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Abstract 

 

De ‘zorgwekkende zorgmijders’ vinden geen plaats binnen de reguliere hulpverlening, 

ze vallen door de mazen van het verzorgings- en maatschappelijk netwerk door. Dat ze 

de zorg mijden zegt niet enkel iets over henzelf maar ook iets over de ontoereikende 

hulpverlening. Hierbij spelen het huidig neoliberalisme en de verhoogde eisen van 

efficiëntie en evidence based werken een cruciale rol. Tevens zijn er tal van drempels 

van de hulpverlening, waarmee de ‘zorgwekkende zorgmijders’ geconfronteerd zijn. 

Binnen deze masterproef wordt onderzocht of de vermaatschappelijking van de zorg 

een oplossing kan bieden en we zo de ‘zorgwekkende zorgmijders’ toch een plaats 

zien verkrijgen in de reguliere samenleving. De trend tot vermaatschappelijking zal 

hiervoor breder geschetst worden, vanuit een historisch perspectief alsook de 

concretisering ervan in Vlaanderen aan de hand van artikel 107. Tot slot stellen we dat 

vermaatschappelijking, en dus de sociale integratie van de ‘zorgwekkende zorgmijders’ 

in de samenleving enkel kan gebeuren als er een tweede beweging volgt, namelijk 

kwartiermaken. Binnen kwartiermaken moet volgens Doortje Kal (2001) ruimte 

gemaakt worden voor de Ander met een aanvaarding van het verschil. Dit vraagt onder 

andere om een hervorming van het burgerschapsconcept en de opschorting van de 

prestatiemaatschappij.  
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“Er is iets fundamenteels mis met de manier waarop we vandaag ‘psychiatrie’ 

bedrijven” (Bryssinck, 2011,p.1.). Paul Verhaeghe (2012a) beschrijft hoe onze huidige 

maatschappij doordrenkt is van het neoliberalisme waarbij het economische overheerst 

en dit onze identiteit, normen en waarden grondig aantast. We zijn volgens hem 

vervallen in een marktmodel waarbij ook de psychiatrie en de gehele zorgsector als 

een bedrijf functioneert. Alles moet kwantificeerbaar en meetbaar zijn; ‘evidence based’ 

is het nieuwe sleutelwoord van dit tijdperk. De oorspronkelijke asielfunctie van de 

psychiatrie, het opkomen en zorg dragen voor de meest kwetsbare mensen uit onze 

samenleving, is getransformeerd naar het beogen van een maximale winst.  

 

Hierdoor valt er een grote groep psychisch kwetsbare mensen door de mazen van het 

hulpverleningsnetwerk. Ze vinden moeilijk of geen plek meer binnen de geestelijke 

gezondheidszorg. Ze worden gekenmerkt door een kluwen aan problemen in alle 

relevante levensdomeinen: wonen, werken, activiteit, sociaal netwerk… alles lijkt 

‘overhoop’ te liggen. Het zijn veelal mensen met een psychotische structuur, dikwijls in 

combinatie met een verslaving aan legale en meestal illegale middelen: de 

‘dubbeldiagnose patiënten’. Meestal hebben ze reeds een lange hulpverlenings-

geschiedenis achter de rug en zijn ze ‘gekend’ bij OCMW als ‘leefloner’, of bij justitie 

waar ze gedwongen statuten als internering opgedrongen kregen. Het betreft hier 

mensen die maatschappelijk naar de rand van de maatschappij verwezen zijn en voor 

wie het verre van evident is om terug actief te participeren binnen deze samenleving. 

Ze worden omschreven als ‘zorgwekkende zorgmijders’  

 

Geconfronteerd met de radicale uitsluiting van ‘zorgwekkende zorgmijders’, gedreven 

vanuit de ethische visie van een aantal hulpverleners, ontstond een heel laagdrempelig 

dagcentrum in de stad Gent, Villa Voortman. Het is een open en gastvrij 

ontmoetingshuis dat een haven, een ankerpunt tracht te zijn in de voortdurende vlucht 

en uitsluiting van deze groep mensen. Dit sluit nauw aan bij de nieuwe tendens tot 

‘vermaatschappelijking’ binnen de geestelijke gezondheidszorg. Binnen mijn opleiding 

heb ik langdurig stage gelopen in Villa Voortman, in combinatie met een stage in 

Victoria Deluxe, een sociaal artistieke organisatie.  

 

 

 



 
 

Door persoonlijke contacten met de ‘zorgwekkende zorgmijders’ heb ik beseft dat deze 

term een problematische relatie inhoudt en misschien meer zegt over zorg en de 

samenleving dan over de ‘zorgmijder’ zelf. De ‘zorgwekkende zorgmijders’ worden 

beschouwd als de ‘outlaws’ van de samenleving, de ‘zware mannen’ die reeds vele 

intramurale opnames achter de rug hebben en door vele psychiatrische instellingen: 

‘doorverwezen’, ‘uitgetherapeutiseerd’ of als ‘therapieresistent’ omgeschreven worden. 

Zoals hun ‘benaming’ al aanduidt worden ze beschouwd als personen die geen 

‘hulpvraag’ hebben en de zorg mijden maar door hun ‘afwijkend sociaal’ of ‘deviant’ 

gedrag wel ‘zorgwekkend’ zijn voor de samenleving.  

 

Ondanks wat de term ‘zorgmijders’ impliceert, blijven deze mensen toch vrijwillig naar 

Villa Voortman komen; de meerderheid komt bijna elke dag. Ze beschouwen Villa 

Voortman daadwerkelijk als een ‘warm en open nest’, ‘een revolutionair front’, ‘een 

vredelievende en toegankelijke plek’. De nood aan sociale ontmoeting is groot en de 

zogenaamde ‘outlaws of society’ komen er in grote aantallen samen. “Ze voelen zich 

welkom” en het voelt als een “thuis”. Er heerst een grote tolerantie en betrokkenheid 

onder de bezoekers alsook vanuit de hulpverleners naar hen toe.  

 

Dit heeft me doen inzien dat deze groep mensen inderdaad vaak de intramurale zorg 

mijdt maar dat hun vermijdingsgedrag dus erg afhankelijk is van welke zorg wordt 

aangeboden. Het heeft me geïnspireerd om op zoek te gaan naar een beter begrip van 

het soort zorg dat wel kan werken voor deze doelgroep. Dit leidde tot de volgende 

onderzoeksvraag: Kan de vermaatschappelijking van de zorg, kansen en 

mogelijkheden bieden om een plaats te geven aan de ‘zorgwekkende zorgmijders’ 

binnen de reguliere samenleving ? 

 

Het eerste hoofdstuk staat stil bij de definitie van ‘zorgwekkende zorgmijders’, 

gebaseerd op de klassieke literatuur. We trachten hier te duiden op de problematiek 

die deze benaming inhoudt. Dit leidt tot een analyse van de momenteel ontoereikende 

hulpverlening aan de hand van processen die samenhangen met het overwegend 

neoliberale karakter van de huidige samenleving. Tot slot benoemen we een aantal 

mogelijke drempels van de geestelijke gezondheidszorg die het zorgmijdende gedrag 

van de ‘zorgmijders’ kunnen verklaren. 

 



 
 

Vervolgens wordt de vermaatschappelijking van de zorg toegelicht in hoofdstuk twee. 

Eerst definiëren wij de termen vermaatschappelijking alsook deïnstitutionalisering en 

het verschil tussen deze twee. Hierna wordt vermaatschappelijking breder gekaderd en 

wordt gezocht naar de wortels van de vermaatschappelijking in de geschiedenis; zo 

zullen we de evolutie van de ggz in België richting vermaatschappelijking kort 

weergeven en de concretisering ervan in Vlaanderen met artikel 107 toelichten. Onder 

artikel 107 beschouwen we de mobiele teams die ‘zorg aan huis’ leveren, als een 

cruciaal onderdeel van de mogelijke zorg voor de ‘zorgwekkende zorgmijders’. Tot slot 

belichten we de andere kant van de medaille van artikel 107.  

 

Binnen de vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg stellen we dat 

laagdrempelige ontmoetingshuizen een essentiële rol kunnen spelen in het bieden van 

‘zorg op maat’ voor onze ‘zorgmijders’. In het derde hoofdstuk werken wij Villa 

Voortman als casus uit, waarbij de ontstaansgeschiedenis, werking, visie en missie van 

dit dagcentrum toegelicht worden. 

 

Een laagdrempelig ontmoetingshuis is een belangrijke en eerste stap; maar hier kan en 

mag de zorg voor hen niet stoppen. Vermaatschappelijking is niet enkel het brengen 

van de geestelijke gezondheidszorg en zijn cliënten naar de samenleving. Binnen 

vermaatschappelijking wordt ook gestreefd naar de sociale integratie van de 

psychiatrische patiënt, hen een ‘normale kans’ bieden in onze maatschappij. Hiervoor 

moet eveneens een tweede beweging vanuit de maatschappij, de ‘normale 

mensenwereld’ komen. Vermaatschappelijking vraagt iets van de maatschappij, er 

moet ‘ruimte gemaakt’ worden voor de psychiatrische patiënt opdat een gastvrij onthaal 

kan plaatsvinden, dit noemen we kwartiermaken, wat in het laatste hoofdstuk aan bod 

komt aan de hand van de theorie van Doortje Kal.  
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Zorgwekkende Zorgmijders: een Problematische Relatie? 

 

“Volgens Shakespeare zou het niet uit moeten maken welke naam dingen krijgen; een 

roos die komkommer wordt genoemd gaat daar niet minder van ruiken. In de praktijk 

blijkt het echter wel degelijk uit te maken welke woorden er worden gebruikt om een 

begrip, een doel, een ideaal aan te duiden. Benoemen is vaak ook betekenis geven en 

hoe iets heet, bepaalt vaak wat men er mee wil bereiken. In de hulpverlening worden 

vaak begrippen gebruikt die in feite al in zich dragen wat de gebruiker, de hulpverlener, 

met zijn interventies wil bereiken. Zonder zich er van bewust te zijn geeft de 

hulpverlener in de woordkeuze blijk van opvattingen, mogelijk zelfs normen en 

waarden, die zijn of haar gedrag beïnvloeden” (Kwekkeboom geciteerd in van Reijen, 

2007, p.3).  

De naamgeving de we toepassen en de termen die we gebruiken in deze scriptie zijn 

eveneens niet zomaar vrijblijvend gekozen. In de literatuurstudie hebben we het over 

de zogenaamde ‘zorgwekkende zorgmijders’. We hebben deze term gekozen omdat 

deze de meest courante benaming is voor onze ‘doelgroep’; maar evenzeer en 

belangrijker om te duiden op een problematische relatie die reeds in deze term zelf 

vervat zit. Voor wie zijn deze mensen zorgwekkend? Welke zorg wordt vermeden en 

waarom? Wat betekent zorgmijden?  

We zullen eerst een definitie geven van ‘zorgwekkende zorgmijders’, vanuit de 

klassieke literatuur, waarbij vooral vanuit de hulpverlening gekeken wordt naar de 

‘zorgmijder’. Vervolgens zullen we de andere kant van de medaille belichten waarbij we 

de ontoereikende hulpverlening zullen analyseren in het licht van onze door het 

neoliberalisme gedomineerde samenleving. Tot slot geven we een overzicht van 

mogelijke barrières die de ‘zorgwekkende zorgmijders’ kunnen ervaren met de 

hulpverlening; wat hun ‘vermijden’ van zorg kan verklaren.  

Definitie van Zorgwekkende Zorgmijders vanuit de Klassieke Literatuur 

Binnen de klassieke literatuur worden er verschillende omschrijvingen gebruikt voor de 

term ‘zorgwekkende zorgmijders’. Waarbij de ene al extremer en ‘kortzichtiger’ is dan 

de andere. We beginnen bij de meest ‘beperkte’ omschrijvingen en zullen dit telkens 

staven met een voorbeelddefinitie uit de literatuur. De term ‘zorgwekkende zorgmijders’ 

brengt reeds twee begrippen met zich mee die we in quasi alle definities terug vinden.  
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Ten eerste worden de zorgmijders omschreven als  ‘mensen die de zorg mijden’, ‘geen 

hulpvraag hebben’, ‘niet vrijwillig gebruik maken van zorgvoorzieningen’, ‘zich 

onttrekken aan, of hun rug keren naar de zorg’ (bemoeizorgproject OGGZ in van de 

Lindt, 2000; Bransen, Hulsbosch, Nicholas & Wolf, 2003; Drenth & van 

Niewenhuizen,1998; GGD Nederland, 2005;  Ministerie VWS, 1997 & Nationale Raad 

voor de Volksgezondheid, 1991 in van de Lindt, 2005; Ploegmakers 1997 in Drenth & 

van Niewenhuizen,1998; van de Lindt, 2000,2005;  Wierdsma, Henskens & Voogt, 

2004). 

Vervolgens zijn de zorgmijders ook ‘zorgwekkend’. De omgeving maakt zich zorgen om 

hen. De reden die voor deze ‘bezorgdheid’ naar voren wordt gebracht is dat ze: 

‘maatschappelijk onaangepast gedrag vertonen’, ‘overlast veroorzaken’, ‘als lastig 

ervaren worden door de omgeving’. Hierbij vinden ‘anderen’ dat ze ‘hulp nodig 

hebben’. De beperkte of kortzichtige definities van de ‘zorgwekkende zorgmijders’ 

beperken zich doorgaans tot bovengenoemde elementen.  

“mensen die overlast geven en geen maatschappelijke of psychische hulp willen” (Wierdsma, 

Henskens & Voogt, 2004, p.42). 

Andere definities en analyses voegen echter wel een aantal elementen toe aan de 

bovengenoemde beperkte omschrijving; zo wordt de ‘zorgwekkende zorgmijder’ meer 

dan enkel een ‘storend element’ dat niet ‘genormaliseerd’ wilt worden in de 

maatschappij. De ‘zorgwekkende zorgmijders’ worden dan geduid als mensen met een 

‘ernstige chronische psychische problematiek’ (veelal psychose), meestal in combinatie 

met een verslaving aan alcohol of drugs; zij worden dan ook vaak benoemd als 

‘dubbeldiagnose patiënten’ (bemoeizorgproject OGGZ in van de Lindt, 2000; Bransen 

et al., 2003; Drenth & van Niewenhuizen,1998; GGD Nederland, 2005; Ministerie VWS, 

1997 & Nationale Raad voor de Volksgezondheid, 1991 in van de Lindt, 2005; 

Ploegmakers 1997 in Drenth & van Niewenhuizen,1998; van de Lindt, 2000, 2005).  

De problematiek van de ‘zorgwekkende zorgmijders’ beperkt zich echter niet tot een 

psychische en/of verslavingsproblematiek. Verdere analyse maakt duidelijk dat het 

gaat om ‘(sociaal) kwetsbare’ personen met een ‘meervoudige complexe problematiek’ 

of een ‘diffuse problematiek’ (ibid). 

“Sociaal kwetsbare mensen met meervoudige, complexe problematiek die volgens derden hulp 

nodig hebben en niet vrijwillig gebruik maken van zorg”. (partijen van het OGGZ Convenant 

geciteerd in GGD Nederland, 2005, p. ) 
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“kwetsbare personen die niet zelfstandig of vrijwillig van de beschikbare voorzieningen gebruik 

maken. Kenmerkend voor de doelgroep is dat er geen actieve medewerking is, ook geen vraag 

om hulp of zorg, en dat het gaat om een diffuse problematiek die vaak gepaard gaat met 

maatschappelijk onaangepast gedrag waarvan de omgeving last heeft of waarover de 

omgeving zich zorgen maakt.” (beleidsbrief OGGZ van het Ministerie VWS,1997 geciteerd in 

Van de Lindt, 2005, p. 5) 

 In de meer uitgebreide definities wordt er bovendien op gewezen dat ze meestal geen, 

of slechts een erg beperkt, sociaal en maatschappelijk (steun)netwerk hebben. 

Vervolgens wordt ook geduid op de vaak erg problematische huisvestiging, waarbij ze 

meestal over een gebrekkige en meestal geen vaste woon- of verblijfplaats beschikken 

(bemoeizorgproject OGGZ geciteerd in van de Lindt, 2000; Bransen et al., 2003; 

Drenth & van Niewenhuizen,1998; GGD Nederland, 2005;. Ploegmakers 1997 

geciteerd in Drenth & van Niewenhuizen,1998; van de Lindt, 2000, 2005).  

“mensen met een ernstig chronische psychiatrische problematiek, waarbij in veel gevallen ook 

sprake is van verslaving. Ze leiden een geïsoleerd en marginaal bestaan. Er is nauwelijks 

contact met de familie, vrienden of kennissen en het ontbreekt hen dan ook vaak aan een 

ondersteunend sociaal netwerk. Ze onttrekken zich aan hulpverlening. Ook beschikken ze soms 

niet over een vaste woon- of verblijfplaats.” (bemoeizorgproject OGGZ geciteerd in van de 

Lindt, 2000, p. 20) 

Andere kant van de medaille.  

 “Zorgwekkende zormijders” is een term die, naar eigen mening, een problematische 

relatie inhoudt. Alle bovenstaande omschrijvingen, evenals de woorden die de term 

gebruikt, impliceren eigenlijk dat het niet aansluiten van de hulpverlening vooral te 

wijten is aan de ‘zorgmijders’ zelf (Bransen et al., 2003). Dat ze inherent aan hun 

problematiek geen hulpvraag hebben en daarom de zorg vermijden. Hierbij komt 

slechts één kant van de ‘medaille’ aan bod: het beperkte of vermijdende contact van de 

“zorgmijder” met de reguliere hulpverlening. Wat dan niet aan bod komt is dat de 

reguliere hulpverlening en zijn voorzieningen zelf ‘niet passend’ zijn voor de 

problematiek van deze doelgroep, waardoor ze niet de hulp krijgen of vinden die ze 

nodig hebben en verdienen (Bransen et al., 2003; van de Lindt, 2000, 2005). Deze 

aanvullende invalshoek biedt een heel ander perspectief en leidt ook tot erg 

verschillende omschrijvingen. 

“sociaal kwetsbare mensen die ernstige en langdurige psychische en/of verslavingsproblemen 

hebben, maar niet de zorg krijgen die zij nodig hebben om zich in de samenleving te 

handhaven.” (Bransen et al., 2003) 
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Hier worden niet de “zorgwekkende zorgmijders” als ‘problematisch’ ervaren maar wel 

de reguliere hulpverlening die faalt in het bieden van aangepaste zorg of zorg op maat 

voor deze groep mensen. Hierbij willen we ook opmerken dat het, althans voor mij 

vanuit mijn stage-ervaring met diverse zogenoemde ‘zorgwekkende zorgmijders’, 

duidelijk is geworden dat deze groep mensen vaak wél een vraag naar hulp en zorg 

hebben1.  

Wij houden hier een pleidooi om vanuit meervoudige perspectieven te denken en te 

werken. We hebben zelfs nagedacht om vanaf hier zelf een nieuwe of andere 

benaming voor de doelgroep te gebruiken. Een aantal alternatieve benamingen die in 

de literatuur naar boven komen zijn: ‘overlastgevende zorgmijders’, ‘psychisch 

kwetsbare mensen‘ (van de Lindt, 2000, 2005), ‘sociaal kwetsbare mensen’ (Bransen 

et al., 2003;), mensen met een ernstige psychiatrische aandoening of ‘difficult to place 

patients’ (Van hecke, Joos, Daems, Matthysen, & De bruyne, 2011). Echter geen van 

de bovenstaande termen omvatten de doelgroep volledig en/of zijn voldoende specifiek 

(iedereen kan o.i. psychisch en sociaal kwetsbaar zijn). Vermits ‘zorgwekkende 

zorgmijders’ het meest gebruikt wordt, hebben we er uiteindelijk voor gekozen om de 

term te behouden. Aangezien we wel willen blijven wijzen op de problematiek achter de 

term en de nood aan een multiperspectieve blik, plaatsen we de term wel telkens 

tussen aanhalingstekens.  

Ontoereikende Hulpverlening  

Het neoliberale tijdperk.  

“De neoliberale waanzin: flexibel, efficiënt en… gestoord” (Verhaeghe, 2012a) zo luidt 

de titel van het nieuwe boek en Paul Verbraekelezing van Paul Verhaeghe, hoogleraar 

en voorzitter van de vakgroep Psychoanalyse en Raadplegings- psychologie aan de 

Ugent. Verhaeghe (2012a, 2012b, 2012c) beschrijft hoe onze huidige maatschappij 

doordrenkt is van het neoliberalisme waarbij het economische overheerst en dit onze 

identiteit, normen en waarden grondig heeft aangetast. Het neoliberalisme streeft 

vooral de belangen van het bedrijfsleven na waarbij alles zo efficiënt en winstgevend 

mogelijk moet zijn. Hierbij blijft ook de geestelijke gezondheidssector niet gespaard. 

Verhaeghe (2012a, p.26) beschrijft “het ziekenhuis als zorgbedrijf”, waarbij het 

marktmodel eveneens van toepassing is op de zorgsector en men ook hier een 

maximale kost/baten verhouding beoogt.  

                                                           
1
 Het profiel van de bezoekers van Villa Voortman, de ‘zorgwekkende zorgmijders’, wordt geschetst 

in het derde hoofdstuk: Villa Voortman.  
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“Er is iets fundamenteels mis met de manier waarop we vandaag psychiatrie bedrijven” 

(Bryssinck, 2010, p. 1) Ook Bryssinck, psychoanalyticus en medeoprichter van Villa 

Voortman, beschrijft hoe de psychiatrie hoe langer hoe meer een bedrijf is geworden. 

Detlev Petry, een gekende Nederlandse psychiater, meldt eveneens dat de psychiatrie 

midden in de kapitalistische markteconomie is terecht gekomen (Petry, 2007, p. 4). 

