hulpverleners ten aanzien van het aanbod binnen de activeringsprojecten Stuurkracht 2 en 
Trefpunt 4? 

7. Voldoet het aanbod binnen Stuurkracht 2 en Trefpunt 4 aan de noden en behoeften van de 

hulpverleners? 
8. (Op welke manier kunnen Stuurkracht 2 en Trefpunt 4 bijdragen tot het herstelproces van psychisch 

kwetsbare patiënten?) 

 
Visie op activering Doelstelling/Reden 

keuze SK2-TR4 
Toeleiding-

voorbereiding 
Doorverwijzingsproces 

 

 Waarom komt/kwam 

de patiënt/bewoner 

die u voor ogen heeft 

in aanmerking voor 

activering?  

 Wat was de 

reden/aanleiding om 

bij patiënt aan 

activering te denken? 

 Wat is uw visie op het 

belang van activering 

in het herstelproces 

van patiënt x? 

 In welke mate vinden 

doorverwijzers dit 

antwoord op andere 

plaatsen en in welke 

mate ervaren ze dit 

als probleem? 

 Welke mate vinden 

zij geen antwoord op 

de noden met 

betrekking tot 

activering van hun 

patiënten? 

 Welke visie hanteren 

jullie mbt het 

activeren van de 

specifieke doelgroep? 

 

 Welke kan de rol zijn 

van Stuurkracht 2 en/of 

Trefpunt 4 bij patiënt 

x? 

 Waarom de keuze voor 

Stuurkracht 2 of 

Trefpunt 4? 

 Op welke manier 

onderscheid 

Stuurkracht 2 zich van 

trefpunt 4 en 

omgekeerd? 

 In welke mate bieden 

Stuurkracht 2 en/of 

trefpunt 4 een 

antwoord op de noden 

met betrekking tot 

activering? 

 Welke acties kunnen 

ondernomen worden 

door Stuurkracht 2 om 

een nog beter antwoord 

te kunnen bieden op de 

ervaren noden bij de 

doorverwijzers? 

 Welke criteria zijn 

bepalend voor 

doorverwijzing naar 

één van de projecten 

(Stuurkracht 2 of 

Trefpunt 4)? 

 Exploratie of men op 

 Wie formuleerde de 

initiële vraag naar 

activering? 

 Hoe zou je je rol 

beschrijven bij het tot 

stand komen van de 

enige vorm van 

activering bij patiënt 

X? 

 Is er binnen de 

interdisciplinaire 

samenwerking op de 

afdeling van patiënt x 

op een systematische 

manier aandacht voor 

de pijler activering? 

 Werd de pijler 

activering van bij het 

begin van de opname 

besproken in het team 

en met patiënt X? 

 Werd de nood aan 

activering bij patiënt x 

gescreend aan de hand 

van 

hulpinstrumenten? 

 Werd de pijler 

activering besproken 

tijdens de 

patiëntenbespreking 

van patiënt x?  

 Was/is er binnen de 

 Hoe verliep het 

doorverwijzingproces? 

 Welke indruk laat de 

doorverwijzing naar 

activering u na? 

Slaagkansen/valkuilen? 

 Wat vind je van het 

activeringstraject dat 

patiënt x volgt/gevolgd 

heeft? 

 Welke elementen zijn 

volgend jou cruciaal in het 

welslagen van een 

doorverwijzing naar 

Stuurkracht 2? = 

slaagkansen 

 Zijn er factoren die een 

goede doorverwijzing in 

de weg staan? = valkuilen 

 Op welke manier loopt de 

communicatie tussen jou 

organisatie en Stuurkracht 

2? 

 Hebben jullie het  gevoel 

binnen SK2 en TR4 dat 

jullie de juiste 

doorverwijzingen krijgen 

vanuit de doorverwijzende 

instanties? 

 Hoe loopt de 

communicatie tussen jullie 



 

 

de hoogte is al dan niet 

van het totale aanbod 

van Stuurkracht 2 en 

Trefpunt 4? 

 Waren er alternatieven 

los van SK2 en TR 4? 

 Is de differentiatie 

tussen de verschillende 

activeringsprojecten 

duidelijk? 

 Wanneer verwijzen 

jullie door naar andere 

initiatieven en 

waarom? 

 Waarin verschilt het 

SOWEPO van het 

arbeidszorgproject 

Stuurkracht 2? 

 Wat indien de patiënt 

een onrealistische 

wens tot activering 

heeft of een wens die 

niet die van het team 

is? 

 

 

afdeling/ het team 

iemand specifiek 

belast met het 

opvolgen van de pijler 

activering? 

 Is er voor de pijler 

activering een 

specifieke plaats 

binnen het 

patiëntendossier? 

 Hoe wordt binnen het 

ziekenhuis vorm 

gegeven aan het 

concept activering? 

 Op welke manier 

wordt de patiënt zelf 

betrokken bij de 

toeleiding naar 

activering? Acht je dit 

cruciaal, belangrijk? 

 Acht je het belangrijk 

de patiënt zelf te 

netrekken bij de 

beslissing tot 

toeleiding naar 

activering?  Waarom 

wel/niet? 

 Hebben jullie het 

gevoel dat 

doorverwijzers 

voldoende op de 

hoogte zijn van SK2 

en TR4? 

en de doorverwijzende 

instanties? 

 Is er verschil in 

communicatie en 

samenwerking met de 

verschillende 

doorverwijzende 

instanties? 

 Ervaren jullie tekorten die 

een geslaagde activering 

in de weg staan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