Ze beschrijven allen een aantal doordringende gevolgen van het neoliberalisme, die 

leiden tot een ontoereikende geestelijke gezondheidszorg.  

‘Evidence based’ werken, eisen van effectiviteit en dwangbuis voor de 

hulpverleners. 

De tunnelvisie: ’evidence based’ en behandelprotocollen.  

In dit neoliberale tijdperk moet alles meetbaar en kwantificeerbaar worden. Alles moet 

zijn efficiëntie en kwaliteit bewijzen. Enkel wat het ‘evidence based’ label draagt en wat 

kwantificeerbare resultaten aantoont, kan nog tellen (Bryssinck, 2010; Petry, 2007, 

2011; Verhaeghe, 2012a). Alle psychiatrische problemen staan in een soort 

handleiding, ‘de probleemcatalogus’, de DSM IV, waaraan vaststaande 

behandelprotocollen worden gekoppeld. “Snelle kortdurende gemedicaliseerde 

therapieën en behandelafdelingen (waarbij de farmacie het wetenschappelijk 

onderzoek financiert en bijgevolg ook bepaalt) bewijzen lucratiever dan recidiverende 

problematieken die langdurige zorg vereisen. Waarbij de artificiële tweespalt ‘cure’ 

versus ‘care’ of behandelen en genezen versus zorg en rehabiliteren alsmaar verder 

gepolariseerd wordt” (Bryssinck, 2010, p. 2). 

 

Hoge normen van effectiviteit en sociale controle van het management. 

Door de steeds hogere normen van kwaliteit en effectiviteit die vooropgesteld worden, 

moeten er voortdurend controles worden uitgevoerd door directie en management van 

de instellingen. Hierdoor verliest de hulpverlener zijn onafhankelijkheid en controle over 

beslissingen die dan door iemand anders worden overgenomen (Verhaeghe, 2012a). 

Dit leidt ook bij de patiënten tot een grote ergernis  

“Niemand kan of mag beslissen, verpleger moet het aan psycholoog vragen, die aan psychiater, 

die aan vredesrechter...”  
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De voortdurende controle leidt tot een grote druk en prestatiedwang bij de 

hulpverleners. Hierbij komen ook de nieuwste technologie en het digitale tijdperk kijken 

waarbij alles elektronisch moet zijn en in de computer moet worden ingevoerd, “we zijn 

allen in de ban van de ‘grote rekenmachine’” (Nouvertné in Perty, 2007). Er moet meer 

tijd achter de computer doorgebracht worden, voor het invoeren van normtijden en 

elektronische dossiers, wat minder tijd impliceert voor de patiënten. Waarbij deze 

ontmenselijking sterk inspeelt op het vertrouwen tussen hulpverlener en patiënt (Petry, 

2007, 2011).De zorgsector moet ‘scoren’ en specialiseren, waardoor ze de 

laagdrempeligheid verliest. Dit leidt tot exclusie waarbij de meest kwetsbare mensen 

(lees: ’de zorgwekkende zorgmijders’) al gauw als eerste uit de boot vallen (Bryssicnk, 

2010). 

 

Dwangbuis voor de hulpverleners leidt tot vervreemding en ‘zorgverlamming’. 

Het geschetste impact van het neoliberalisme op de hulpverlening is volgens Petry 

(2007, 2011) in de eerste plaats een aanval op de bezieling van de hulpverleners. Hun 

praktijk, steunend op jarenlange ervaring, wordt door dit rationaliseringsproces 

overkoepeld en ondermijnd. Verhaeghe (2012a, p.42) beschrijft het als een “topdown 

‘kwaliteitshandboek’ dat elk individueel initiatief aan banden legt. Weg zeggenschap, 

weg autonomie, enter kwantitatieve evaluaties, functioneringsgesprekken, audits...”   

De macht van de economisering reduceert hen tot schakels die abstracte richtlijnen en 

modellen moeten uitvoeren, alles in het kader van meer efficiëntie en ‘output’ (Petry, 

2007, 2011). Hierdoor voelen hulpverleners zich niet serieus genomen, voelen ze zich 

niet meer betrokken, hun “belonging” tot de organisatie en verantwoordelijkheidsbesef 

verdwijnt (Verhaeghe, 2012, p42).  Ze voelen zich in hun beroepseer aangetast, wat tot 

algemene vervreemding leidt (Petry, 2007, 2011). 

“Als de hoeveelheid voorschriften en protocollen toeneemt en de discretionaire ruimte 

afneemt, kunnen professionals vervreemd raken van zichzelf en van hun creativiteit en 

vervallen in ‘bureaucratische onverschilligheid’” (Schuyt,1994 geciteerd in Schout, 

2007).  

“In de psychiatrie hebben ze geen empathie; er zijn uitzonderingen maar toch zeer weinig”  
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 Schout (2007) wijst er op dat het niet alleen de regeldruk, de economisering en de 

verzakelijking van de zorg zijn die vervreemding in de hand werken, maar ook de 

verregaande differentiatie en specialisatie in de zorg, ‘de versnipperde of 

gefragmenteerde’ hulpverlening (Hermans, De Coster & Van Audenhove, 2007; 

Schout, 2007).  

Vervreemding bij de hulpverleners veroorzaakt volgens Schout (2007) 

‘zorgverlamming’. Hij beschrijft zorgverlamming als een proces waarin iedere instelling 

een reden heeft om zich niet met lastige cliënten (lees: ‘de zorgwekkende zorgmijders’) 

te bemoeien en waarbij de actoren het initiatief van anderen afwachten en/of meest 

problematische cliënten als ‘een hete aardappel’ aan elkaar doorgeven. Dit proces, ook 

wel ‘cherry picking’, ‘cream skimming’ of in het Nederlands ‘afroming van het cliënteel’ 

genoemd, wordt verder beschreven in de onderstaande paragraaf.  

 

‘Cherry picking’ en ‘cream skimming’: het afromingseffect en het 

Matheüseffect. 

 “Naast het maximaliseren van de winst via een exponentiele toename van 

diagnostische onderzoeken en overbodige behandelingen beoogt de zorgsector, zoals 

elk bedrijf, ook het minimaliseren van de kosten” (Verhaeghe, 2012a, p. 26). Dit leidt 

onder andere tot besparing op het personeel. Bij een onderbezetting inzake personeel 

geven hulpverleners vaak de voorkeur aan de cliënten die het gemakkelijkst kunnen 

geholpen worden of diegenen die coöperatief zijn ingesteld. Dit leidt zo tot de (al hoger 

vermelde) ‘afroming’ van het cliënteel’ (Bryssinck, 2010;  Daveloose, 2008; Opdebeeck 

e.a., 1998 in Sannen 2003). ‘Zorgwekkende zorgmijders’ zijn meestal ‘niet coöperatief’ 

en worden hierdoor vaak ‘opgegeven’, doorverwezen of als ‘therapieresistent’ 

beschreven; waardoor de meest problematische en zorgbehoevende patiënten vaak 

niet binnen de reguliere hulpverlening terecht kunnen.  

Dit leidt dan weer tot een ‘Matteüseffect’: doordat hulpverleners zich meer en 

intensiever op gemotiveerde en verbaalvaardige cliënten richten, waarbij de meest 

‘kansrijken’ dus meer aandacht krijgen en de kansarmen (de ‘zorgwekkende 

zorgmijders’) uit de boot vallen (Daveloose, 2008, Opdebeeck e.a., 1998 in Sannen, 

2003) Het ‘Matteüseffect’, dat vaak in evaluaties van sociaal of fiscaal beleid 

vastgesteld wordt, refereert naar een zin uit het evangelie "Want wie heeft zal nog meer 

krijgen, en wel in overvloed, maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij heeft nog worden 

ontnomen” (Matteüs 25:14-30 in Wikipedia).  
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Drempels en barrières in het hulpverleningsaanbod.  

Binnen het huidig zorgaanbod is er heel wat voorhanden op vlak van geestelijke 

gezondheidszorg. Toch lijkt er een kloof te bestaan tussen noden van onze doelgroep 

en de hulpverlening (Hermans et al., 2007, Sannen). Dat ‘zorgmijders’ de zorg mijden 

wordt reeds geïmpliceerd, ze gaan vaak expliciet instanties uit de weg en mijden 

hulpverleners. Men noemt dit de paradox van de hulpverlening: professionals zijn het 

moeilijkst te bereiken voor de groep die de hulp het hardst nodig heeft (Kal, 2001 

geciteerd in Hermans et al., 2007, p. 27). “Er zijn m.a.w. diverse drempels die maken 

dat bepaalde welzijnsdiensten niet voor iedereen voldoende toegankelijk zijn” (Sannen, 

2003, p. 4). Zowel Sannen (2003) als Van Doorn (2004 in Hermans et al., 2007) 

hebben uitvoerig onderzoek gedaan naar de mogelijke barrières die ervaren worden en 

die aan de basis kunnen liggen van de kloof tussen het aanbod en onze doelgroep.  

Sannen (2003) maakt het onderscheid tussen drempels die verband houden met de 

voorzieningen (aanbodzijde), cliëntgebonden drempels (vraagzijde) en drempels m.b.t. 

de relatie tussen hulpverlener en cliënt. Voor een overzicht van de verschillende 

drempels die ze aangeeft verwijs ik naar onderstaande tabel.  
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Drempels Voorbeelden  

A. Drempels m.b.t. voorzieningen  

1. Bestuurlijk-organisatorisch  

a. Intern- organisatorisch  

 

 

-interne organisatie (bureaucratisering, 
schaalvergroting, anonimisering, reglementering, 
besparingen, onduidelijke doelstelling voorziening, 
fysieke ontoegankelijkheid, territoriale 
bereikbaarheid) 
- doorgedreven informatisering 
- te lage personeelsbezetting → afroming, 
wachtlijsten 
- hoge instapvoorwaarden 
- financiële drempel 
- ‘winkelmodel’ 
- te beperkt aanbod → wachtlijst 

 

b. Globale structuur 
welzijnssector 

 

gebrek aan informatie, onbekendheid voorziening 
- versnippering aanbod 
- aanbod niet afgestemd op vraag 
- categoriale voorzieningen 

2. Wetgeving 

 

 

doelgroepomschrijving 
- ingewikkelde regelgeving 
- afroming door resultaatsverbintenissen 

B. Drempels m.b.t. de hulpvragers 

 
voorkeur voor hulpverlening door verwanten 
- anticipatie op discriminatie 
- vooroordelen, wantrouwen en machteloosheid 
- overlevingscultuur 
- isolement 
- gemis basisvaardigheden 
- situationele drempels 

C. Drempels m.b.t. de relatie hulpverlener-
cliënt 

 

1. Sociaal-culturele drempels differentiële sociale positie hulpverlener-cliënt 
- discriminatie 
- professionalisering hulpverlening 
- te hoge verwachtingen t.a.v. cliënt 
- Mattheüseffect 

2. Psychologische drempels -gevoelens van schaamte, onmacht, stigmatisering 
- leven in het hier en nu 
- wantrouwen, gestoorde communicatie en 
faalangst 
- bindingsangst 
- financiële machtsbalans 
- verschillende beeldvorming 
 

3. Drempels t.g.v. het kampen met meervoudige 
problemen  

- op meer dan één hulpverlener aangewezen 
- gebrek aan afstemming tussen hulpverleners 
- moeilijk om hulpvragen te categoriseren 
- nood aan ‘mentale ruimte’ 

 

Van Doorn (2004) maakt het onderscheid tussen institutionele barrières en culturele 

barrières. Bij de institutionele barrières verwijst ze onder andere naar het categoriale, 

de rationalisering en fragmentering, van het zorgaanbod (Van Doorn in Hermans et al., 

2007). 

Tabel 1: Mogelijke drempels tot welzijnsvoorzieningen op basis van literatuuronderzoek 

Sannen (2003) 
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We gaan echter vooral dieper ingaan op de culturele barrières die Van Doorn aangeeft. 

Dit betekent niet dat de institutionele barrières van minder belang zijn, maar deze 

komen eigenlijk reeds aan bod in de bovenstaande analyse van de impact van het 

neoliberalisme op de zorg; ze worden eveneens duidelijk weergegeven in Tabel 1. De 

‘culturele barrières’ worden ook het vaakst aangehaald door de bezoekers van Villa 

Voortman (cf. persoonlijke gesprekken met hen). Ik zal deze culturele barrières dan 

ook telkens toelichten met korte ‘citaten’ van de bezoekers.  

Kosten en baten van een beroep op de hulpverlening.  

Van Doorn (2004) heeft het hier in de eerste plaats over beeldvorming waarbij zowel 

persoonlijke opvattingen als opvattingen die op straat heersen het beeld van de 

hulpverlening bepalen. Teleurstellende persoonlijke ervaringen worden geprojecteerd 

op de hele hulpverlening. De ‘zorgwekkende zorgmijders’ zijn er dan ook meestal van 

overtuigd dat de hele hulpverlening slecht is (Van Doorn in Hermans et al., 2007). 

 

“Tien jaar psychiatrie, weet ge wat da is? De hel!” 

“Die 6 of 7 jaar psychiatrie heeft mij geen kloten geholpen” 

“Psychiatrie is eigenlijk hetzelfde als een gevangenis, ze willen allebei overmacht uitstralen” 

“ Het is een klerekot “ 

 

Vervolgens worden ook telkens de kosten en baten overlopen bij beroep op de 

hulpverlening. De kosten die de ‘zorgwekkende zorgmijders’ aanhalen zijn vaak hoog; 

ze lijden gezichtsverlies, de controle valt hen uit handen, ze ervaren verlies van 

autonomie en er is een sterk gevoel van anonimiteit. Er heerst bij hen vaak een cultuur 

van maatschappelijke kwetsbaarheid die zich uit in een wantrouwen ten aanzien van 

publieke instellingen (ibid). 

 

“Psychiatrie is dubbel: vanaf dat je binnen een gedwongen statuut zit, zit je vast. Vanaf dan 
wordt het je opgelegd en blijf je maar wachten maar op wat of wie, ’t komt toch niet.” 
 
“Je mag geen seks hebben, geen relaties, je moet pillen pakken, je mag je problemen niet 
delen, zodra je te dicht komt bij iemand halen ze u uit elkaar.”, 

“Binnen ben je in isolatie, je bent verloren voor de maatschappij. Maar als je eenmaal buiten 

komt is het vreselijk, die stempel die op je plakt. Ik ben invalide verklaard en mag niet gaan 

werken, dat weegt op een mens” 
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“Ik dacht dat ik 6 maanden zou binnen zitten, ze zeiden me dat ik alvast moest zoeken naar een 

studiootje of zo voor als ik een halfjaar later vrij kwam. Uiteindelijk heb ik tien jaar in de 

psychiatrie gezeten; want geen enkel woonbureau wou me nog aanvaarden als huurder omdat 

ik in de psychiatrie zat” 

 

“Je verliest je burgerrechten en vrijheden in de psychiatrie, je hebt geen stemrecht meer met 

het interneringstatuut en … ik mag geen alcohol meer drinken of jointjes roken, wat uiteindelijk 

toch ook maar normale menselijke deugden zijn.” 

 

Afstand versus betrokkenheid.  

Hulpverleners hebben andere verwachtingen ten aanzien van de hulpvragers. 

‘zorgwekkende zorgmijders’ voldoen niet echt aan het profiel van ‘goede’ of 

‘coöperatieve’ cliënt, soms zijn ze erg wantrouwend en agressief (cf cherry picking). 

 

“ze steken u 7 dagen in de isoleercel en dan verschieten ze ervan dat je er hysterisch van 

wordt, je zou voor minder toch? “ 

 

De uitgewerkte therapeutische behandelprotocollen werken niet bij hen wat vaak tot 

een machteloos gevoel leidt bij de hulpverleners. Dit alles leidt tot een afstandelijke 

houding van de hulpverlener. Terwijl de hulpvragers net een vriendschapsrelatie willen 

en niet zo zeer een hulpverleningsverhouding. Niet zozeer wat aangeboden wordt is 

belangrijk, maar wel de manier waarop (Van Doorn in Hermans et al., 2007). 

 

Ik heb een hekel aan psychiaters, het zijn zielenknijpers; ze zijn niet met u bezig, het enigste 

wat hij zei was “ik ga u elke week laten pissen “. 

“Je wordt als een nummer behandeld” 

“De verplegers en dokters hebben geen empathie en als je iets moet hebben in de psychiatrie is 

het empathie” 

“Het is een vergeetput: laisser faire, laisser pleurer”  

“Hier (in Villa Voortman) zijn de psycholoog of psychiaters op eerste plaats mens, en dat is een 

heel groot verschil” 

“Hier behandelen ze u als mens, als gelijke! Dat is het meest elementaire!” 
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Ongeschreven regels van de hulpverlening.  

Er zijn volgens Van Doorn (2004) een aantal ongeschreven regels ingebakken in de 

hulpverlening; zoals: de cliënt moet zelf contact zoeken met de hulpverlening. Hierbij 

moet hij/zij een duidelijke vraag formuleren die dan ook nog eens moet passen binnen 

het zorgaanbod en ideaal van de voorziening, anders volgt er een doorverwijzing. De 

ziekte moet duidelijk afgebakend zijn, herkenbaar en behandelaar, de patiënt moet te 

genezen zijn en moet hier zelf gemotiveerd voor zijn en alle moeite doen om beter te 

worden. Hier valt de ‘zorgmijder’ al meteen uit de boot, ze stellen geen duidelijke 

hulpvraag, zijn vaak niet gemotiveerd en hebben een meervoudige en diffuse 

problematiek (ibid).   

 
“TG’s zijn nog erger. Daar proberen ze heel uw persoonlijkheid af te breken, ze willen iemand 
anders van u maken.” 
 
“T’ zit in mijn buik’, ‘ Neen mevrouw, t zit in uw hoofd’ ‘ Ik spreek altijd de waarheid maar 
niemand gelooft mij.”  
 
“Psychiatrie kan goed zijn voor mensen die het niet meer zien zitten; maar ik heb mijn vrijheid 
nodig” 
 

Historiek van de Evolutie van de Geestelijke Gezondheidszorg in de richting 

van de Vermaatschappelijking van de Zorg in België 

 

De hypothese die we naar voorschuiven en willen onderzoeken met deze 

literatuurstudie is dat de ‘vermaatschappelijking van de zorg’ een kans en mogelijkheid 

biedt zodat de hulpverlening, de geestelijke gezondheidszorg, toch aansluiting vindt bij 

de noden en de hulpvraag van de ‘zorgwekkende zorgmijders’. Met 

vermaatschappelijking wilt men weg van de afgelegen grootschalige instellingen en 

naar meer kleinschalige zorg en woonvoorzieningen in de maatschappij. Weg van de 

isolatie en het verlies van je vrijheid als psychiatrische patiënt. “ Vermaatschappelijking 

is het streven naar een zo min mogelijke institutionalisering van de zorg en een zo 

groot mogelijke maatschappelijke integratie van de psychiatrische patiënt.” 

(Kwekkeboom, 2001, p. 9). De psychiatrische patiënt moet hier niet langer 

‘weggestoken worden in een vergeetpunt’ maar er wordt gestreefd naar een zo groot 

mogelijke maatschappelijke integratie. “vermaatschappelijking is niet meer en niet 

minder dan het bieden van een normale kans op leven in onze maatschappij” 

(Hodiamont & Sabbe, 2005a, p.4).  
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Hierna zullen we eerst de concepten vermaatschappelijking en deïnstitutionalisering 

definiëren en duiden op het onderlinge en cruciale verschil tussen deze bewegingen. 

Dit doen we door te duiden op het belangrijke proces van Kwartiermaken, dit zal verder 

toegelicht worden in het laatste hoofdstuk. Vervolgens gaan we op zoek naar de 

‘wortels’ van de vermaatschappelijking in de geschiedenis van de geestelijke 

gezondheidszorg. We zullen hierbij ook de evolutie van de ggz in België richting 

vermaatschappelijking kort schetsen en de concretisering hiervan in Vlaanderen aan 

de hand van Artikel 107. Onder artikel 107 geven we extra aandacht aan de mobiele 

teams die een cruciale rol kunnen spelen in de zorg voor de ‘zorgwekkende 

zorgmijders’ en tot slot zullen we ook ‘de donkere kant’ van artikel 107 bespreken.  

 

Definiëring  Vermaatschappelijking en Deïnstitutionalisering 

Vermaatschappelijking: een ‘stapelbegrip’. 

‘Vermaatschappelijking’ is een begrip met een geschiedenis en een lange levensduur 

Het begrip heeft met verloop van tijd steeds meer betekenissen gekregen 

(Kwekkeboom, 2004). Om uit te leggen wat ‘vermaatschappelijking’ juist is wordt dan 

ook steeds moeilijker. We pogen dus ook niet om hier een eenduidige en eenvoudige 

definitie van het begrip te geven, aangezien dit quasi onmogelijk is. Van Reijen, (2007) 

schrijft dat het niet meer mogelijk is om het over vermaatschappelijking te hebben 

zonder een hele serie andere begrippen te gebruiken, die ook weer stuk voor stuk, 

voor vele interpretaties vatbaar zijn. Door de jaren heen werden er steeds meer 

begrippen en betekenissen aan ‘vermaatschappelijking’ toegevoegd waardoor het 

momenteel fungeert als een soort stapelbegrip.  

Een voorbeeld van een omschrijving van vermaatschappelijking die Kwekkeboom, M.H 

docent van vermaatschappelijking in de Zorg bij Avans Hogescholen, gebruikt is:  

“De 'vermaatschappelijking', is het streven naar een zo min mogelijke institutionalisering van de 

zorg en een zo groot mogelijke maatschappelijke integratie van de psychiatrische patiënt.“ 

(Kwekkeboom, 2001, p.9)  

Voor enkele omvattende omschrijvingen van vermaatschappelijking van de zorg die 

courant in de literatuur gebruikt worden, verwijzen we naar Bijlage 1.  
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Kwekkeboom schrijft dat de ‘vermaatschappelijking’ oorspronkelijk een ander woord 

voor ‘extramuralisering’ was: het verlenen van zorg buiten de muren van de 

inrichtingen. Toen (circa 1984) werd het woord ‘vermaatschappelijking’ exclusief 

gebruikt binnen de geestelijke gezondheidszorg. “Door het extramuraliseringsproces in 

de geestelijke gezondheidszorg ‘vermaatschappelijking’ te noemen werd uitdrukking 

gegeven aan de hoop dat als de zorg op een andere plaats, in de samenleving, in de 

maatschappij, werd gegeven, de ontvanger ervan gemakkelijker lid van deze 

maatschappij kon blijven of worden” (Kwekkeboom, 2004, p. 2) Tot Ruim twintig jaar 

geleden werd dus enkel ‘extramuralisering’ als voldoende beschouwd voor de 

maatschappelijke participatie en integratie van mensen met beperkingen in de 

maatschappij (Koops et al., 2005; Kwekkeboom, 2005).  

 

Deïnstitutionalisering als tweeledig proces.  

Als men het over vermaatschappelijking heeft, denkt men algauw aan 

deïnstitutionalisering en extramuralisatie, twee termen die eveneens vaak door elkaar 

worden gehaald. Deze termen kunnen echter niet aan elkaar gelijk gesteld worden. 

Deïnstitutionalisering wordt volgens Bachrach (1995) vaak gelijkgesteld met het 

leegmaken of zelfs sluiten van instellingen en wordt beschouwd als een loutere 

geografische kwestie, namelijk het verplaatsen van patiënten van de ene plaats naar 

de andere. Het houdt echter meer in dan dat. Het is een tweeledig proces bestaande 

uit een eerste beweging van extramuralisatie en anderzijds uit de uitbouw van een 

netwerk van gemeenschapsvoorzieningen (Pieters & Peuskens, 1995).  

Deze twee bewegingen worden respectievelijk gekenmerkt door een afbouw als een 

uitbouw van zorgvoorzieningen. We zullen deze twee processen hier kort duiden. 

Verderop in dit hoofdstuk wordt het deïnstitutionaliseringsproces in de geschiedenis 

van vermaatschappelijking nader toegelicht.   

Extramuralisatie en de afbouw van psychiatrische bedden. 

De oudste en misschien meest opvallende tendens van zowel deïnstitutionalisering als 

vermaatschappelijking is de extramuralisering van de zorg: het verlenen of verplaatsen 

van de zorg buiten de muren van de inrichtingen. Uitgangspunt hiervoor is volgens 

Hodiamont & Sabbe (2005a, 2005b) dat mensen met beperkingen en ernstige 

psychiatrische problemen ook recht hebben op een volwaardige deelname aan de 
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maatschappij en niet mogen worden weggestopt in grote afgelegen inrichtingen 

(Hodiamont & Sabbe, 2005a, 2005b; Bachrach, 1995).  

In samenhang met het vermenselijken van de zorg waren er echter ook economische 

en besparingsuitgangspunten: maatschappelijke zorgverlening zou goedkoper zijn dan 

zorgverlening in instellingen (Bachrach, 1995). 

Binnen deze beweging worden de afbouw van de bestaande psychiatrische 

ziekenhuisbedden geplaatst en dus eveneens een vermindering van het aantal 

patiënten dat in de psychiatrische ziekenhuizen verblijft (De Rick; Loosveldt; Van 

Audenhove; Lammertyn, Van Weeghel & Van Buggenhout, 2003; Pieters & Peuskens, 

1995).   

Opbouw van een netwerk van ‘gemeenschapsvoorzieningen’. 

Dit tweede proces van deïnstitutionalisering laat zich kenmerken door een diversificatie 

van de zorg en anderzijds door de verdeling van de verantwoordelijkheid voor de zorg 

voor een bepaalde patiënt over verschillende voorzieningen en personen ( De Rick & 

Van Audenhove, 2002; De Rick et al, 2003). Dit proces wordt gekenmerkt door de 

opbouw van verscheidene alternatieven in de maatschappij  waarbij gezocht wordt 

voor oplossingen voor de mensen die anders meteen in psychiatrische instellingen 

terecht zouden komen (Bachrach, 1995). 

 

Kwartiermaken als noodzakelijke tweede beweging. 

Vermaatschappelijking stopt niet bij het brengen van de zorg en de ‘patiënten’ naar de 

maatschappij maar er moet eveneens een beweging van de maatschappij naar deze 

‘patiënten’ plaatsvinden. Vermaatschappelijking is niet meer alleen een zaak van 

professionals, die hun zorgaanbod moeten veranderen. Vermaatschappelijking is 

eveneens iets waar ook de maatschappij zelf een bijdrage aan moet leveren opdat 

echte sociale integratie kan ontstaan. Kwekkeboom (2004) stelt hierbij dat alle leden 

van de samenleving, buurtbewoners, leden van verenigingen, voorbijgangers enz. 

eveneens partij zijn geworden in het vermaatschappelijkingsproces. “De ‘normale – 

mensen-wereld’ moet er rekening mee houden dat er ‘met sommige mensen iets is’, 

maar dit niet inhoudt dat ze niet meer mee mogen doen op het werk, in het buurthuis, 

in het vrijwilligerswerk” (Kal, 1999, p.16). Doortje Kal stelt dat vermaatschappelijking 

om kwartiermaken vraagt (van Reijen, 2007).  
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Kwartiermaken staat voor het werken aan een gastvrije samenleving voor mensen met 

een psychiatrische achtergrond en anderen die met sociale uitsluiting geconfronteerd 

worden. Dit betekent ruimte creëren waardoor ook mensen met beperkingen 

daadwerkelijk kunnen participeren in de samenleving (Kal, 2001). Met ‘kwartiermaken’ 

botsen we volgens Kal eveneens op een soort van ‘strijdigheid’, deze twee concepten 

worden in hoofdstuk vier theoretisch uitgewerkt.  

 

In overeenstemming met het strijdigheidsconcept wijst van Reijen (2007) erop dat er te 

weinig draagvlak bij de bevolking is (‘nimby’ of ‘not in my back yard’) en er trends zijn, 

in de samenleving, die haaks staan op de vermaatschappelijkingsgedachte. Van Reijen 

verwijst naar het rapport ‘Samen leven in de samenleving: community care en 

community living’, dat in 2002 gepubliceerd werd door De Raad voor de 

Volksgezondheid en Zorg in Nederland. Hierin wordt de noodzakelijke voorwaarde voor 

het slagen van de vermaatschappelijking eveneens gezien in “het -meer dan nu 

gebeurt- actief medeverantwoordelijk maken van de samenleving. Omdat het nu vooral 

de instellingen zijn die de ondersteuning bieden, en er tegelijk sprake is van 

deïnstitutionalisering, is er alleen sprake van fysieke integratie, maar nauwelijks van 

sociale integratie” (De Raad voor de Volksgezondheid 2002 en Zorg geciteerd in van 

Reijen, 2007, p. 36). 

 

Korte Sociohistorische Geschiedenis van de Vermaatschappelijking van de Zorg 

We gaan in de literatuur op zoek naar de wortels en de achtergrond van de 

vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg. Edward Shorter (1997) 

beschrijft in zijn boek ‘geschiedenis van de psychiatrie, van gesticht tot prozac’ de 

wispelturige evolutie van de psychiatrie als vakgebied. Shorter schrijft dat voor het 

einde van de achttiende eeuw er geen psychiatrie bestond. Toch heeft men altijd 

geestelijke stoornissen gekend, ze zijn zo oud als de mensheid.  

De maatschappij heeft dus altijd psychiatrische ziekten gekend en ook altijd weer 

manieren gevonden om daarmee ‘om te gaan’. Voor 1800 bestond er wel een soort 

zorg voor geesteszieken, maar de eigenlijke ontwikkeling van een meer 

wetenschappelijke benadering, die we bij het vakgebied van de psychiatrie kunnen 

rekenen, kende pas aan het eind van de 18e eeuw een doorbraak (Stockman,2000).  
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Sinds de Middeleeuwen zijn er echter reeds gestichten geweest. ‘De krankzinnigen’ 

werden onderdak geboden in hospitalen, gevangenissen, armenhuizen of ‘dolhuizen’; 

al deze instituten beperkten zich tot een ‘verzekerde bewaring’ van personen die een 

gevaar voor zichzelf en/of een hinder voor anderen waren. We kunnen deze instituten 

beschouwen als algemene hospitalen, instellingen waar mensen werden opgesloten, 

zonder enig voorwendsel van therapie, waar controle centraal stond en waarbij de 

patiënten regelmatig aan verbijsterende hygiënische omstandigheden werden 

blootgesteld (Shorter,1997). Binnen deze instellingen was er sprake van een 

‘ongedifferentieerde opsluiting’. Dit betekent dat geesteszieken samen werden 

opgesloten met misdadigers en alle anderen die uit de maatschappij verwijderd 

moesten worden (Stockman,2000). 

Miriam van Reijen - docent filosofie en beroepsethiek aan de Academie voor Sociale 

Studies, Breda - schrijft in haar publicatie (2007): ‘Met de beste bedoelingen, 40 jaar 

betekenisgeving en praktijk van vermaatschappelijking in beeld gebracht.’ dat aan het 

einde van de achttiende eeuw in verschillende Europese landen het optimistische idee 

ontstond dat de geketende waanzinnigen in de gestichten door ze te behandelen als 

menselijke wezens te genezen zijn. Het inzicht dat dergelijke gestichten dus een 

therapeutische functie konden hebben, gaf volgens Shorter (1997) de aanleiding tot de 

geboorte van de psychiatrie wat werd gekenmerkt door de opkomst van de 

psychiatrische ziekenhuizen in het begin van de 19e eeuw.  

  

René Stockman (2000) beschrijft in zijn boek ‘van nar tot patiënt’  dat William Battie  de 

eerste geneesheer was die pleitte voor de therapeutische voordelen van behandeling 

van geesteszieken in een gesticht. Hij sprak als eerste over ‘moral managment of the 

insane’, een begrip dat later uitgroeide tot ‘moral treatment’ of ‘morele behandeling’ 

waarbij benadrukt werd dat geestelijke stoornissen te genezen zijn en dat patiënten 

niet in de steek gelaten moeten worden of opgesloten als misdadigers. In alle landen 

zien we een zeer snelle groei van de instellingen. Niet alleen het aantal gestichten stijgt 

overal, maar ook het aantal opgenomen zieken (Stockman,2000). 
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De geboorte van een sociale en gemeenschapspsychiatrie en de 

therapeutische gemeenschappen. 

De 19e eeuwse psychiatrische ziekenhuizen werden in de loop van de 20e eeuw 

steeds meer en meer in vraag gesteld. Waarom die crisis van de psychiatrische 

ziekenhuizen ontstond is echter nog steeds een punt van discussie. Hodiamont Paul, 

hoogleraar pychiatrie en Sabbe Bernard, hoogleraar medische psychologie en 

psychiatrie aan de Universiteit Antwerpen (2005) beschrijven dat de idealen van ‘moral 

treatment’, waarmee de gestichten in de 19e eeuw van start waren gegaan, van meet 

af aan werden doorkruist door economische en ideologische factoren. Het systeem 

raakte overbelast door de toevloed van patiënten waardoor in de eerste helft van de 

twintigste eeuw de gestichten steeds voller werden. Hierdoor daalden de 

therapeutische mogelijkheden en veranderden de gestichten stilaan weer in enorme 

pakhuizen voor chronisch krankzinnige en gestoorde personen. Tegelijkertijd stond het 

systeem onder politieke druk om de kosten laag te houden (Hodiamont & Sabbe, 

2005a). 

Rond deze periode kwam er een beweging vanuit de extramurale geestelijke 

gezondheidszorg tegen de onvruchtbare opsluiting in instellingen. Vanuit de Verenigde 

Staten waaide een strekking over: de sociale en gemeenschapspsychiatrie. Deze visie 

stelde dat het niet de genen van de patiënten waren, en ook niet hun vroegere 

kindertijd, die hen ziek maakten, maar wel de gemeenschap waarin ze leefden. De 

Nederlandse psychiater Trimbos omschreef sociale psychiatrie als een bepaalde vorm 

van psychiatrisch handelen buiten de context van het psychiatrisch instituut (Trimbos 

geciteerd in Stockman, 2000).  

Shorter (1997) beschrijft het verhaal van de sociale en gemeenschapspsychiatrie als 

een lego bouwsel waarbij de verschillende componenten al jaren rondzwierven in het 

psychiatrisch landschap maar pas ten tijde van de Tweede Wereldoorlog in Groot 

Brittannië tot één bouwsel werden gecombineerd. Deze stukjes van het lego-bouwsel 

waren onder andere een open inrichting waarin vrijwillig opgenomen patiënten zichzelf 

konden toelaten en weer ontslaan; de overplaatsing van patiënten van de inrichting 

naar een soort gemeenschapszorg waar de gezinssituatie werd nagebootst waarbij 

een ‘open-deurpolitiek’ mogelijk werd voor de gestichten. De term sociale psychiatrie 

heeft in de Verenigde staten een bloeiperiode doorgemaakt in de jaren vijftig en zestig. 
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De psychiater Querido en grondlegger van de sociale psychiatrie in Nederland legde in 

de jaren ’30 reeds een sterke klemtoon op het belang van de integratie en de 

ondersteuning van de patiënt in de gemeenschap. Hij legt huisbezoeken af in de 

volksbuurten van Amsterdam om mensen voor wie een opname in de psychiatrie dicht 

bij kwam, met behulp van hun ‘maatschappelijk steunsysteem’ toch thuis te kunnen 

laten wonen. Querido keek naar de ‘wijdere’ omgeving van de patiënten en zag de 

invloed van deze omgeving in het ontstaan van de problemen. Hij stelde ook dat 

mensen niet beter werden door ze te isoleren, maar dat een verbetering in veel 

gevallen wel mogelijk is door een andere benaderingswijze (van Reijen, 2007).  

 

Maxwell Jones richt de therapeutische gemeenschap op. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog richtte Maxwell Jones in Engeland de therapeutische 

gemeenschappen (TG) op. Hij probeerde met beperkte middelen oorlogs-

getraumatiseerde soldaten te behandelen, waarvoor hij de kracht van de gemeenschap 

zelf gebruikte. De klemtoon kwam te liggen op ‘de groep’, van waaruit volgens Jones 

een therapeutische kracht kon uitgaan (Stockman, 2000).  

Hodiamont en Sabbe (2005) wijzen op de tweeledige doelstelling van de 

therapeutische gemeenschap: ten eerste het resocialiseren van gehospitaliseerde 

psychiatrische patiënten en vervolgens het gebruik van het ziekenhuismilieu als 

therapeutisch middel door de bevordering van sociale interactie en participatie van de 

patiënten. De hiërarchie binnen de organisatie maakte plaats voor een democratische 

besluitvorming. De therapeutische gemeenschap benadrukte de overdracht van de 

macht aan patiënten en de normalisatie van hun leven. De traditionele hiërarchische en 

rigide psychiatrische inrichting was geen volmaakt thuis voor deze nieuwe flexibele en 

egalitaire manier van werken, waarbij de inspraak van de patiënt verzekerd werd en 

groepsdiscussies zouden leiden tot democratische besluiten. 

De therapeutische gemeenschap had dus behoefte aan een ‘nieuwe thuis’ wat moest 

leiden tot een reorganisatie van het psychiatrisch ziekenhuis. Men kwam toen op de 

gedachte van de psychiatrische dagbehandeling, een soort polikliniek bij een 

psychiatrische inrichting, een algemeen ziekenhuis of zelfs een zelfstandige 

onderneming (Shorter,1997). 
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In 1965 ontstond in Brugge een eerste therapeutische gemeenschap, ‘Rustemburg’  

naar het model van Maxwell Jones. Daarna werd het model overgenomen in de 

drugshulpverlening en ontstonden therapeutische gemeenschappen waar langdurige 

programma’s werden ontwikkeld (Stockman,2000). 2 

“In de jaren zestig (en in België nog later) bereikten de TG’s het hoogtepunt van hun 

ontwikkeling. Hun invloed op de hoofstroom van de psychiatrische theorie en praktijk 

bleef echter marginaal. De grote psychiatrische ziekenhuizen bleven vasthouden aan 

hun traditionele professionele en bureaucratische structuur en aan hun bewaarfunctie” 

(Hodiamont & Sabbe, 2005a, p 5). 

De beweging voor de psychiatrische dagbehandeling is volgens Shorter (1997) 

belangrijk als één van de eerste pogingen om de behandeling van zware 

psychiatrische stoornissen vanuit het gesticht te verplaatsen naar de gemeenschap.  

De antipsychiatrische golf breekt los. 

Rond de jaren zestig van de negentiende eeuw ontstond ‘de antipsychiatrische 

beweging’ die de traditionele psychiatrische theorie en praktijk in twijfel trokken en het 

vakgebied van de psychiatrie een onwettige vorm van sociale controle vonden 

(Hodiamont & Sabbe, 2005a). Ze stelden dat de macht van de psychiaters om mensen 

op te sluiten, moest worden afgeschaft samen met het complete therapeutische 

gesticht (Shorter,1997). Ze ijverden “voor een vrijwillige ambulante behandeling op 

psychologische grondslag en verzetten zich tegen de gedwongen intramurale, 

biologisch georiënteerde, behandeling” (Hodiamont & Sabbe, 2005a, p.5). Het 

fundamentele argument van de ‘antipsychiatrie’ was volgens Shorter (1997), dat 

psychiatrische ziekten niet van medische aard zijn, maar wel voortkomen uit sociale, 

politieke en juridische kwesties. Volgens hen bepaalt de maatschappij wat schizofrenie 

of depressie is, en niet de biologische aanleg. Als psychiatrische ziekten dus sociale 

constructies zijn, dan moesten ze gedeconstrueerd worden, om afwijkende personen te 

bevrijden van het stigma ‘pathologisch’.  

Van Reijen (2007) meldt dat de kritiek van de antipsychiatrie niet alleen gericht was op 

de misstanden binnen de psychiatrie, maar ook op de psychiatrie in zoverre ze bijdroeg 

aan het verhullen van maatschappelijke misstanden. Hierbij werd de maatschappij 

                                                           
2
 Er is een verschil tussen de oorspronkelijke ‘democratische’ TG’s en de concept TG’s die we 

nu kennen en toegepast worden binnen de drughulpverlening zoals bv de Sleutel. Voor meer 
informatie verwijs ik naar volgende referenties. (Bryssinck; Broekaert & Vandevelde. 2005;  
Broeckaert, Vanderplasschen; Temmerman; Ottenberg & Kaplan, 2000). 
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gezien als ziekmakend en de patiënt als slachtoffer van zieke maatschappelijke 

verhoudingen. 

De psychiatrie werd, volgens de antipsychiatrie, meer en meer biologisch georiënteerd 

waarbij de behoeften en noden van de patiënten en de psychologische dimensie van 

de relatie tussen arts en patiënt verwaarloosd werden. De ‘aura van de 

wetenschappelijkheid’ was ook één van de factoren die leidde tot de het ontstaan van 

de antipsychiatrische beweging (Shorter, 1997).  

Men moet deze beweging volgens Shorter plaatsen binnen het sociale en culturele 

klimaat van de jaren zestig. Dit sociale klimaat was gunstig voor vijandigheid jegens 

gezag.  

Van groot belang hierbij was socioloog Goffman die in zijn boek ‘Asylums’ 1961 (totale 

instituties), waarin hij een kritische analyse maakte van het psychiatrisch ziekenhuis. 

Hij karakteriseerde een instelling als een ‘totale institutie’  waarbij de instelling alle 

aspecten van het dagelijkse leven van de patiënt vervult waarbij deze zijn identiteit als 

mens totaal verliest en zijn leven ingeperkt wordt (Stockman, 2000).  

Andere belangrijke denkers en auteurs waren Michel Foucault met zijn boek ‘Madness 

and civilization’ 1961 dat geestesziekte beschouwde als een sociaal en cultureel 

verzinsel van de achttiende eeuw. Thomas Szasz, de aartsvader van de 

antipsychiatrie, verwijst naar ‘The myth of mental illness’  waarbij hij stelt dat de 

psychiatrische ziekte een wetenschappelijk waardeloze mythe die en dat het opsluiten 

van mensen dus niet gerechtvaardigd is (Shorter, 1997).  

Deze visie werd verder ontwikkeld door de zogenoemde antipsychiaters, van wie de 

bekendste Ronald Laing, David Cooper en dus ook Thomas Szasz zijn. Cooper 

introduceerde de term antipsychiatrie (Stockman, 2000).  

De boeken van Foucault, Szasz en Goffman hadden volgens Shorter (1997) vooral een 

invloed onder de universitaire elites en speelden in op afkeer van 

krankzinnigengestichten en het gehele psychiatrische establishment. Het boek dat de 

meeste verontwaardig van het publiek heeft gewekt was echter een roman van Ken 

Kesey:  ‘one flew over the cuckoo’s nest’, evenals de verfilming ervan. Zijn boodschap 

was dat psychiatrische patiënten niet ziek maar alleen maar anders zijn.  
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Bij ons heeft de beweging van de antipsychiatrie een niet al te grote invloed gehad op 

de werking van de psychiatrische instellingen en werd de discussie eerder in 

academische kringen gevoerd. Wel deed ze op termijn haar invloed gelden en lag ze 

mede aan de basis van een aantal beleidsmatige ontwikkelingen vanaf de jaren ‘70.  

 

In de jaren zeventig en tachtig kwam ook de ‘psychiatrische patiëntenbeweging’ op, zij 

richtten zich in de eerste instantie op het herstel van hun burgerrechten. Ook deze 

beweging beschouwde de psychiatrische ziekenhuizen als symbolen van 

onderdrukking en ze eiste de ontmanteling ervan (Hodiamont & Sabbe, 2005a). 

Als reactie op de onveranderlijkheid van het psychiatrisch ziekenhuiswezen stelde 

Franco Basaglia dan ook dat er meer nodig was dan een psychiatrische avant garde, 

namelijk een politieke beweging gericht op de ontmanteling van traditionele 

psychiatrische ziekenhuizen” (Hodiamont & Sabbe, 2005a, p 5). Hij voerde een totale 

hervorming door in de psychiatrie, gebaseerd op de principes van de antipsychiatrie, 

wat moest resulteren in het massaal sluiten van de grote instellingen. Deze oproep van 

Basaglia heeft wereldwijd weerklank gevonden en leidde volgens Hodiamont & Sabbe 

tot de politiek van de dëinstitutionalisering.  

 

Deïnstitutionalisering. 

Het deïnstitutionaliseringsbeleid heeft in veel Westerse landen in de tweede helft van 

de twintigste eeuw geleid tot een aanzienlijke beddenreductie; bijvoorbeeld in Italië met 

de helft van het aantal psychiatrische bedden tot gevolg (Hodiamont & Sabbe, 2005a, 

p 5.) 

Een van de meest invloedrijke bewegingen is die van de democratische psychiatrie in 

Italië. Van de antipsychiatrie in de jaren zestig werd het een democratische psychiatrie 

in de maatschappij in de jaren zeventig, waaraan politieke partijen en vakbonden deel 

namen en vrijheid als medicijn werd gezien. Inrichtingen werden massaal gesloten en 

vervangen door ambulante structuren en beschermde woonvormen waar de 

hulpverleners de patiënten thuis bezochten. Door politieke tegenwerking is het 

experiment deels mislukt, deels verspreid en over het hele land doorgegaan (Schmid, 

1977 in van Reijen,2007 ).  

In België vond deze reductie pas veel later en geleidelijk plaats. Als drijvende krachten 

achter de deïnstitutionalisering gelden een aantal onderling samenhangende en 
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interacterende factoren: de psychiatrische professie, de publieke moraal, de staat en 

de politiek-economische omstandigheden Deïnstitutionalisering heeft weliswaar tot 

beddenreductie geleid, maar het aantal psychiatrische patiënten dat zorg nodig had 

werd er niet minder op. (Hodiamont & Sabbe, 2005a).  

 

Evolutie van de Geestelijke gezondheidszorg in België in de Richting van 

Vermaatschappelijking  

 De geestelijke gezondheidszorg in België heeft reeds een evolutie doorgemaakt 

richting deïnstitutionalisering en vermaatschappelijking. Dit leidde tot een geleidelijke 

overgang van grootschalige psychiatrische instellingen naar kleinschalige, alternatieve 

zorgvormen in de lokale gemeenschap. Hierna volgt een korte chronologische 

opsomming van de verschillende initiatieven.: 

 1975: oprichting en de reglementering van de Centra voor Geestelijke 

Gezondheidszorg (CGG) (Decoster, 2012; De Rick et al. ,2003; Van Audenhove, 

C., Van Humbeeck, G.& Van Meerbeeck ,A., 2005) 

 1989: Rapport Groot met een scheiding tussen ‘cure’ en ‘care’ (informatienota; 

implementatie van artikel 107, 2009) 

 1990: reconversiebesluit leidt tot ontstaan Beschut Wonen en Psychiatrisch 

Verzorgingstehuis (De Rick et al, 2003; informatienota, 2009; Liégeois & Van 

Audenhove, 2002; Van Audenhove et al, 2005) 

 2000: vrijwillige reconversie, geleidelijke verschuiving van bedden in psychiatrische 

ziekenhuizen naar bedden in algemene ziekenhuizen, plaatsen voor beschut 

wonen en psychiatrische verzorgingstehuizen (ibid) 

 2001: beleidsnota van Aelvoet en Vandenbroucke, ‘erkenning geven aan elke 

patiënt(e) als unieke persoon en hem of haar volwaardig laten participeren in de 

maatschappij.’ (De Rick et al, 2003; Van Audenhove et al., 2005, informatienota, 

2009). 

 2002: goedkeuring wet op de patiëntenrechten en ‘Gemeenschappelijke verklaring 

inzake het toekomstig beleid voor de geestelijke gezondheidszorg’ (informatienota, 

2009) 

Een meer uitgewerkte analyse van bovengenoemde analyse is opgenomen in Bijlage 

2.  
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Concretisering van de Vermaatschappelijking van de Zorg in Vlaanderen aan de 

hand van Artikel 107   

België kampt nog steeds met één van de hoogste ratio’s van psychiatrische bedden 

per aantal inwoners. In het rapport  ‘Policies and practices for mental health in Europe’ 

dat World Health Organisation (WHO) in 2008 publiceerde, blijkt dat het aanbod aan 

psychiatrische voorzieningen in België erg hoog ligt tegenover andere landen. België 

staat na Malta op de 2e plaats van Europa met 152 bedden per 100.000 bewoners (De 

Jaegere; DeSmet; De Coster; Van Audenhove, 2010; informatienota artikel 107, 2009;  

gids naar een betere geestelijke gezondheidszorg, 2010). 

Op basis van de afspraken binnen de WGO en ervaring die reeds bestaat in talrijke 

Europese landen heeft men in 2008 op Belgisch nationaal niveau beslist om de 

geestelijke gezondheidszorg ingrijpend aan te pakken. Dit werd gevat onder Artikelen 

11 en 107 met als titel: “De vorming van zorgcircuits en netwerken in de geestelijke 

gezondheidszorg” (Marysse, 2012). 

De Belgische overheid maakt met artikel 107 van de ziekenhuiswetgeving een 

reorganisatie mogelijk van de huidige geestelijke gezondheidszorg. Ziekenhuisdirecties 

en medische staf van residentiële psychiatrische instellingen kunnen door een her-

locatie van middelen, per regio, hun huidige overheidstoelage aanwenden voor de 

uitbouw van een alternatieve, vermaatschappelijking gerichte zorgorganisatie (Van 

Hecke; Joos; Daems; Matthysen & De Bruyne, 2011).  

De algemene doelstellingen van deze herstructurering, zijn onder andere: om zorg op 

maat aan te bieden, waarbij er meer differentiatie in het zorgaanbod moet komen en dit 

vraag-gestuurd moet worden. Hierbij wilt men de zorg vermaatschappelijken en deze 

zoveel mogelijk integreren in leef-, leer- en werkomgeving van de cliënt. Er moet meer 

aandacht besteed worden aan preventie en vroegere interventies. Hierbij aansluitend 

moet de zorg sneller toegankelijk zijn, dankzij de hervormingen en de samenwerking 

tussen de verschillende zorgvormen. De residentiele behandelingen moeten 

intensiever en van kortere duur worden. De preventie van ‘chronifiëring’ van de cliënt 

moet op de voorgrond staan. Men moet altijd oog hebben voor blijvende 

maatschappelijke inbedding en rehabilitatie. Tot slot moet aan elke cliënt de continuïteit 

van de zorg gegarandeerd worden (presentatie Infomoment 107, 2011)  

In de ‘Gids naar een betere geestelijke gezondheidszorg door de realisatie van 

zorgcircuits en zorgnetwerken’ (2010) vinden we vijf bewegingen binnen de hervorming 

van het nieuw GGZ-concept : 
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Bij de uitwerking van een “artikel 107-project” moeten alle actoren binnen een bepaald 

werkingsgebied betrokken worden. Men moet samen strategieën uitwerken die een 

oplossing bieden voor de geestelijke gezondheidszorgnoden. Er moet bij de uitwerking 

van deze strategieën steeds een aantal minimale kernfuncties worden ingevuld 

(www.psy107.be; informatienota,2009). 

 

 

1. Activiteiten inzake preventie en promotie van GGZ, vroegdetectie, screening en        

diagnosestelling 

2. Ambulante intensieve behandelteams voor zowel de acute (functie 2a) als 

chronische GGZproblemen (functie 2b). 

3. Rehabilitatieteams die werken rond herstel en sociale inclusie. 

4. Intensieve residentiële behandelunits voor zowel de acute als chronische 

GGZproblemen indien een opname noodzakelijk is. 

5. Specifieke woonvormen waarin zorg kan aangeboden worden indien het thuismilieu 

of het thuisvervangend milieu niet in staat is om de nodige zorg organiseren.  

 

 

 

1. Deïnstitutionalisering: Intensieve en gespecialiseerde ambulante zorgvormen als 

alternatief op een ziekenhuisopname  

2. Inclusie bevorderen door revalidatie en rehabilitatieopdrachten waarbij samenwerking met 

onderwijs, cultuur, arbeid, sociale huisvesting… noodzakelijk is 

3. Decategoralisatie bevorderen en via zorgcircuits en netwerken een samenwerking 

realiseren tussen ouderenzorg, GGZ, sector voor personen met een handicap en Justitie). 

4. De intensifiëring van de zorg binnen de ziekenhuizen. 

5. De consolidatie van de verschillende pilootprojecten, zowel federaal als van de 

gemeenschappen en gewesten, in het globaal GGZ-concept.  

 

http://www.psy107.be/
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Figuur 1: De 5 functies in het nieuwe ggz-model (www.psy107.be) 

 

 

MOBil teams functie 2b van artikel 107. 

Zowel een (langdurige) opname als onvoldoende ambulante zorg zorgt voor 

voortschrijdende maatschappelijke uitsluiting van de ‘zorgwekkende zorgmijders’. De 

vermaatschappelijking van de zorg beoogt dat deze mensen ‘ondanks’ hun psychische 

problemen gewoon ‘in de wijk’  kunnen wonen en leven. Velen van hen verkeren 

echter, in vergelijking met andere burgers, in een achterstandspositie. Zij hebben dan 

ook niet alleen behoefte aan een kwalitatief goede behandeling, maar ook, en vaak 

vooral, aan goede ondersteuning op vlak van wonen, werken en sociale contacten 

opdat zij maximaal kunnen participeren in de maatschappij (Marysse, 2012, p. 7)  

De ambulante mobiele teams die onder functie 2b van Artikel 107 vallen, staan in voor 

de behandeling en begeleiding van deze mensen met een langdurige psychische 

problematiek. Deze begeleiding en ondersteuning gebeurt binnen de eigen 

leefomgeving van de cliënten. In dit hoofdstuk baseren we ons op het laatste dossier 

van de projectgroep 2b (2012) van de MOBiL teams in de regio Gent (nieuwe 

naamgeving voor de mobiele teams onder functie 2b).  

 

http://www.psy107.be/
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De mobiele teams situeren zich tussen de ambulante zorg en de residentiële zorg en 

creëren zo een meer gedifferentieerd zorgaanbod. Ze richten zich op maatschappelijke 

inclusie en herstel van de cliënten. Hierbij tracht het MOBiL-team ook in de 

samenleving een klimaat te creëren die de maatschappelijke participatie van personen 

met psychische problemen verhoogt (cf kwartiermaken). De resocialisatie van de 

‘zorgwekkende zorgmijders’ wordt bevorderd door hen te stimuleren en te 

ondersteunen in de verschillende domeinen zoals  arbeid, vrije tijd, ontmoeting en 

vorming. De hulpvraag en de eigen wensen en behoeften van de cliënt staan telkens 

centraal waarbij de cliënt zoveel mogelijk gesteund wordt bij de eigen regievoering. Het 

woord (langdurige) ‘zorg’ staat centraal in hun visie (Marysse, 2012).   

De MOBil teams trachten zorg op maat van de cliënt aan te bieden waarbij individuele 

en langdurige zorgtrajecten worden aangeboden. De zorg op maat wordt vooreerst 

gekenmerkt door laagdrempeligheid en toegankelijkheid net gericht op deze groep 

mensen die tussen de mazen van de zorg vallen, ‘de zorgwekkende zorgmijders’. Voor 

diegene die op eigen kracht de weg naar het zorgaanbod niet vinden, moeten de 

begeleiders van de mobiele teams zelf naar de cliënt stappen maar wel met zo weinig 

mogelijk dwang en op een manier dat de cliënt zich gerespecteerd blijft voelen in zijn 

autonomie. Hierbij vinden we ook elementen van bemoeizorg, en ‘outreachend’ werken 

terug3. Vervolgens wordt de cliënt zelf naar voor geschoven als regisseur van zijn 

eigen leven en moet de zorg daarop afgestemd worden. De begeleiding moet 

beschouwd worden als een niet ophoudende poging om telkens, zo nauwgezet 

mogelijk, aan te sluiten bij de leefwereld van de ander als ander. Men verwijst hiernaar 

als ‘afgestemde zorg’, zorg die afgestemd wordt op de noden van de cliënt. Vervolgens 

wordt ook de presentiebenadering van Baart (cf vriendendienst) aangehaald. Waarbij 

de begeleider vanuit een onvoorwaardelijke nabijheid de cliënt de ruimte geeft om te 

bepalen wat er moet gebeuren. Tot slot werken ze volgens de theorie van 

kwartiermaken: de maatschappelijke opdracht is dan een klimaat te bevorderen waarin 

meer mogelijkheden ontstaan voor deze groep om erbij te horen, naar eigen wens en 

mogelijkheden (cf Kwartiermaken). (Marysse, 2012).  

 

 

                                                           
3
 We willen hier ook kort verwijzen naar de werking van ACT (Assertive Community 

Treatment) en FACT (Function Assertive Community Treatment) die beiden werkzaam 
gebleken zijn in Nederland (Van Veldhuizen, Bäheler & Teer, 2006).  
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In de regio van Gent zijn er reeds 3 mobiele 2b teams werkzaam sinds een paar 

maanden. Mogelijks sluit hierbij in de toekomst nog een 4e team aan voor de regio 

Meetjesland (Eeklo-Zelzate). Éen van deze MOBiL teams is gelokaliseerd in Villa 

Voortman (cf Villa Voortman als laagdrempelig ontmoetingshuis) (Marysse, 2012, p 

16). 

De 2B teams zijn multidisciplinaire teams, waarbij alle teamleden mobiel en 

outreachend werken en bepaalde taken op zich nemen. Hierbij kan er ook beroep 

gedaan worden op de verschillende teamleden met specifieke expertise. Een MOBil 

team bestaat uit een tiental begeleiders met verschillende deskundigheden 

(maatschappelijk werk, psychologie, verslavingszorg…) naast deze begeleiders zijn er 

ook coördinerende functies  met een coördinator die ook meedraait in het team en de 

psychiater.  

De mobiele teams stellen zich complementair op: er moet een noodzaak zijn om zorg 

aan huis te bieden, omdat andere zorg niet beschikbaar of niet (meer) toereikend is. 

Erg belangrijk hierbij is de samenwerking en participatie met andere hulpverleners, het 

natuurlijk netwerk van de cliënt en andere sectoren. “In de samenwerking met andere 

hulpverleners moet subsidiariteit centraal staan: reguliere, ambulante zorg waar kan, 

outreachende zorg waar nodig en intensieve, residentiële zorg waar moet. Hierbij is 

goede communicatie met andere hulpverleners en eerstelijnsvoorzieningen cruciaal”. 

Andere partners waarmee wordt samengewerkt zijn bv GTB: (gespecialiseerde 

trajectbepaling- en begeleiding), BW (beschut wonen), thuiszorg, Straathoekwerk, 

Justitieel en forensisch werk... Ook de familieleden zijn erg belangrijke partners, er 

moet een continue en gelijkwaardige ‘trialoog’ gevoerd worden tussen cliënt, familie of 

andere belangrijke derden en de begeleider. Er wordt aandacht besteed aan 

verschillende levensdomeinen; niet enkel welzijn en wonen. Men gelooft dat arbeid en 

vrije tijd het individu verbinden met het collectieve in de samenleving; van waaruit een 

natuurlijk netwerk wordt opgebouwd waardoor het professionele hulpverleningsnetwerk 

minder belangrijk zou worden (Marysse, 2012). 

 

“Globaal worden de werkingsprincipes van de MOBil teams samengebracht onder de 

zogenaamde 7 C’s” (Marysse, 2012, p.88). 
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1. Cure: blijven behandelen, ook bij chronische cliënten 

2. Care: zorg, verpleging, rehabilitatie  

3. Crisis: intensiveren van behandeling en zorg om opnames te voorkomen of bekorten;    

indien nodig toch opname (bijv. ook bed op recept)  

4. Cliënt knowhow (empowerment, inschakelen ervaringsdeskundigen)  

5. Community: belang van familiecontacten en het maatschappelijk steunsysteem, arbeid, 

kwartiermaken  

6. Controle: toezicht waar nodig (forensisch, verslaving)  

7. Check: outcome monitoring 

 

 

Keerzijde van de medaille?   

 

De aanmoediging en aanzet van de overheid, met artikel 107, tot een vernieuwing van 

de ggz en een concrete stap tot vermaatschappelijking van de zorg, kan men zeker 

beschouwen als een grote stap in de ‘goede richting’. De uitbouw van zorgcircuits en 

netwerken, het afbouwen van bedden, de mobiele teams, het ‘vraaggericht’ werken 

i.p.v. ‘aanbodgericht’… Dit alles kan de zorg meer toegankelijk maken waardoor onze 

‘zorgwekkende zorgmijders’ minder snel door de mazen van het netwerk zouden 

doorvallen. 

Maar naast ethische en humane redenen om dit artikel in te voeren wordt er ook 

gewezen naar een verborgen onderliggende besparingsmaatregel. Van Hecke, J.;  

Joos, I.; Daems, J.; Matthysen, V.; De bruyne, S (2011), alle vier psychiaters, schreven 

het artikel ‘Reorganisatie van de Belgische ggz; betere zorg voor mensen met een 

ernstige psychiatrische aandoening?’. Zij verwijzen naar de zorgvernieuwing onder 

artikel 107 als een ‘mogelijk economisch gestuurde reorganisatie’.  

In hun analyse duiden Van Hecke et al. (2011) dat een geslaagde reorganisatie van de 

ggz moet leiden naar een beter bereiken van mensen met een ‘ernstige psychiatrische 

aandoening’ binnen de ambulante zorg en in een intensievere maar kortere 

behandeling binnen de residentiële zorg. Als men deze reorganisatie zowel ambulant 

als residentieel wilt opzetten moeten er meer middelen worden ingezet. Bij artikel 107 

is er enkel een relocatie van middelen mogelijk. Hierdoor vreest men voor een 

verminderde zorg waarbij de duurste, de mensen met een ‘ernstige psychiatrische 

aandoening’, de ‘zorgwekkende zorgmijders’ terug het eerst in de problemen zullen 

komen.  
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De hervormingen onder Artikel 107, worden ook geconfronteerd met weerstand vanuit 

de klinieken. Mevrouw Muriel Gerkens (Ecolo-Groen!) geeft, in een gedachtewisseling 

over artikel 107 in de Belgische kamer van volksvertegenwoordigers op 4 april 2011, 

aan dat ze al lang uitkeek naar de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg. Ze 

oordeelt dat artikel 107 veel positieve punten bevat. Het is in overeenstemming met de 

Verklaring van Helsinki van 2005, die mensen met een geestesstoornis binnen de 

samenleving wil houden en het aantal opnames in een gesloten omgeving tot het strikt 

noodzakelijke beperkt.  

Gerkens (2011) wijst er echter ook op dat de beoogde projecten van artikel 107 

allemaal uitgaan van de ziekenhuisstructuren. “De overheid hoopt dat die structuren 

aldus bedden zullen overdragen, maar verplicht hen daar niet toe. Het zal die 

ziekenhuizen in de eerste plaats nog altijd te doen zijn om de ziekenhuissubsidies 

zodat zij de aan hun instelling verbonden psychiaters kunnen blijven betalen. De 

ziekenhuizen en hun psychiatrieafdelingen zullen niet rap geneigd zijn bedden af te 

staan aan open instellingen of lokale zorgcentra. Door daar geen rekening mee te 

houden, breekt de overheid geen lans voor initiatieven buiten de ziekenhuisomgeving.” 

(Gerkens, 2011 geciteerd in Lambert, 2011) 

Ook de Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg van de 

universiteit van Gent geven in een nota (19.02.2011) aan dat de vermaatschappelijking 

uitgaande van artikel 107 opgezet is vanuit een ‘hospitalocentristisch” model’. “Men 

vraagt zich af hoe bedden kunnen worden afgebouwd, en hoe een aantal 

programma’s, die momenteel worden aangeboden aan opgenomen patiënten op een 

andere manier kunnen worden gebracht, eventueel in de “community”. Dit verschijnsel 

komt steeds terug wanneer men ontwikkelingen van “vermaatschappelijking” in de zorg 

in de laatste 20 jaar in België bestudeert: men vertrekt steeds vanuit het ziekenhuis, en 

de mechanismen worden via de ziekenhuisfinanciering aangestuurd” (Vakgroep 

Huisartsgeneeskunde en eerstelijns-gezondheid, 2011, p. 1).  

Een verbeterde en fundamentele aanpak die zij hier voorstellen is echter om te 

vertrekken vanuit de behoeften in een bepaalde regio, een bottum-up benadering in 

plaats van top-down te werken. De vraag is dan hoe het grootste deel van deze 

behoeften op het vlak van geestelijke gezondheid kunnen worden ingevuld vanuit een 

(daartoe versterkte) eerste lijn. Hierbij stelt men de kwaliteit en relevantie van de 

intramurale zorg niet in vraag, maar wijst men op het belang van goede verbindingen 

tussen de intramurale en de ambulante zorg (ibid).  
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Eveneens cruciaal is de samenhang tussen gezondheid, welzijn, tewerkstelling en 

opleiding; wat niet vergeten mag worden in een werkbare en ruime geestelijke 

gezondheidszorg. Hierbij moet volgens hen maximaal ingezet worden op de reeds 

bestaande voorzieningen (Vakgroep Huisartsgeneeskunde en eerstelijns-gezondheid, 

2011).  

“In deze nota hebben wij ons afgevraagd of artikel 107, in plaats van ’steeds meer van 

hetzelfde’ te bieden, een fundamentele innovatie kan brengen, waarbij we vertrekken 

vanuit een nieuw zorgparadigma: zorg die vertrekt vanuit de eerste lijn, die versterkt 

wordt om problemen in de geestelijke gezondheidszorg op te vangen, en als 

vertrekbasis dient voor eventueel gespecialiseerde trajecten naar tweede en derde lijn. 

In dit model staan tweede en derde lijn, ondersteunend t.a.v. de eerste lijn. Op die 

manier, kan een performant antwoord geboden worden aan de psychiatrische 

problematiek, met veel aandacht voor sociale rechtvaardigheid en kansen voor 

iedereen” (Vakgroep Huisartsgeneeskunde en eerstelijns-gezondheid, 2011, p. 5). 

Er ontstaan verschillende initiatieven, om gemeenschapsgerichte zorg te creëren, om 

de vermaatschappelijking van de zorg te bewerkstellen. Deze vertrekken vanuit een 

bottum-up benadering, ze vertrekken vanuit luisteren naar de patiënten, de 

doelgroepen, ze vertrekken van hun noden en verwachtingen. Het probleem hierbij is 

echter dat ze vaak binnen de huidige hervormingen onder Artikel 107 geen plaats 

vinden en dus ook niet gesubsidieerd worden. Als voorbeeld van zo’n bottum-up 

benadering, die valt binnen de vermaatschappelijking maar niet onder artikel 107, 

belichten we het verhaal van Villa Voortman, een laagdrempelig ontmoetingshuis in 

Gent. We werken Villa Voortman uit als casus en willen daarmee het belang van 

laagdrempelige ontmoetingshuizen aankaarten in de aangepaste zorg voor de 

‘zorgwekkende zorgmijders’.  
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Villa Voortman: Een Laagdrempelig Ontmoetingshuis 

 

Villa Voortman is een ontmoetingshuis, een dagcentrum in de stad Gent. Het is een 

huis waar mensen met ‘psychische moeilijkheden’ terecht kunnen, de ‘zorgwekkende 

zorgmijders’ van hierboven. Het profiel van de bewoners en het bredere verhaal achter 

hun ‘diagnose’ wordt verderop dit hoofdstuk nader toegelicht. Villa Voortman is een 

‘open huis’, dat gekenmerkt wordt door een laagdrempeligheid en toegankelijkheid. 

Sinds kort is er ook een mobiel team (2b team cf ART. 107) gelokaliseerd op de 

bovenverdieping van Villa Voortman die de bezoekers verder kunnen begeleiden en 

met de mogelijkheid tot ‘assertieve outreach’ of actieve bemoeienis wanneer 

bezoekers plots afhaken. Het is in de eerste plaats een ankerpunt voor de bezoekers, 

als tegengewicht voor hun voortschrijdende vlucht en uitsluiting; een omgeving waar de 

bezoekers een gevoel van eigenwaarde en gelijkwaardigheid kunnen ontwikkelen 

(Bryssinck poster, 2012;  Meesen, 2010).  

Villa Voortman wil een plek zijn waar de bezoekers erkend worden in hun mens zijn, in 

hun anders zijn; waar er ruimte en erkenning van het verschil wordt gelaten. Er worden 

enkel particuliere parcours gevolgd en er is een diep respect voor de totale mens; 

waarbij bezoekers nooit gereduceerd worden tot hun symptomen. Er wordt geprobeerd 

het accent te verschuiven van 'patiënt met een diagnose' naar 'mens met een verhaal' 

(Vanderstraeten, 2011).  

Het ontmoetingshuis gaat uit van de behoefte van mensen om ergens bij te horen, zich 

veilig te kunnen voelen, nuttig te zijn, relaties met anderen te kunnen onderhouden en 

zichzelf te kunnen ontwikkelen; een plek te hebben waar men welkom is en 

gerespecteerd wordt. Daarnaast wordt gewerkt met de mogelijkheden van mensen met 

een psychiatrische problematiek: de 'gasten', 'de bezoekers' worden aangesproken op 

hun gezonde kant (cf empowerment), waarbij er veel ruimte is voor eigen initiatief en 

verantwoordelijkheid Het is een open huis waar zorg, ‘harmreductie’, ondersteuning, 

empowerment, participatie en sociale verankering worden benadrukt. De kernspreuk 

van Villa Voortman luidt: ‘een minimale structuur met een maximale 

verantwoordelijkheid’ (Bryssinck, 2004, 2005, 2009, 2010). 

Villa Voortman is een erg recente werking en is slechts een jaar operationeel op de 

huidige locatie.  
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We zullen eerst een korte ontstaansgeschiedenis van Villa Voortman schetsen en de 

motieven van de initiatiefnemers van het ‘innoverende’ project duiden. We zullen dit 

toelichten aan de hand van visie- en werkteksten en persoonlijke gesprekken met de 

begeleiders alsook met de bezoekers. Vervolgens zullen we een beeld schetsen van 

de bezoekers en hun ‘problematiek’ en hierbij het bredere verhaal achter de diagnose 

trachten te schetsen. Hierna gaan we ook dieper in op de leidende principes van Villa 

Voortman en zullen we een aantal theoretisch concepten dieper toelichten. Vervolgens 

wordt vanuit mijn stage-ervaring kort beschreven wat er zoal gebeurt in Villa Voortman 

en wat het aanbod naar de bezoekers toe is. Tot slot gaan we dieper in op het belang 

van netwerkvorming met zowel de intramurale zorg als ook met andere actoren in onze 

samenleving.  

Ontstaansgeschiedenis van Villa Voortman 

Oorspronkelijk is het ontstaan van het ontmoetingscentrum een samenwerkingsproject 

tussen twee medewerkers van Psychiatrisch Centrum Sleidinge; Dirk Bryssicnk en 

Johan Vanderstraeten, en de sociaalartistieke werking Victoria Deluxe.4 Het 

vertrekpunt voor dit initiatief gaat echter veel dieper dan deze samenwerking en getuigt 

van een diepe ethische mensvisie en sterke bottum-up benadering. Wat de 

initiatiefnemers diep gestimuleerd heeft (zowel Bryssinck en Vanderstraeten als 

Willaert binnen Victoria Deluxe) is de problematiek van ‘ernstige maatschappelijke 

uitsluiting’ voor een groep ‘psychisch kwetsbare mensen’ in de stedelijke context van 

een stad als Gent (Vander Vorst,2010; Bryssinck, 2011; Willaert, 2010; Meesen, 2010). 

Victoria Deluxe wordt sinds de start van haar werking geconfronteerd met participanten 

die ernstige problemen hebben op het vlak van de ‘geestelijke gezondheid’ tot zelfs 

ernstige psychiatrische problemen (Willaert, 2010). Ook een aantal andere 

organisaties, die vanuit de eerste lijn functioneren en die niet specifiek binnen het 

werkveld van de geestelijke gezondheidszorg of het werkveld van de psychiatrie hun 

erkenning en bestaansreden vinden, kwamen steeds meer met dezelfde personen in 

aanraking binnen hun werking. We noemen hier onder andere straathoekwerk, het 

inloopcentra, CAW Artevelde, het bijstandsteam, Victoria Deluxe als sociaal artistieke 

praktijk…(Van der Vorst, 2010).  

 

                                                           
4
 Hoewel nog steeds contacten onderhouden worden is de intense samenwerking stopgezet 

met de opstart van de eigen en huidige locatie van Villa Voortman 
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Het betreft hier mensen die maatschappelijk naar de rand van de samenleving 

verwezen zijn en voor wie het verre van evident is dat hen nog kansen geboden 

worden om terug actief te participeren binnen de samenleving. Het zijn evenzeer 

mensen voor wie de toegang tot de 'reguliere’ hulpverlening bijzonder moeilijk is. Ook 

al is hun naam soms 'gekend', ze zijn niet in een procesmatige begeleiding of 

ondersteuning betrokken. Het zijn de ‘zorgwekkende zorgmijders’ van eerder. (Van der 

Vorst, 2010). 

Het is voor deze groep ‘naar de rand van de samenleving verbannen, onstabiele, 

disfunctionerende’ mensen dat Victoria Deluxe samen met Pc Sleidinge een 

inspanning leverde “om een betekenisverlenend, rehabiliterend, plaatsgevend, 

kansontwikkelend, integratief project te ontwikkelen dat onmacht buigt naar macht, 

naar greep op de werkelijkheid, met een plek in de werkelijkheid” (Van der Vorst, 2010, 

p. 3).  Een ‘community based’ project dat zich ontwikkelt voor een doelgroep; mensen 

die nu via de klassieke bestaande organisatie van psychiatrische ziekenhuizen geen 

weg naar eigen greep op het leven en geen weg naar de samenleving vinden. Willaert 

(2010) wijst hier op het belang van een fysieke ontmoetingsplek, een vast ankerpunt in 

het leven van mensen met vaste vertrouwensvolle figuren in een veilige omgeving.  

Ook binnen Pc Sleidinge merkten Bryssinck en Vanderstraeten een sterke uitsluiting 

van een grote groep psychotische subjecten met een verslaving aan legale en meestal 

illegale middelen. Ze beschrijven hoe de grotere beschikbaarheid van genotsmiddelen 

in onze samenleving leidde tot het gebruik en misbruik ervan door psychotische 

subjecten. (Op het statuut van de toxicomanie binnen de psychotische structuur gaan 

we later dieper in.) Het stijgende gebruik bij deze groep mensen leidde volgens 

Bryssinck (2010, p. 27) tot een forse maatschappelijke en juridische druk op de 

geestelijke gezondheidszorg om deze mensen een plaats en behandeling te bieden. 

“Vermits de huidige kwaliteitsnormen steeds meer eisen, zien we de 

behandelingsafdelingen steeds verder specialiseren en selectiever worden in hun 

doelgroep waardoor deze mensen ook daar geen plaats meer vinden”.  

Bryssinck beschrijft hoe hij de afdeling dubbeldiagnose binnen PC Sleidinge, die ze 10 

jaar geleden juist voor deze groep mensen oprichtten, sterk zag veranderen. Als 

pilootproject van de overheid kwam zij steeds meer onder druk te staan en 

specialiseerde zich tot “een behandelingsafdeling voor de jongere ‘acutere’ populatie 

met een minder gehypothekeerd bestaan en een gunstiger prognose.”  
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Hierdoor moest de oorspronkelijke groep (psychotische subjecten met een sterke 

middel-afhankelijkheid) opnieuw op zoek gaan naar een plaats “die er helaas niet altijd 

is want elke afdeling heeft zijn ‘missie’ en dient zijn einddoelstellingen te bereiken…Dit 

is geen verwijt naar een particuliere kliniek of afdeling maar een pijnlijke sociologische 

vaststelling.” (Bryssinck, 2010, p.2, Bryssink et al. 2005)  

We komen hier terug op het punt waarmee deze masterproef begonnen is; “Er is iets 

fundamenteels mis met de manier waarop we vandaag psychiatrie bedrijven” 

(Bryssicnk,2010,p.1). De psychiatrie vervreemdt steeds sterker van zijn oorspronkelijke 

asielfunctie, het opkomen voor en zorg dragen voor de kwetsbare mensen uit onze 

samenleving, en gedraagt zich meer en meer als een bedrijf binnen een neoliberale 

samenleving waar alles kwantificeerbaar en meetbaar moet zijn.  

“Gezien het feit dat de residentiële opvang voor deze steeds omvangrijkere groep 

mensen, verder afgebouwd wordt en ze in de psychiatrie ofwel chronische 

psychiatrische patiënt worden ofwel er worden buiten gezet is de noodzaak voor een 

laagdrempelige opvang onder vorm van een dagcentrum zeer opportuun. Met een 

dagcentrumwerking willen we de noodzaak tot zorg, ondersteuning en sociale 

verankering sterker benadrukken. Vanuit onze vroegere ervaring ontdekten we dat het 

sociaal therapeutisch model met zijn horizontale werking de meeste kansen biedt tot 

een verankering en ont-moeting met deze mensen. Dit kan er toe leiden dat deze 

doelgroep minder snel en minder ingrijpend ‘marginaliseert’” (Bryssinck, 2010, p.17). 

Vanwege hun hierboven vermelde bevindingen van de radicale uitsluiting van deze 

groep mensen en vanuit hun maatschappelijke opdracht en ethische visie, besloot Pc 

Sleidinge, met vooral Bryssinck en Vanderstraeten als trekkers, een dagcentrum in de 

stad te creëren. Dit sluit nauw aan bij de tendens tot ‘vermaatschappelijking’ onder (cf 

Artikel 107) dat binnen de geestelijke gezondheidszorg opgang maakt.  

 

Profiel van de bezoekers  

De bezoekers worden vaak omschreven als ‘dubbeldiagnosepatiënten’. Het zijn veelal 

mensen die ernstige psychische problemen hebben en tevens verslaafd zijn aan 

allerlei legale of illegale drugs. We zullen straks omschrijven wat de functie is van dit 

gebruik maar stellen nu al dat het regelmatig een vorm van ‘zelf medicamenteus’ 

systeem betreft om angst, pijn en psychisch lijden te onderdrukken (Bryssinck, 2004, 

2009, 2010).  
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Dubbeldiagnose betekent letterlijk het samengaan van een aan middelen gebonden 

diagnose met een niet aan middelen gebonden diagnose. Zij is een specificatie van de 

meer algemene term ‘comorbiditeit’ Dubbeldiagnose is volgens Bryssinck eerder een 

kunstmatig concept ontstaan door een eenzijdig gebruik van classificatiesysteem de 

DSM. waardoor het veelal onmogelijk wordt een patiënt onder één enkele diagnose te 

plaatsen (Bryssinck,2009, 2010, p.11).  

 

Het zijn een groep erg kwetsbare mensen die maatschappelijk naar de rand van de 

samenleving verwezen zijn (Meesen, 2011; Van der Vorst 2010; Willaert 2010; 

Bryssinck 2011). Ze ervaren vaak op bijna alle relevante levensdomeinen problemen; 

wonen (indien ze al een woning hebben, soms hebben ze geen vaste verblijfsplaats of 

domicilieadres.), werken en activiteit ( en werk hebben ze eigenlijk nooit, of zeer tijdelijk 

en niet in het formele circuit, het zijn merendeel mensen met een lage socio-

economische status, vaak met een laag opleidingsniveau, diverse 

gezondheidsproblemen, familiale problemen (indien daar nog contact mee zou zijn), 

een beperkte vriendenkring (die vooral ‘lotgenoten’ en vaak tijdelijk zijn), weinig tot 

geen duurzame contacten en relaties... Kortom: alles lijkt ‘overhoop’ te liggen (Van der 

Vorst, 2010).  

Vaak gaat het om mensen die bij het OCMW bekend zijn als ‘leefloner’ of ze staan 

onder bewindvoering. Hun zorgnetwerk is dus dikwijls erg beperkt of zelfs onbestaand. 

Hierdoor ondervinden ze weinig kansen en steun om weer actief te kunnen participeren 

in de maatschappij. Het is deze groep mensen, ‘de zorgwekkende zorgmijders’ die 

binnenin de reguliere hulpverlening vaak tussen de mazen van het zorgnetwerk heen 

vallen; zelf hebben ze er vaak geen vertrouwen meer in wegens herhaaldelijke 

psychiatrische opnames. Eveneens worden ze door professionele hulverleners vaak 

vanuit een onmachtsgevoel beschreven als ‘therapieresistente patiënten’. Het gevoel 

van falen en onmacht, ervaren zowel door hen als door de welzijnswerkers, is zeer 

hoog (Meesen, 2011; Van der Vorst, 2010).   

Vaak zijn ze door hun gebruik of ‘antisociale trekken’ reeds in aanraking gekomen met, 

of gekend bij, het gerecht die hen justitiële maatregelen oplegde zoals gedwongen 

opnames of interneringsmaatregelen. Hoewel internering een beschermingsmaatregel 

en een mogelijkheid tot verandering en behandeling zou moeten zijn, en geen straf, is 

het helaas in vele gevallen een eindpunt van een leven en strijdig met het Europees 

Verdrag van de Rechten van de Mens (Bryssinck, 2010). 
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Ze worden dan  opgesloten als delinquenten in gevangenissen waar ze soms stilletjes 

wegkwijnen omdat het gedwongen en ingewikkelde karakter van het justitiële statuut 

vele therapeuten en klinieken afschrikt. Hierdoor wordt de mogelijkheid tot behandeling 

vaak belemmert. Hoewel hun strafbaar feit soms minimaal is zullen zij, in het geval van 

overtreding van hun voorwaarden, bv. het herval in gebruik, veel langer vastzitten dan 

de wettelijke maximumstraf op het gepleegde misdrijf. Als gevolg wordt internering 

dikwijls een maatregel van onbepaalde duur (ibid).  

Ik verwijs in dit verband naar de documentaire van Victoria Deluxe ‘Ik zeg altijd de 

waarheid, maar niemand gelooft mij’. De documentaire toont de impact van psychisch 

ziek zijn op de mens en zijn omgeving. De documentaire schetst daarmee een 

indringend beeld van het verlies en de vervreemding die het ziekteproces bij alle 

betrokkenen veroorzaakt en gaat over het gevecht tegen de soms falende en 

ontoereikende psychiatrische zorg. Hierbij wordt het complexe en juridische statuut van 

de interneringsmaatregel getoond vanuit de ogen van de betrokken zelf. 

(www.victoriadeluxe.be) 

 

“Van het ene naar het andere ziekenhuis worden gestuurd. 

Een Engelstalig boekje in uw handen geduwd krijgen 

met uitleg over de ziekte van uw zoon. 

Tekst maar geen uitleg! 

En als niemand het nog weet, is er alleen nog maar de gevangenis!” 

 

Statuut van de toxicomanie in de psychose. 

‘Dubbeldiagnosepatiënten’ zijn niet nieuw; “vele psychotische tooien zich in een 

toxicomaan kleedje” (Bryssinck, 2004, p. 10). Het steeds vaker voorkomen van 

psychose en toxicomanie is dan ook geen toeval.  Bryssicnk ( 2009, 2010) verwijst 

naar een studie van Anthenelli van 1997 die vaststelt dat meer dan 60% van de 

populatie van psychotische mensen druggebruikers zijn en dat meer dan 10% 

schizofrenie terug te vinden is in de toxicomane populatie.  

En ondertussen zal dit aantal volgens Bryssinck ongetwijfeld nog flink gestegen zijn. In 

Amerika spreekt men van een epidemiologisch effect, ongeacht hun repressieve 

politiek van de “War on Drugs”, schat men dat in de VS alleen al meer dan 10 miljoen 

mensen lijden aan een ‘dual diagnosis’.  

http://www.victoriadeluxe.be/
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De prognose van Bryssinck (2004, 2009, 2010) is dan ook dat deze groep steeds 

talrijker zal worden en een belangrijkste psychiatrische populatie zal uitmaken in de 

toekomst. “Het is geen tijdelijk verschijnsel of een hype; drugs zijn er altijd geweest en 

zullen ook altijd blijven bestaan, wat de politiek ook probeert met of zonder 

gedoogbeleid” (Bryssicnk, 2010, p.14). 

In wat volgt zullen we het statuut van de toxicomanie in de psychose verder toelichten. 

Ik poog hier geen oorzakelijke verbanden bloot te leggen maar wel te wijzen op het 

dubbele statuut van druggebruik binnen de psychose en zo verder te kijken dan de 

uitspraak: ‘drugs veroorzaakt een psychose’.   

Het is inderdaad een bekend gegeven dat sommige drugs, en vooral deze die een 

overweldigend effect hebben op het subject, de uitlokkende factor of trigger van een 

psychose kunnen zijn. Psychoactieve stoffen zoals de stimulantia kunnen leiden tot 

een toename van psychotische symptomen (Bryssinck, 2009, 2010). Waar minder de 

aandacht op wordt gelegd en desalniettemin evenveel aandacht verdient, is de 

‘omgekeerde weg’ en de hypothese dat de inname van bepaalde stoffen een dam of 

barrière kunnen opwerpen tegen hetgeen het psychotisch subject dreigt te 

overspoelen. Sommige drugs kunnen ‘de psychotische verbrokkeling van het 

lichaamsbeeld’ ‘lijmen’ waardoor een gevoel van eenheid word ervaren en matig 

gebruik van cannabis kan bij sommige psychotische subjecten ook angst, depressie en 

andere symptomen van de psychose reduceren (Dom, 1999; Dixon, 1990 in Bryssinck 

2010, 2009). Druggebruik kan dus één van de mogelijkheden zijn om de soms 

ondraaglijke en overheersende angst tijdelijk te dempen (Zafiropoulos, 1996, Le 

Poulichet, 1987 in Bryssinck, 2010, 2009).  

Het gebruik zou dus in functie van het lijden van het subject kunnen staan en bijgevolg 

geen ‘oorzaak’ zijn maar wel een mogelijk effect van de psychotische structuur. “Daar 

waar de psychose dikwijls begint met een ont-regeling van het lichaam zal het ge-

regeld gebruik van bepaalde substanties een poging inhouden om het reële van het 

lichaam aan een dwingende lichamelijke wet te onderwerpen, door het ontregelende 

vast te knopen aan de inname van een product” (Bryssinck, 2010, p. 13). Hierdoor 

probeert het subject het ontregelende en overspoelende genot, dat de psychotische 

structuur kenmerkt, in te perken. De toxicomane problematiek in de psychose is dus 

een poging om een teveel te onderwerpen aan een inperking. Bryssinck (2009, 2010) 

noemt dit een vorm van reële suppletie of een behandeling van het reële door het reële 

.  
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Een vraag die zich daarbij stelt is waarom de bezoekers van Villa Voortman dan vaak 

moeite hebben om hun drugs (die ze als een vorm van zelfmedicatie gebruiken) in te 

ruilen voor betere medicatie? Bryssinck (2009, 2010) draagt hiervoor verschillende 

redenen aan: ten eerste omdat, ondanks de vaststelling dat ze gelijkaardige effecten 

kunnen sorteren, dit ook niet per se betekent dat ze dezelfde effecten hebben. Vele 

psychotische subjecten rapporteren dat neuroleptica hen verhinderen te denken terwijl 

bepaalde drugs hen juist in de mogelijkheid stellen om even niet te moeten denken, 

wat een groot verschil is (De Ridder en Rozenberg, 2000 in Bryssinck 2010). Ten 

tweede wijst Bryssinck op een ander belangrijk aspect: het gebruik werkt niet alleen 

stabiliserend door een reëel effect op het lichaam, er is ook vaak een imaginair effect 

aanwijsbaar. De identificatie met het ‘toxicomaan zijn’ blijkt soms draaglijker dan de 

identificatie met het ‘psychotisch zijn’. De acceptabelere identiteit van ‘gebruiker’ biedt 

hen eveneens de mogelijkheid deel uit te maken van een bestaande subcultuur waarbij 

het gebruikersjargon een taal aanbiedt waarin ze zich kunnen presenteren. Een poging 

om een sociale band te installeren, om zich in de wereld te verankeren en een leefbare 

positie te veroveren of behouden.   

Het is een belangrijk element binnen de werking van Villa Voortman om niet enkel te 

focussen op de ‘negatieve kant’ maar zeker ook het imaginaire en symbolische 

verankerd effect van het gebruik te erkennen. Hoewel Villa Voortman een drugvrije 

plek poogt te zijn is het niet het gebruik dat principaal ‘aangepakt‘ moet worden maar 

werken ze eerder volgens de principes van ‘harm-reduction’, schadebeperking.  

 

Leidende Prinicipes van Villa Voortman 

Er wordt erg cliëntgericht gewerkt vanuit het centrale concept van ‘gastvrijheid’ 

gebaseerd op Derrida (cf Kwartiermaken). Villa Voortman poogt een haven te zijn, een 

thuis voor het ‘uitgesloten spreken’ waar aan de hand van concepten als 

‘deconstructie’ de persoon met zijn verhaal te voorschijn kan komen achter de patiënt 

met zijn diagnose. Het concept van gastvrijheid wordt in hoofdstuk vier theoretisch 

verder uitgewerkt. Door actief burgerschap, empowerment kwartiermaken, 

schadebeperking en de constructie van netwerken promoten ze sociale participatie en 

integratie en wordt verdere marginalisatie en uitsluiting tegen gegaan. Hun werk is 

gebaseerd en geïnspireerd door onder andere de grote denkers: Foucault, Derrida, 

Maxwell Jones en psychoanalytici Lacan en Winnicott. 
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 Voor een beknopte visie en weergave van Villa Voortman verwijs ik hier naar de 

poster voor  Mental Health Europe in Bijlage vier. 

De manier van werken waarbij therapeutische idealen worden weggeschoven en het 

subject mag en kan verschijnen vinden we dan ook sterk terug binnen de ethiek van de 

psychoanalyse. Ik bedoel de psychoanalyse als een theorie, praktijk en voornamelijk 

als een ethiek. Psychoanalyse is dan ook geen methodiek die pasklaar kan worden 

toegepast op een bepaalde casus 

 

Erkenning van een radicale uitsluiting. 

Het vertrekpunt van de ethiek van Villa Voortman is de erkenning die de bezoekers 

krijgen in hun gevoel uit de samenleving te worden gesloten: eerst uit de maatschappij 

als geheel, en erna uit verschillende instellingen of afdelingen. Deze ‘verwelkoming’ of 

dit ‘aanvaarden in hun verschil’ biedt hen een ankerpunt in hun voortschrijdende vlucht 

en uitsluiting. Het ‘bizarre’ of ‘asociale’ gedrag evenals het druggebruik, beschouwt 

men als antwoorden of reacties op deze exclusie, op deze reductie tot een object. “Als 

we deze symptomen niet zien als antwoorden van het subject, lopen we het risico hen 

opnieuw te laten vallen: een zoveelste herhaling in hun leven” (Bryssinck, 2010, p. 14; 

2009).  Wanneer men een plaats creëert voor ‘de groep van zij die niet bij een groep 

horen’ vindt men volgens Bryssinck terug aansluiting bij het eigene van de psychiatrie 

en haar historisch gesproken primaire doelstelling: ‘de asielfunctie’. Telkens wanneer 

men dit vergeet en terugvalt op de veronderstelling dat patiënten gemotiveerd moeten 

zijn, ‘ziekte-inzicht’ of een ‘vraag’ hebben, verplicht men hen wederom tot aanpassing 

of ‘normalisering’ aan een therapeutische ideaal (Bryssinck, 2010).  

“Niet de positie van de meerderheid is ons referentiepunt maar wel de structurele 

positie van de mensen die zich aan de onderkant of de basis van onze samenleving 

situeren” (Dominique Willaert: Kritiek en sociaal werk in Bryssinck, 2010). Concreet 

vertaalde dit teruggevonden uitgangspunt zich in “onze aanpassing aan de patiënt, 

onze klinische praktijk moet bijgevolg steeds vertrekken vanuit de vraag: “wie zijn zij?” 

in plaats van “wie zijn wij?” (Bryssink, 2009, p.8; 2010).  

Dit kan vertaald worden naar ‘vraaggericht, vertrekkende vanuit de patiënt’ of 

‘cliëntgericht’ werken in plaats van ‘aanbodgericht’ (Bryssinck, 2010, Vanderstraeten, 

2011). Deze verschuiving wordt via de ethiek van de psychoanalyse theoretisch dieper 

toegelicht in de volgende paragrafen.  
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‘Wie zijn wij?’ versus ‘Wie zijn zij? 

De manier waarop de vraag over een institutionele praktijk geformuleerd wordt 

impliceert reeds een eerste oriëntatie die informatie bevat over het concept van de 

kliniek, de overdracht en een analytische positie die ingenomen wordt (Zenoni, 2003). 

Wanneer deze het accent legt op wat “te doen” en “hoe moeten we dit doen” ligt dit aan 

de basis van de oorsprong van, zoals Zenoni het noemt, een therapeutisch “project” 

waarin de hulpverleners verschillende technieken moeten toepassen en er trainingen 

voor hen worden voorzien. In deze oriëntatie worden klinische concepten voornamelijk 

gedefinieerd door het achtervoegsel waarmee ze worden aangevuld: “therapie”;  

bijvoorbeeld: familietherapie, gedragstherapie; creatieve therapie; danstherapie, 

muziektherapie enz.  Deze termen bevatten geen klinisch karakter, het laat de vraag 

van de kliniek in de schaduw (Zenoni, 2003).  

Binnen deze oriëntatie wordt binnen het analytische veld een schema van medische 

actie geproduceerd:  

                     Patiënt                      Therapeut (Zenoni, 2003). 

 

De pijl staat voor het, eenrichtingsverkeer waarbij het slechts de zorgverlener is die zijn 

weten toeschrijft aan de patiënt, de arts die de patiënt ‘betekenaars’ aanreikt (Van 

Hoorde, 2010). De positie die de zorgverlener hier aanneemt wordt binnen de 

psychoanalyse beschouwd als de meesterpositie. Waarbij de therapeut een wijze, een 

meester is die antwoord biedt op de patiënt en zijn vraag. De therapeut bezit als 

dusdanig het weten, de kennis.  

Dit leidt tot een institutionele praktijk waarbij het ideaal, potentieel en “project” van de 

kliniek, het centrum van de zwaartekracht wordt tot het nadeel van het subject. “Een 

utopische organisatie produceert een ideaal dat zal proberen om elke particulariteit van 

een symptoom of van de jouïssance van een subject op te zuigen” (Laurent, 2002). Het 

subject wordt hier niet langer beschouwd als een subject met zijn eigen verlangen, er is 

sprake van desubjectivering van het subject of we durven nog een stap verder te gaan 

en zeggen dat het subject eerder als een object behandeld wordt. Bij objectivering gaat 

het subject verloren, terwijl het langs de klacht weer in de geneeskunde of hier in de 

psychiatrie binnensluipt (Van Hoorde,2010). De patiënt komt met zijn vragen, 

problemen en ‘de Ander’ biedt het antwoord, deze Ander bezit de methode, het 

programma en de kennis om de patiënt te genezen; zijn problemen op te lossen. Het 
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subject dat in dit instituut wilt verblijven moet aanvaarden om zichzelf te laten genezen, 

het programma van het instituut te volgen (Zenoni, 2003). 

Een rotatie van 180 graden vindt plaats wanneer men als vertrekpunt van een kliniek 

niet de preoccupatie met de eigen identiteit (“wie zijn wij?”) neemt maar wel de 

klinische preoccupatie (“wie zijn zij?”). Een discours over ons werk, onze methode, ons 

project wordt minder belangrijk dan de vraag over wat er speelt in de jouïssance van 

het subject. Zenoni schrijft dat het accent wordt verplaatst van het institutioneel ideaal 

naar wat echt op het spel staat voor elke subjectieve positie. Dit wordt vergezeld door 

een aanpassing op het niveau van de overdracht en de corresponderende analytische 

positie. De vraag is niet langer wat we aan het doen zijn, hoe we werken of wat ons 

doel is, maar wel wat het subject wilt doen, plant om te doen of niet te doen... Het 

ideaal is verplaatst van het ‘veld van de Ander’ naar het ‘veld van het subject’ (Zenoni, 

2003). 

 

 De leegte verschuift van het subject naar het ideaal van de kliniek. 

Als de kliniek een instituut is, met een therapeutisch ‘project’, een set van technieken 

en kennis wachtend om toegepast te worden op een casus, zal deze al snel vervangen 

worden door een andere casus waar er op net dezelfde manier gehandeld zal worden, 

volgens vaststaande modellen. Het is telkens het subject dat zijn vragen stelt aan de 

Ander en hem zo doet werken. De x, de leegte, is hier aan de kant van het subject; 

terwijl het ideaal, het objectief of doeleinde, is geplaatst langs de kant van het instituut, 

langs de kant van de Ander (Zenoni, 2003). Laceur (2011) schrijft dat binnen deze 

kliniek de zorgverleners veeleer met zichzelf bezig zijn: hun verwachtingen en idealen, 

moeilijkheden, hun waarden en normen.  

Het is aan het subject om zich af te vragen wat de reden van zijn komst is, de vraag 

naar het waarom? Volgens de ethiek van de psychoanalyse mag de X (de leegte) niet 

staan op de plaats van het subject maar moet ze verschuiven naar de plaats van het 

antwoord, het ideaal of project van het instituut (Zenoni, 2003).  

Wanneer een subject in het psychiatrisch veld komt, vanuit een doel, is het antwoord 

op zijn vraag een therapeutisch programma. Als in tegendeel op de plaats van dit 

therapeutisch programma of ideaal een leegte is wordt er niet langer gekeken of de 

motivatie van het subject overeen komt met het project van het instituut maar laat deze 

leegte het subject zelf reflecteren over de oorzaak van zijn komst.  
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Het therapeutisch ideaal van de Ander verbannen door de subjectieve logica. 

Villa Voortman poogt in overeenstemming met de ethiek van de psychoanalyse het 

particuliere te installeren en elk therapeutisch utopie of ideaal tegen te gaan en 

achterwege te laten (Laurent, 2002). Om Laurent (2002) te citeren: “Psychoanalyse 

heeft de politieke functie om ons eraan te herinneren dat het universele nooit alle 

vragen zal oplossen, dat jouïssance er is om in zijn meest pure particulariteit er is om 

te protesteren tegen een ideaal.”. De focus ligt hier niet op een therapeutisch ideaal 

maar wel op het subject. Volgens Laceur (2011) kan er, als dit gebeurt, een andere 

vorm van spreken haar intrede doen. Een spreken dat niet plaats vindt binnen vaste 

verhoudingen of een eenrichtingverkeer van therapeut naar patiënt. Een spreken dat 

niet vertrekt vanuit een weten, maar wél een klinische conversatie vanuit een 

verlangen iets te weten te komen over het subject. 

Kliniek van de logica van het subject.   

Iedereen heeft recht op zijn eigen verhaal. Dit is een ethisch punt dat Villa Voortman 

aanneemt. “De ethiek waarzonder de kliniek haar conceptuele en therapeutische en 

zeker haar psychoanalytische richting verliest” (Van Hoorde, 2010). Wanneer we de 

focus verleggen naar het subject kan er dus volgens Laceur (2011) een ander spreken 

ontstaan, een klinische conversatie over het subject. Dat ander spreken kunnen we 

vergelijken met getuigen. Wie getuigt tracht zo goed en gedetailleerd mogelijk weer te 

geven wat het subject zegt; een getuige zal de situatie die zich heeft voor gedaan met 

een subject telkens zo goed mogelijk trachten te verwoorden en reconstrueren. Als dit 

gebeurt zijn we volgens Laceur bezig met het construeren van de logica van het 

subject. En het is uitsluitend op deze logica, gefocust op het niet te veralgemenen 

weten dat slechts geldt voor één subject, dat Villa Voortman zich, volgens de 

psychoanalyse, zal baseren om te beslissen hoe te werken met dat subject (Laceur, 

2011).  

De logica van het subject construeren betekent in de eerste plaats nagaan hoe het 

subject zich verhoudt tot de Ander. Welke particuliere positie-inname van een subject 

ten opzichte van de Ander laat zich door de symptomen heen, telkens opnieuw 

gewaarworden? Deze positie is structureel bepaald en is dus verschillend voor de 

verschillende structuren die Lacan aanbrengt; neurose, psychose en perversie (ibid). 
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De psychoanalyse zal niet alleen de particulariteit (verhouding tegenover de Ander) 

opsporen. Voorbij deze structurele diagnosestelling die uitzoekt of iemand neurotisch 

of psychotisch is, is het, volgens Laceur (2011) cruciaal om na te gaan wat voor een 

bepaald subject problematisch of ondraaglijk is en te onderzoeken welke oplossingen 

het subject zelf uitvindt om hiermee te kunnen omgaan. Laceur verwijst hiernaar als ‘de 

singulariteit van een subject’, het meest eigene van elk subject, dat wat maakt dat een 

subject in geen enkele vooraf bestaande categorie is onder te brengen.  

De logica van een geval te construeren, is binnen de psychoanalyse geen doel op zich; 

de constructie van dit weten omtrent een subject moet wel de handvaten bieden om 

het ‘psychoanalytisch’ werk op te oriënteren. In dit werk rekening houden met het 

subject betekent in de eerste plaats dat de aanwezigheid van de zorgverleners moet 

worden afgestemd op de particulariteit en de singulariteit van het subject. Hier verwijst 

Laceur naar twee cruciale vragen binnen de psychoanalyse ‘hoe te werken met een 

welbepaald subject’; wat de vraag vervat ‘hoe aanwezig te zijn voor dit subject?’ 

(Laceur, 2011) 

Het Instituut voor een psychotisch subject. 

Wegens de ernstige psychotische moeilijkheden van de doelgroep wordt de Andere 

vaak als bedreigend of intrusief ervaren. Hierbij is het dus cruciaal om een structuur te 

ontwikkelen die niet verplichtend of dwingend is maar die hen de keuze laat om zelf te 

kunnen kiezen. Het principe van ‘minimale structuur met een maximale 

verantwoordelijkheid’ van Villa Voortman, nodigt de mensen uit tot medezeggenschap 

(Bryssinck, 2004, 2005, 2009, 2010). Ze passen een horizontale werking toe waar 

ieders mening van belang is en waar opleiding, achtergrond of leeftijd geen rol spelen. 

De hiërarchische structuur valt weg en er is ruimte voor open en horizontale 

communicatie. Elke week vindt er minimaal één bezoekers- vergadering plaats waar 

iedereen aanwezig is en zeggenschap, inbreng en keuzevrijheid heeft. Op deze 

bezoekersvergaderingen worden de afgelopen weken overlopen, eventuele incidenten 

besproken, nieuwe activiteiten gepland, enz.  

“Meebeslissen wat er op de planning staat” 

“Er wordt altijd naar onze mening gevraagd” 
 
“We mogen onze eigen projecten opstarten”

5
 

 

                                                           
5
Uitspraken van de bezoekers van Villa Voortman tijdens een visiegesprek op 5 maart 2012.   
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Bij de psychose vinden we een subject dat geconfronteerd wordt met een bizarre, 

onregelmatige en onvoorspelbare Ander, die voornamelijk geïnteresseerd is in het 

subject voor redenen die enigmatisch en donker zijn; maar het psychotisch subject is 

zeker dat deze slecht bedoeld of pervers zijn. Er is ‘iets mis’ met de Ander (Zenoni, 

2002).  

De Ander in de structuur van de psychose is ‘almachtig’, met een genot dat door niets 

of niemand aan banden wordt gelegd; de Ander kan compleet willekeurig te werk gaan. 

Het psychotisch subject heeft aldus Laceur (2011) structureel te maken met een Ander 

die ondraaglijk is en die a priori de verwerping als subject uit de sociale band dicteert. 

Als hulpverlener opereren vanuit het subject dat verondersteld wordt te weten, is net 

wat absoluut vermeden moet worden bij een psychotisch subject. Bij de psychose is 

elke aanwezigheid van de Ander met kennis, één die plezier neemt in het bestaan van 

het subject (Zenoni, 2002). Deze aanwezigheid van iemand die de meesterposite wilt 

bekleden doet de visering en achtervolging stijgen en al vlug belandt men zo in de 

positie van de voor het psychotisch subject bedreigende Ander (Laceur, 2011). Ik geef 

hier twee praktijkvoorbeelden vanuit mijn stage die aantonen dat wanneer men de 

meesterpositie inneemt men al snel dreigt samen te vallen met de bedreigende Ander. 

6  

Hans werkte vanuit een heel andere werkwijze dan deze die vooropgesteld wordt in Villa 

Voortman. Hij was onze ‘kok’ en werkte eerder volgens de manier die wordt toegepast in een 

therapeutische gemeenschap. Hij was erg strikt, streng en ‘bazig’ naar de bezoekers toe. Het 

was zijn keuken en iedereen moest zijn manier van koken en werken volgen.  Hij kon letterlijk 

met de schotelvod achter de bezoekers lopen om hen iets te laten opkuisen (hoewel we geen 

afwasschema of dergelijke hebben lukt het nochtans elke dag zonder problemen om alles 

proper te maken). Ook was in zijn ogen ‘iedereen gelijk voor de wet’ en zag hij het singuliere 

van elk subject niet in. Wanneer Oscar, één van de bezoekers die niet graag werd aangeraakt , 

de keuken betrad toen deze nog nat was en Hans hem bij zijn kraag pakte en hem terug de 

keuken uitzette was dit voor Oscar ondraaglijk. “Ze moeten mij niet aanraken, en al zeker hij 

niet!” 

 

 

 

                                                           
6
 Zowel ‘Hans’, ‘Oscar’ als ‘ Peter’ zijn pseudoniemen. ‘Hans’ ondernam overigens deze 

acties ‘in zijn eentje’ en paste zijn werkmethode niet aan, na een gesprek met Dirk of Johan 
waardoor zijn aanwezigheid in de Villa op termijn ook onmogelijk werd en ‘in vriendschap’ een 
andere job zocht en vond in de culturele sector.  
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Één van onze bezoekers, een psychotische jongen had ook een ‘alcoholprobleem’. Ik zal naar 

hem verwijzen als Peter. Peter dronk veel en wanneer hij op een dag toekwam onder invloed 

nam Hans hem meteen apart voor een gesprek waar hij met hele schema’s en een 

preekachtige toespraak hem van ‘zijn probleem’ zou afhelpen. Even later zat ik samen met 

Hans en Peter en nog twee andere bezoekers in het salon wanneer Hans het 

gespreksonderwerp weer naar boven haalde en een groepsgesprek voorstelde samen met 

Nerissa (mij, dus) aangezien ik daarvoor gestudeerd had. Mijn reactie was een evengrote 

verbazing als die van Peter waarbij de paranoia meteen toesloeg; “dat is niet toevallig dat we 

hier met 5 zitten”; “Jullie hebben dit al veel langer gepland” “Nerissa weet jij hiervan?”. 

 Ik probeerde hem gerust te stellen met de boodschap dat er helemaal geen groepsgesprek 

moest plaatsvinden. Diezelfde dag nog was Hans de garage aan het opruimen en vond hij in 

verschillende hoeken verstopt, een 15 tal lege halve liter blikjes bier. Hij had deze allen 

opgeraapt en naast elkaar geplaats op een tafel, waarop hij Peter bij zich riep om hem ‘te 

confronteren met zijn probleem’. Dit moet voor Peter zo achtervolgend en bedreigend zijn 

overgekomen want na dit voorval hebben we hem een paar weken niet meer gezien in Villa 

Voortman. 

 

Het is dus belangrijk niet te vervallen in een verkeerde manier van omgaan met een 

psychotisch subject. We willen hiermee niet zeggen dat er wel één bepaalde juiste 

manier van handelen bestaat. Wat men volgens Laceur (2011) als zorgverlener wel 

moet, is bepaalde manoeuvres uitvoeren, zich moeten positioneren middel het kompas 

dat het subject hem aanreikt om zo te proberen niet de positie van de derde, de 

genietende en bedreigende Andere in te nemen, maar eerder om  zich te plaatsen aan 

de zelfde kant van het subject en samen deze Andere trotseren, om zo een ‘andere 

Andere’ voor hem te zijn (Zenoni, 2002).   

In Villa Voortman trachten de medewerkers om een partner van het subject te zijn, een 

partner waarvan het psychotisch subject gebruik kan maken om met de Ander die zijn 

bestaan als subject bedreigt, te kunnen omgaan (Laceur, 2011).  
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Plaats en functie van de regel ‘minimale krijtlijnen met maximale 

verantwoordelijkheden’. 

Vooreerst moeten we binnen het psychoanalytisch werk bij de psychose, elk 

pedagogisch, re-adaptief, normaliserend therapeutisch motief en eventuele 

verplichtingen achterwege lagen. Wij moeten intenties vermijden om vooruitgang te 

boeken met of om het psychotisch subject gewoon te maken aan ‘de realiteit’. Want 

zijn dit niet eigenlijk gewoon vormen om, zoals Zenoni (2002) het benoemt, te zeggen: 

“accepteer de wet en aanvaard de castratie!”. Zenoni meldt dat men eerder een 

hotelachtige functie moet aannemen. Ook hier keren we terug naar de historisch 

gesproken primaire doelstelling van de psychiatrie: de asielfunctie (Bryssinck, 2010). 

Uiteraard heeft een instituut bepaalde “spelregels” of sommige “no no’s” die 

gerespecteerd moeten worden, maar deze hebben niets te maken met de vereisten om 

iemand aan te passen in functie van bepaalde gedragsmatige kenmerken waar hij over 

klaagt (bv deelnemen aan groepstherapie om verlegenheid te genezen) (Zenoni,2003). 

De regels moeten beperkt worden tot een paar simpele “spelregels” (zo is het en hier 

kunnen we niets aan doen). Het heeft het volgens Zenoni geen nut om regels of 

verboden te introduceren voor de therapeutische of evaluatieve effecten die ze zouden 

kunnen produceren. Regels binnen de instelling mogen geen andere functie dragen 

dan “rendre la vie en commun possible.” Ze hebben geen pedagogische, educatieve of 

therapeutische waarde of functie (Zenoni, 1997).  

Binnen Villa Voortman geldt de ethiek: “minimale krijtlijnen met maximale 

verantwoordelijkheden”. Er wordt steeds geprobeerd om een autoritaire, repressieve 

benadering te vermijden en te kiezen voor een structuur die niet verplichtend en 

dwingend is maar die de bezoekers zelf laat kiezen. Bryssicnk (2010, 2009) schrijft dat 

de moeilijkheden zich ook steeds situeren in relatie tot de ander en men deze 

vastgelopen communicatie terug in beweging dient te krijgen via een overlegstructuur 

binnen een vlakke horizontale organisatie waarin gelijkwaardigheid, participatie 

centraal staan.   

De uitspraak van de regel mag niet komen van een instantie die de wet prediceert, de 

vaderlijke functie, maar van de presentatie van een instantie die zelf ook de wet moet 

volgen. De zorgverleners zijn zelf ook onderwerp van de regels, het zijn regels die 

inherent zijn aan de sociale band. De medewerkers, die het verbod (bv geen drugs in 
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huis)7 of een gebod verkondigen, mogen niet langs de kant van de genietende Ander 

staan. In tegendeel moeten zij zich langs dezelfde kant als het subject plaatsen. Hierbij 

moeten zij hen erkennen als subject; als een verantwoordelijke, “la liberté du sujet 

psychotique”. Een subject dat ook de gevolgen van zijn acts moet dragen (Zenoni, 

1997).  

Het uitoefenen van regels moet zoveel mogelijk losgekoppeld worden van een 

singuliere persoon maar wel, en juist vooral, aan het collectief van een team 

toegeschreven worden (Zenoni, 2002).  Het “kunnen” van het team is een pluraal 

kunnen en dus een kunnen dat elk van zijn leden bezit (Zenoni, 1997).  

 

De referent en het multidisciplinaire behandelteam.  

Aangezien de duale, één op één verhouding binnen de psychose bedreigend is werd in 

Villa Voortman de afzonderlijke positie van de psychotherapeut in het team vervangen 

door een complex van ‘referenten’ of persoonlijke begeleiders. Zij trachten vanuit een 

geduldig opgebouwde vertrouwensrelatie een overdracht mogelijk te maken. Men 

omschrijft het als een ‘partner’ in het werk dat het psychotisch subject zelf verricht 

(Brysinck,2004, 2005, 2009, 2010). 

 Het psychotisch subject is zoals reeds vermeld zelf vrij om te kiezen wie hij als 

‘partner’ of ‘getuige’ kiest. De hiërarchische gezagspiramide wordt afgevlakt wat dient 

om de communicatie en uitwisseling van ideeën te stimuleren. Ook binnen het team, 

als naar de bezoekers toe, wordt een verhouding van gelijkwaardigheid met respect 

voor het verschil geïntroduceerd. Aan de hand van ‘teamvergaderingen’ worden de 

verschillende gebeurtenissen besproken en wordt er telkens rekening gehouden met 

wat de vraag van een bezoeker is en welke plaats en functie wij voor hem innemen in 

zijn overdracht naar ons toe (Vanderstreaten, 2011). Naar mijn persoonlijke mening 

gebeurde deze teamvergaderingen te weinig in Villa Voortman en vond het eerder 

“tussen de soep en de patatten” plaats, wat ook zijn charme heeft natuurlijk, maar toch 

zou de kracht van een teamvergadering niet mogen vergeten worden.8 

                                                           
7
 geen drugs in huis en geen fysiek geweld zijn ook de enigste verboden binnen Villa 

Voortman. Hierdoor onderscheidt men zich van de ‘straat’ waar dit wel gebeurt 
8
 Dirk erkende dit als een punt dat structureel nog een plaats moet vinden. Dit gebeurde nog 

niet daar hij uit een structuur kwam (Sleidinge dubbeldiagnose) waar het team meer bij elkaar 
zat dan bij de bewoners en dat dit buiten de toegankelijkheid, en aanwezig zijn vooral ook de 
paranoä stimuleert (men is weer over mij aan het spreken zonder mij….) de laatste tijd gebeurt 
dit om 9 h. wanneer er nog weinig of geen bewoners zijn 
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Keuzeaanbod van mogelijkheden.  

Er moet een keuzeaanbod van mogelijkheden aangeboden worden aan de 

“bezoekers”. Dit mag volgens Zenoni (1997) niet beschouwd worden als 

therapeutische activiteiten die het programma van revalidatie moeten vertalen naar het 

subject of activiteiten waar hij aan deel moet nemen in ruil voor het verblijf in de 

instelling. Maar het moet wel worden beschouwd als een serie van mogelijkheden die 

aangeboden worden aan het spontaan werk van de psychose. Het ‘werk van de 

psychose’ is dan ook eerst en vooral één van zichzelf, een spontaan werk door welk 

het subject een poging ondergaat om de effecten van het gat in het symbolische te 

dichten. 

Binnen Villa Voortman is het een voortdurende poging net die ‘minimale structuur’ of 

‘basis’ te vinden die toch dragend genoeg is opdat, op een spontane manier, beweging 

kan ontstaan en dus zinvolle activiteiten, die mensen zich kunnen toe-eigenen. Het 

gaat er om hoe mensen en dingen circuleren, van de ene plaats naar de andere gaan, 

van het ene ‘atelier’ naar het andere. Deze veelheid en beweging kunnen enkel 

ontstaan wanneer verschil wordt aangebracht. “Een ‘ware’ keuze wordt immers pas 

mogelijk wanneer men vrij kan circuleren” (Vanderstraeten, 2011, p.14). Voor een 

persoonlijk weergave en beschrijving van aanbod en de logistiek van Villa Voortman 

verwijzen we naar bijlage drie.  

Geen enkel van de activiteiten zijn verplicht en de bezoekers zijn vrij om te kiezen waar 

ze aan meedoen. Er wordt telkens ruimte gelaten voor vrije tijd en een vrije keuze van 

al dan niet die tijd op te vullen. Erg cruciaal is dat naar geen één van de activiteiten 

wordt verwezen als ‘therapie’. Het therapeutische effect kan overal en bij iedereen 

liggen en is voor ieder persoon anders. Er zijn dus geen verplicht te volgen 

“therapieën” of geen verplicht aangewezen psychologen met wie ze moeten praten. 

Wel zijn er tal van verschillende mogelijkheden om ont- moetingen aan te gaan of 

individuele gesprekken met eender wie. 
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Empowerment en actieve participatie. 

Villa Voortman ziet zijn ‘bezoekers’ in de eerste plaats als burgers met rechten en 

plichten en verantwoordelijkheden in plaats van zieken met een defect. Het 

deficitmodel moet verlaten worden ten voordele van een model waarin participatie en 

empowerment centraal staan. Empowerment is “een proces van versterking waarbij 

individuen, organisaties en gemeenschappen greep krijgen op de eigen situatie en hun 

omgeving en dit via het verwerven van controle, het aanscherpen van kritisch 

bewustzijn en het stimuleren van participatie.” (Van Regenmortel, 2002, p. 76, 2009, p. 

24, Zimmerman, 1995 p.581). Empowerment is een ‘multi-level’ construct en verbindt 

de theorie van het individueel welzijn met de bredere sociale en politieke omgeving 

(Van Regenmortel, 2009). Het is een krachtgerichte zorg die zich baseert op twee 

basispijlers; een positieve basishouding en passende participatie (Van Regenmortel, 

2008, 2009).  

Het dagcentrum wil aan deze nood beantwoorden door als een soort ‘brug’ te fungeren 

tussen psychiatrie en maatschappij. Ont-moeting (waarbij het ‘moeten’ wegvalt) is het 

uitgangspunt van Villa Voortman. Het project hanteert een horizontale structuur en is 

mede initiatief van de bezoeker; wat maakt dat hij impact heeft op de ontwikkeling en 

op de beslissingen over de te volgen weg (Vanderstraeten, 2011). De bezoeker wordt 

op deze manier aangemoedigd tot zeggenschap en zo veel mogelijk sociale rollen te 

vervullen, die anders zijn dan de veel voorkomende ‘hulpverlener-patiënt rolpatronen’. 

Vanderstraeten meldt dat juist dit functioneren in verschillende rollen bijdraagt aan het 

herstellen van het integratieproces van de bezoeker. Door verantwoordelijkheid terug 

te geven aan de bezoeker, tracht men het proces van “aangeleerde hulpeloosheid”, of 

zoals Zimmerman (1990, p.72) het noemt “learned helplessnes” om te zetten naar 

“learned hopefulness”. “An alternative approach to understanding the connection 

between perceived control and behavior is to focus on the positive consequences of 

exerting control. This is the idea of learned hopefulness” (Zimmerman, 1990, p. 72).  

 

 “Begeleiders en bezoekers gaan op gelijkwaardige basis met elkaar om” 

“Je mag zijn wie je bent” 
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De rol van de professionelen binnen het centrum bestaat er aldus, conform het 

empowermentparadigma, in om een zodanige context te creëren waarin de participatie 

van de bezoeker zich optimaal kan ontwikkelen. Waarbij er gestreefd wordt naar een 

zo groot mogelijke gelijkwaardigheid in de relatie tussen professionals en bezoekers. 

Steeds meer taken worden dan ook door de bezoekers opgenomen. “We constateren 

twee inhoudelijke opmerkingen over participatie. Ten eerste ervaren we dat het delen 

van de verantwoordelijkheid de betrokkenheid bij het ontmoetingshuis vergroot, dat 

mensen tot meer in staat zijn wanneer ze werkelijk mee kunnen beslissen. Ten tweede 

merken we ook op dat we voor sommige mensen de druk niet te groot mogen maken, 

gezien de aard van hun problematiek. We moeten vermijden opnieuw te installeren 

waar men buiten al te vaak op gebotst is. Maximale participatie is dus een uitdaging, 

het vraagt van de begeleiding de mogelijkheid te kunnen lossen aan de ene kant en de 

kracht het project en de deelnemers mee te kunnen dragen aan de andere kant” 

(Vanderstraeten, 2011,p. 5) 

Werken volgens het principe van harm reduction. 

Drugs, medicatie en verslaving in combinatie met psychose kenmerkt de bezoekers 

van Villa Voortman en is een cruciaal element in hun werking. Ze volgen een sociaal-

therapeutisch model ( cf therapeutische gemeenschap van Maxwell Jones) om met ‘het 

gebruik’ om te gaan. 

 Een eerste vaststelling is dat men dit gebruik nooit volledig  kan voorkomen, zelfs niet 

in streng gesloten en gecontroleerde afdelingen. Dat blijkt bijvoorbeeld duidelijk in 

gevangenissen waar vaak massaal gebruikt wordt. Hoewel het binnen Villa Voortman 

een objectief is het druggebruik te beperken en zelfs te stoppen wordt, gezien het reële 

en imaginaire effect hiervan voor het psychotisch subject, de nadruk niet gelegd op 

volledige abstinentie. Wel trachten ze via de principes van ‘harm reduction’ en 

‘schadebeperking’ een beheersing of een meer verantwoord gebruik te stimuleren 

(Bryssinck, 2004, 2009, 2010; Bryssicnk et al. 2005).In de werking van Villa Voortman 

beschouwt men medicatie en drugs als meer dan louter organische moleculen. Het 

draait hen niet enkel om de effecten van de drugs of medicatie op zich, maar evenzeer 

om ‘het verhaal’ van deze producten, de eigenschappen die eraan worden 

toegeschreven en de informatie die er rond wordt verzameld. Al deze factoren zullen 

de uiteindelijke effecten van het genotsmiddel beïnvloeden. “De kennis van drugs 

wordt niet gegeven door de producten zelf maar door subjecten” (Bryssinck, 2010, p. 

25). 
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Binnen het ontmoetingscentrum mag er uiteraard niet gebruikt of gedeald worden en 

wordt de doelstelling vooropgesteld dat ze niet onder  invloed mogen aankomen. Het 

gebruik en de ‘regelgeving’ hieromtrent wordt bespreekbaar gemaakt waardoor ze veel 

minder als moraliserend of betuttelend overkomen of vanuit de psychose minder 

worden ervaren als de Ander die een perverse macht uitoefent. Men merkt dat in een 

omgeving waar openlijk gesproken kan worden en de voor- en nadelen aan bod 

komen, de gebruikers meer verantwoorde keuzes kunnen maken. Er wordt hen 

grondige informatie gegeven over de biologische en psychologische effecten van het 

gebruik en over de mogelijke gevaren en interacties met medicatie (Bryssinck, 2009, 

2010; Bryssicnk et al., 2005). 

Men kant zich binnen Villa Voortman radicaal tegenover de repressieve toxico’s of 

urinecontroles; erg gebruikelijk in de psychiatrie, aangezien dit door de bezoekers 

dikwijls ervaren wordt als bedreigende politiepraktijken die de paranoia uitlokken. 

“Voortdurend controleren impliceert sanctioneren en voortdurend sanctioneren 

resulteert na verloop van tijd tot uitsluiting. Precies deze vicieuze cirkel van uitsluiting, 

die als eindeloze herhaling het bestaan van deze mensen tekent, pogen we te 

doorbreken” (Bryssinck, 2010, p.20). Men mag dit echter niet verwarren met een 

‘laissez-faire, laissez-passer’ houding.’ Het gebruik wordt aldus Bryssinck immers niet 

genegeerd maar op een impliciete manier efficiënt aangepakt waardoor het 

bespreekbaar wordt.  

“Ongewenst gedrag wordt niet direct bestraft maar beschouwd als leersituatie conform 

met wat Maxwell Jones ‘sociaal leren’ noemt.” (Bryssinck, 2010, p. 20) Het is juist één 

van de meeste essentiële zaken in de werking van Villa Voortman om het subject, 

ondanks de moeilijke statuten (als gedwongen behandeling, internering), zijn 

verantwoordelijkheid terug te geven voor zijn eigen ageren. Soms wordt in geval van 

blijvend gevaarlijk gebruik een tijdelijk verblijf op de gesloten ontwenningsafdeling om 

de verslaving te doorbreken als raadzaam aangewezen (Bryssicnk, 2009, 2010; 

Bryssicnk et al., 2005). 

Veel van de gebruikers moeten een noodzakelijke farmacotherapie volgen en 

medicatie innemen. Hier geldt ook dat de verantwoordelijkheid bij het subject zelf ligt. 

Er wordt geen medicatie toegediend en is ook niet voor handen binnen Villa Voortman. 

Wel werkt men samen met psychiater Meesen en het mobiele team, waarbij de 

bezoekers terecht kunnen met vragen omtrent hun medicatie en uitzonderlijk dringende 

voorschriften.  
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Hierbij worden de bezoekers altijd gestimuleerd om bij hun eigen arts of psychiater te 

blijven gaan en verloopt alles in samenspraak met hen. Dit deels om de bezoekers hun 

maatschappelijk netwerk te laten behouden. 

Binnen de werking van Villa Voortman poneren ze de stelling dat het sociaal-

therapeutisch model met zijn horizontale werking en het leren van gelijken meer 

mogelijkheden biedt en tot minder dwang en chantage leidt dan de gebruikelijke 

verticale opgelegde autoriteit binnen de verslavingszorg. “Bespreekbaarheid in groep, 

in een open en niet-repressieve sfeer, kan de verstarde dialectiek van onze bezoekers 

terug in beweging brengen en kan hen de mogelijkheid geven tot eigen keuzes en 

veranderingen die wij niet eisen, maar die zij zelf willen.” (Bryssinck, 2010,p.21) 

 

“Dingen worden in de groep gegooid en uitgepraat”  

Mensen worden aangesproken op hun verantwoordelijkheden” 

 

Interactie en Samenwerking met de Intramurale Zorg 

Binnen de zorg voor deze groep mensen (de ‘zorgwekkende zorgmijders’) is het 

cruciaal om hen een ‘gastvrije niche’ of ‘veilige haven’ aan te bieden. Dit is echter niet 

voldoende maar desalniettemin erg belangrijk.  De zorg moet een ‘permanent’ karakter 

hebben en verder gaan dan binnen de muren van Villa Voortman. 

Sociaalpsychiatrische hulpverlening wordt gekenmerkt door samenwerking met zowel 

maatschappelijke instellingen als de intramurale zorg en is niet beperk tot een 

bepaalde behandelsetting (Meesen, 2011).  

Ten eerste werkt Villa Voortman nauw samen met de intramurale zorg. Men wordt 

gesubsidieerd door Pc Sleidinge en Pc Sint Jan de Deo, maar er vindt ook een 

interactie plaats met andere psychiatrische centra. De bezoekers hebben op 

welbepaalde momenten nood en baat bij een residentiele opname waarbij Villa 

Voortman als brug- en steunfunctie fungeert en hen helpt een plaats te vinden binnen 

een afdeling van de intramurale zorg.   
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Vervolgens vindt er ook een samenwerking plaats met verschillende Gentse partners 

en welzijnwerkers die op de eerste lijn fungeren; straathoekwerkers, justitie- en 

maatschappelijk werkers van de bezoekers komen geregeld over de vloer en men 

heeft regelmatig telefonisch contact met huisartsen, MSOC, AZIS, Groepspraktijk, 

CAW, VDAB, OCMW, Sociale Huisvestiging,..  Ook zoekt men samenwerking met 

regionale en Europese partners en projecten. Vanuit hun definitie wat 

sociaalpsychiatrisch werk is zoekt men dus bondgenoten (partners en/of organisaties) 

die mee een plaats en aanbod voor deze groep mensen willen ontwikkelen (Meesen, 

2011).  

Ten slotte is het enorm belangrijk om permanent te zoeken naar een sterke 

verankering in de samenleving voor de bezoekers, de ‘zorgwekkende zorgmijders’. 

Hier is het de bedoeling om een ‘vorm van ‘sociale activering’ te ontwikkelen die erop 

gericht is om mensen in hun  natuurlijke omgeving te ondersteunen en ook de 

omgeving (buren, familieleden, partners) te sensibiliseren en te motiveren en 

ondersteunen om mee een stuk van ‘de zorg’ op te nemen. Om zo de ‘zorgwekkende 

zorgmijder’ meehelpen oriënteren in de richting van meer gemeenschapsgerichte 

activiteiten. Waarbij gezocht wordt naar ‘doorstroommogelijkheden’ naar bijvoorbeeld 

reguliere projecten van Victoria Deluxe, als vrijwilliger in een andere organisatie, 

binnen arbeidszorgprojecten van bv OCMW, hun woon- en leefsituatie te bevorderen 

door bijvoorbeeld contact met de buren en familieleden op te waarderen. Dit netwerk 

van vrijwilligers, vrienden en familieleden, welzijnsvoorzieningen maakt dat de meeste 

bezoekers een sterkere ‘inbedding’ krijgen en op een wezenlijke manier worden erkend 

voor de inspanningen, inzet en engagementen die ze nemen. (Bryssinck; Willaert 

2010). Op dit laatste punt zijn er nog veel uitdagingen voor Villa Voortman om tot een 

werkelijke ‘vermaatschappelijking’ te komen. Men spreekt over het in de toekomst 

dieper uitwerken van bijvoorbeeld een buddysysteem of vriendendienst. Er is dus nood 

aan kwartiermaken.  
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Kwartiermaken  

 

Doortje Kal schrijft dat de aanleiding tot kwartiermaken deels kwam uit de noodzaak tot 

integratie van de psychiatrische patiënt. door de overvolle laagdrempelige 

ontmoetingshuizen. “De zogenaamde sociale vernielers komen nu in grote getalen 

samen in dagactiviteitencentra. De behoefte aan sociale ontmoeting is groot. Er zijn 

weinig plaatsen waar men zoveel inschikkelijkheid en -tolerantie zelfs voor de grootste 

raddraaiers- meemaakt, ook van oudere en in bepaalde opzichten zeer kwetsbare 

mensen, gewoon omdat men op elkaar betrokken is. Men weet wat het betekend niet 

welkom te zijn en erkent de zo-even genoemde strijdigheid” (Kal,2001, p.36)  

 

Villa Voortman, en andere ontmoetingshuizen of zoals Kal het noemt 

dagactiviteitencentrum functioneren aldus als een thuishaven voor mensen die zich 

elders niet welkom voelden. Het moet echter ook dienen als een uitvalbasis om ‘op 

weg in de stad’ te gaan. Dit gebeurt echter minder of niet, de bezoekers willen wel 

maar vinden het vaak moeilijk. (Kal, 2001) 

 
“Ik mijn leven van hieruit uitbouwen” 
 
“Ik wil contact met niet-psychiatrie met de buurt” 
 
“Niet terug bergaf gaan, maar werken aan je doelen en dromen” 

 

Er heeft een sociale uitsluiting plaats gevonden van mensen met een psychiatrische 

achtergrond en het is nu aan de samenleving om deze terugweg mogelijk te maken. 

De sociale integratie van ‘mensen die anders zijn’ vraagt om actie van de maatschappij 

en haar instituties en burgers. Dit impliceert een oproep tot veranderingen van de 

levens van deze ‘normale anderen’, waarbij hun maatschappelijke betrokkenheid moet 

vergroten als voorwaarde voor integratie, dit vormt het beginpunt van Kwartiermaken 

(iKal, 2001). 

Doortje Kal heeft als preventiewerker sociaal psychiatrie initiatief genomen voor het 

Zoetemeerse project Kwartiermaken. In haar proefschrift, kwartiermaken: werken aan 

een ruimte voor mensen met een psychiatrische achtergrond geeft ze een uitvoerige 

beschrijving van wat kwartiermaken inhoudt. “Kwartiermaken betekent letterlijk het 

voorbereiden van een verblijfplaats voor een groep nieuwelingen” (Kal, 2001, p. 15).  
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De maatschappij moet voorbereid worden, er moet gastvrijheid georganiseerd worden, 

het moet een plek van ontmoeting zijn waar ‘de ander’ anders kan zijn, “een plek waar 

de thuisloze zich geen underdog voelt, waar hij wordt herkend en verwelkomd als 

mens, waarbij hij kan participeren, oftewel waar hij ‘thuiskomt’” (Kal, 2001, p. 51). 

“Kwartiermaken is in essentie het organiseren van gastvrijheid, een gastvrij onthaal 

voor de ‘ander’” ( Kal, 2001, p. 57, 74). Hierbij zou kwartiermaken een tegengewicht 

moeten bieden aan de huidige neoliberale samenleving (cf. 1.4), aan een cultuur van 

verzakelijking en objectivering, net omdat mensen met een psychiatrische achtergrond 

in een dergelijk klimaat niet gedijen. Er moet voor dit gastvrij onthaal ruimte gemaakt 

en geboden worden aan ‘de ander’, ruimte in tijd en plaats, ruimte in taal en 

burgerschap (Kal, 2001).  

Dit hoofdstuk is grotendeels gebaseerd op Kal (2001) en wij gebruiken ook telkens de 

concepten die zij aanbrengt. We zullen eerst kort stilstaan bij de rehabilitatietheorie en 

de door Kal aangehaalde bijbehorende spanningen. Vervolgens belichten we het 

concept ‘strijdigheid’ dat gepaard gaat met de vermaatschappelijking. We zullen 

gastvrijheid toelichten aan de hand van Kal en de filosofie van  Derrida,  we gaan het 

hebben over ‘anders denken over anders zijn’, waarbij het aspect van taal en de 

multiloog aan bod komen. Vervolgens zullen we het hebben over de vriendendiensten 

en tot slot geven we een herwaardering van het burgerschapsconcept.  

De Rehabilitatietheorie en de Achterkant van Normaliteit 

De belangrijkste theorie die op de vermaatschappelijking betrekking heeft is de 

rehabilitatietheorie. Het is een benadering waarin sociale integratie van mensen met 

psychiatrische ervaring centraal staat.  “Rehabilitatie betekent letterlijk ‘eerherstel’, een 

eerherstel voor mensen met een psychiatrische achtergrond aan wie voorheen slechts 

een plaats in de inrichting of een gemarginaliseerde plaats in de samenleving werd 

gegund” (Kal, 2001, p. 17).  Rehabilitatie staat voor het creëren van mogelijkheden 

voor de chronische patiënt om het proces van patiënt naar burger en hierbij een 

optimaal niveau van functioneren in de samenleving te bewerkstellen (Kal, 2001; 

Lissens & De Bruyne, 2007). Petry (2008, p. 48) schrijft dat de maatschappelijke 

bijdrage van de rehabilitatietheorie “aan de herwaardering van deze mensen kan niet 

hoog genoeg gewaardeerd worden”. Kal (2001) wijst er echter op dat rehabilitatie, het 

proces van patiënt naar burger, op normalisatie is gericht. Binnen de 

rehabilitatietheorie is het vooropgestelde doel volgens haar: ‘het optimaal functioneren 

in een zo normaal mogelijk sociaal kader’.  
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Normalisatie heeft twee kanten volgens Kal, een emanciperende als ook een 

onderdrukkende. De emanciperende is duidelijk, erkenning van de psychiatrische 

patiënt, herwaardering van de persoon, enz. Het onderdrukkende is dat de normaliteit 

‘het gekke’ of het ‘abnormale’, het ‘andere’, de ruimte ontneemt zich uit te drukken. 

Bremer (2008, p. 11) duidt hier op het verschil ‘tussen leven met een gezicht voor 

binnen en een ander voor buiten en een leven met één gezicht.  

Van Loenens (1997 in Kal, 2001, p. 22) focust zich op ‘de achterkant’ van het streven 

naar normalisatie en wijst erop dat als het afwijkende niet geaccepteerd wordt en een 

plaats gegeven, rehabilitatie niet veel meer inhoudt dan een proces van patiënt naar 

brave burger. Het plakken van etiketten op mensen, wat mensen met hun 

psychiatrische stoornissen doet samenvallen, sluit hen uit. De ontkenning van hun 

anders zijn leidt volgens Kal eveneens tot uitsluiting. “Het ‘lid van de wereld’ worden 

van de ander, is een twijfelachtig genoegen in een wereld die niet echt ruimte maakt 

voor het afwijkende” (Kal, 2001, p. 18). Van Loenens wijst erop dat hierbij de dialoog 

tussen rede en waanzin hersteld moet worden, dit roept volgens Kal een bepaalde 

spanning op, ze duidt dit met het begrip strijdigheid aan. In de rehabilitatietheorie is dit 

volgens haar nog niet voldoende erkend en uitgewerkt (van Loenens geciteerd in Kal, 

2001, p. 22). 

Geen Vermaatschappelijking Zonder Strijdigheid  

“Het streven naar sociale integratie van mensen met een psychiatrische achtergrond 

confronteert de ontvangende samenleving met een strijdigheid, er is sprake van frictie 

en ongemakkelijkheid, er is iets dat niet zomaar past” (Kal, 2001, p.174).  Kal wijst erop 

dat de wens tot integratie van het ‘niet-normale’, het ‘andere’, iets vraagt van de 

‘normaliteit’.  “Deze strijdigheid vraagt van de samenleving met haar instituties om 

reflectie op het gangbare met het oog op toegang voor de vreemde ander” (ibid).   

Om sociale integratie van mensen met een psychiatrische achtergrond te 

ondersteunen is voorbereiding nodig, er moet ruimte gemaakt worden voor ‘de 

vreemde ander’, waarbij aanvaard dient te worden dat die ander in zekere mate 

vreemd en anders blijft, er moet een erkenning plaats vinden voor de ‘ander met zijn 

verschil’. “Waar het huis geen zorg krijgt vindt de ontmoeting niet plaats” (Kal, 2001, 

p.173,) “Zonder voorbereiding, oftewel zonder speciale inzet zal de ontmoeting met de 

ongewone ander op niets uit lopen.  
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Een integratie zonder dat de ander ‘als ander’ kan verschijnen, dwingt de ander tot 

eenzijdige aanpassing, tot assimilatie, tot onderdrukkende gelijkwording, als het proces 

van vermaatschappelijking de patiënt een ander perspectief wil bieden dan dat van 

standaardburger, zal de normaliteit waarin gekte tot uitsluiting leidt, niet kunnen blijven 

wat ze is” ( Kal, 2001, p.174).  

Er moet dus ruimte gemaakt worden voor de ‘vreemde ander’, men moet 

kwartiermaken. De gewone gang van zaken in de maatschappij moet worden 

opgeschort en tot voorwerp van reflectie gemaakt worden. “Kwartiermaken staat voor 

de ‘zorg voor het huis’, oftewel voor het voorbereiden van een plek van ontmoeting 

waar ‘de ander’ anders kan zijn” (Kal, 2001, p.174). “Kwartiermaken is in essentie het 

organiseren van gastvrijheid, van een gastvrij onthaal’’ (Kal, 2001, p.57). 

Een Gastvrij Onthaal 

Het ‘huis’ moet dus klaar gemaakt worden voor de ontvangst van de vreemde ander, 

van de gast. Kwartiermaken is gastvrijheid en daarbij een gastvrij onthaal, 

voorbereiden. Dit gastvrij onthaal moet ruimte aan ‘het vreemde’ bieden. Kal (2001) 

stelt echter dat dit een spanning met zich meedraagt; de strijdigheid. Ze schrijft dat de 

problematiek van het gastvrije onthaal zich in drie delen ontvouwt: het 

‘onpresenteerbaar lijden’, de gastvrijheid en de opschorting. We zullen deze drie delen, 

één voor één, toelichten in de volgende paragrafen. 

Onpresenteerbaar lijden.  

Kal heeft het begrip ‘onpresenteerbaar lijden’ ontleent van de Franse filosoof Lyotard. 

“Het gaat om een ervaring die door de betrokkene niet kan worden besproken in 

algemeen verstaanbare en erkende termen. Dat plaatst de betrokkenen in een positie 

van sprakeloosheid en daarmee van isolement” ( Lyotard geciteerd in Kal, 2001, p. 59).   

Zoals reeds vermeld zou het negeren van het verschil, de ontkenning van het ‘anders 

zijn’, de mensen met een psychiatrische achtergrond, tekort doen. Kal (2001) wijst erop 

dat hun lijden net voor een deel bestaat uit deze miskenning. Terwijl men zich dus vaak 

niet kan representeren wil men wel ergens aanwezig mogen zijn, zich welkom heten 

(Kal, 2001). 
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Gastvrijheid. 

Moeten we van de vreemdeling verlangen dat hij ons begrijpt en onze taal spreekt, in 

alle mogelijke engere en ruimere betekenissen van het woord, voordat we hem bij ons 

kunnen en mogen verwelkomen? En stel dat hij onze taal al sprak, met alles wat dat 

impliceert, dat hij de taal en alles wat daarbij hoorde met ons deelde, zou de 

vreemdeling dan nog een vreemdeling zijn, en is er in zijn geval nog sprake van asiel 

of gastvrijheid?” (Derrida, 1998, p 39, Kal, 2001).  

Gastvrijheid is volgens Kal (2001), een onthaal zonder vragen. Derrida (1998, p. 27) 

beschrijft dit als de Wet van de gastvrijheid, “die onvoorwaardelijke, bijzondere en 

tegelijk universele Wet op grond waarvan de poorten geopend zouden moeten worden 

voor iedereen, voor elke ander, elke nieuwkomer, zonder vragen zelfs zonder 

identificatie., waar hij of zij ook vandaan komt en wie hij of zij ook is.” 

We hebben reeds vermeld dat gastvrijheid bieden, kwartiermaken, betekent dat ruimte 

gemaakt wordt, ruimte voor ‘het vreemde’, ruimte voor ‘het anders zijn’, een ruimte om 

‘de andere als andere’ te ontvangen. Dit gaat gepaard met één of andere vorm van 

ruimte inleveren. De gastheer of vrouw wordt met het verlenen van gastvrijheid zelf ook 

een beetje vreemdeling. Dit maakt dat gastvrijheid verlenen een ‘kwetsbare operatie’ is; 

het kent zijn grenzen. Als gastheer mag je niet de gijzelaar worden van je eigen gasten. 

Daarom is het belangrijk om telkens in gesprek te blijven (cf multiloog) (Kal, 2001, p 

58).  

Derrida koppelt gastvrijheid aan het idee van een chora: “het Grieks stadsplein, plek 

van ontmoeting, is in de filosofie metafoor voor een ruimte waar bemiddeling en 

grensoverschrijding plaats kan vinden tussen ik en de ander; zonder dat ik me hoef te 

verliezen in de ander en zonder dat de ander zich hoeft te assimileren aan mijn 

identiteit. Het gaat om een ruimte waar de tegenstelling tussen gekte en normaliteit 

gerelativeerd kan worden, waar ze overbrugbaar is, zonder dat de spanning verdwijnt. 

Waar men de ruimte heeft om buitengewoon te zijn, waar het onnoembare of het niet 

representeerbare zich schuilhoudt en zich schuil kan houden, zonder echter te worden 

opgesloten omdat ze tegelijkertijd overstapplaats is, een passage, een plek van 

ontmoeting” (Van den Haak, 1999 geciteerd in Kal, 2001,p. 61). 

Kal (2001) verwijst naar Petry die het begrip ‘niche’ geïntroduceerd heeft om een 

gastvrije ruimte te karakteriseren. Het Franse woord niche is een term uit de 

ecologische biologie, het staat hier voor een specifiek geheel van omgevingsfactoren 

die voor de handhaving van een populatie of soort belangrijk zijn. 
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 Petry kent er nog een tweede betekenis aan toe: een ruimte, speciaal vrijgemaakt of 

uitgespaard om iemand een plek te verschaffen.  

Een niche in de samenleving moet volgens Petry drie eigenschappen bezitten:  

1. Het is een omgeving met mensen die emotioneel steunend zijn en tijd hebben en 

waar activiteiten geboden worden die door de betrokkenen als zinvol worden 

ervaren  

2. Het is een omgeving waarin de betrokkene zelf keuzes kan maken, zichzelf als 

handelend persoon kan zien  

3. Het is een omgeving waarin de betrokkenen een gevoel voor eigen waarde kan 

ontwikkelen, waar hij/zij medezeggenschap heeft zowel in het persoonlijk 

begeleidingsproces als in de gehele organisatie waar hij deel van uitmaakt (Petry 

en Nuy, 1997 in Kal, 2001, p.68).   

 

Volgens Kal (2001) functioneren de buurthuizen vrijwilligerszorg en sportcentra, voor 

mensen in de marge, lang niet altijd als een gastvrije plek en zijn deze plaatsen 

nauwelijks te karakteriseren als de bovengenoemde gastvrije niches. Het organiseren 

van gastvrijheid vraagt volgens Kal dan ook om een tussenstap.  

 

Opschorting prestatiemaatschappij, functionaris gastvrijheid en maatjes als 

mentor. 

“We hebben nood aan een tussenstap waarin de strijdigheid erkenning krijgt, een plek 

waar het gastvrij onthaal inhoud krijgt, waar de normale gang van zaken letterlijk 

onderbroken wordt en de niche gestalte krijgt” ( Kal, 2001, p. 70).  

De maatschappelijke regels die gelden in onze maatschappij bepalen wat ‘normaal’ en 

net ‘niet normaal’ is, waardoor mensen uit de boot vallen. Als we deze ‘vreemde’ 

andere willen integreren, zoals hij zich voordoet, aldus gastvrijheid willen bieden, is het 

een kwestie om ruimte te maken, een vrijplaats voor hem of haar maken. Dit impliceert 

dat we ons open moet stellen voor de ander, dat we ons laten raken door de ander De 

identificatie van het ‘Ik’ met de gangbare patronen in de maatschappij, inclusief het 

verschuilen achter het algemeen geldige, leidt meteen ook tot de ontoegankelijkheid 

voor de vreemde Ander. “Het is de vraag van de Ander, om lid van de wereld te 

worden, die moet aanzetten tot herinterpretatie van de normaliteit. Het is dan aan het Ik 
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om deze identificatie op te schorten en daarmee de afgeslotenheid voor het andere. 

Hierdoor wordt het ‘Ik’ kwetsbaar en daarmee open voor de Ander” (Kal, 2001).  

De opschorting van de prestatiemaatschappij vormt dus een nodige tussenstap 

alvorens een niche gestalte kan krijgen. In de praktijk stelt Kal (2001) voor om in de 

buurtcentra, vrijwilligerswerk,.. met ‘maatjes’ te werken.  Een maatje, dit kan bv. een 

lotgenoot zijn, (iemand die wel een plaats in de organisatie heeft maar zich goed kan 

voorstellen wat de nieuwkomer meemaakt), een mentor die dus dient als 

gastheer/vrouw.   

Zij zouden dan het ijs breken voor de nieuwkomers, de ‘vreemde vogel’ en hen wegwijs 

maken binnen de organisatie. Vervolgens wijst Kal ook op het belang van een per 

gemeente aangestelde, en door de gemeente gefinancierde, ‘gastvrijheid functionaris’.  

Zijn/haar taak is onder andere om te zoeken wat de cliënten willen en zo nodig 

bemiddelen naar de door hen gewenste plek in de hobby of cursussfeer of in het 

vrijwilligerswerk. De functionaris zal zoeken naar de maatjes mentoren, hij/zij blijft 

zowel voor de deelnemer als de mentors een steuntje in de rug (Kal, 2001).  

We pogen hier mee duidelijk te maken dat de spanning, de strijdigheid die gastvrijheid 

oproept, niet moet leiden tot uitsluiting of afstand nemen. “Wanneer 

verantwoordelijkheid wordt genomen om de gewone gang van zaken te onderbreken 

en het aspect van de gastvrijheid vorm te geven, opent zich een ander perspectief. Het 

welzijnswerk en de gemeentelijke politiek maakten een functionaris gastvrijheid 

mogelijk en deelnemers werpen zich op als maatje. Daarmee is een vorm van werken 

tot stand gekomen die een echte ontmoeting met de ‘vreemde Ander’ mogelijk maakt. 

Het betreft een permanente extra inspanning om integratie te effectueren en kwaliteit te 

geven. ” 

 

De Taal met de Vocabulaire van het Verschil en de Multiloog 

Binnen de geestelijke gezondheidszorg heerst een dominant eenzijdig biomedisch 

discours en het bijhorend medisch getint vakjargon. Dit staat een gedifferentieerd of 

een genuanceerd beeld van mensen met een psychiatrische achtergrond in de weg. 

Het beeld van ‘de gekte’, dat de samenleving aangereikt krijgt, is een biomedisch 

probleem dat door een biomedische behandeling kan worden opgelost. Dit leidt ertoe 

dat zowel de cliënten van de geestelijke gezondheidszorg als andere burgers enkel 

beginnen denken in termen van ‘psychisch ziek’ of gezond (Kal, 2001, 2008).  
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Hierbij wordt het betekenisaspect achter psychiatrische verschijnselen miskend (cf. 

3.5). Hierdoor wordt ‘de waanzin’ getransformeerd van een menselijke mogelijkheid, 

een aanpassing aan een ‘gebrekkige omgeving’, naar een psychiatrische stoornis 

(ibid). 

Het medisch psychiatrisch taalgebruik in combinatie van het ‘probleem handboek’ de 

DSM leidt naar een sterke inkrimping van het sociaal perspectief. De patiënt als 

persoon, zijn  levensloop en context worden in deze taal niet meer in rekening 

gebracht. De psychiatrische ziektebeelden geven de cliënten van de ggz ‘een 

waardeloze marktpositie en objectidentiteit’ ( De Jonge, 1999 geciteerd in Kal 2001, p. 

76) (cf burgerschap). 

 Binnen de geestelijke gezondheidssector is volgens Petry (2007 p. 6 ; 2011 p. 163) 

een technocratische wartaal binnen gesijpeld. “Vonden we vroeger soms dat de 

patiënten verward spraken, nu heeft de patiënt de indruk dat ik verward spreek”.  

Het biomedische taalgebruik vormt volgens Kal (2001) één van de factoren die de 

sociale integratie van mensen met een psychiatrische achtergrond bemoeilijken, omdat 

de blik zich slechts naar één kant richt; het maakt het erg moeilijk ‘anders te denken 

over anders zijn’. Het is “een normatief discours dat de normaliteit definieert en 

daarmee in- en uitsluiting bepaalt. Er is aan ander discours mogelijk dat de vooraf 

bepaalde beeldvorming onderbreekt, zodat degene voor wie geen taal beschikbaar is, 

de kans krijgt zich verstaanbaar te maken” (Kal, 2001, p. 78). De positie van 

sprakeloosheid en isolement moet doorbroken worden en zo de condities creëren om 

het sprakeloze toch verstaanbaar te maken. Er moet met andere woorden ruimte 

gemaakt worden in taal, een gastvrij idioom, die het anders zijn niet verdoezelt (Kal, 

2001). 

Vocabulaire van het verschil.  

De toestand van sprakeloosheid waarin mensen met een psychiatrische achtergrond 

vaak belanden als ze deel nemen aan het gewone maatschappelijke verkeer moet 

doorbroken worden. Het biomedische taalgebruik sluit een andere manier van spreken 

uit. We moeten volgens Kal (2001, p. 85) een “vocabulaire van het verschil aanbieden’ 

waarin “de persoon zichzelf makkelijker kan aanvaarden, een voedingsbodem waarin 

een andere betekenistoekenning mogelijk is.” Een taal waarin het ‘anders zijn’ erkend 

wordt en een plaats krijgt.  
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Hierbij moet de ‘Ander’ de positie van de ‘alleswetende Ander’ verlaten, de vooraf 

bepaalde concepten van ‘ik weet wat er aan de hand is’ loslaten. Kal wijst erop dat het 

de botsing met het vreemde is, die ons dwingt om de grenzen van het eigen 

perspectief te herkennen. Het motiveert ons om andere invalshoeken te exploreren 

(Kal, 2001, p. 87). 

De eigen horizon moet men ter discussie stellen; vanuit een houding van 

betrokkenheid zou men naar elkaar moeten luisteren en op elkaars vragen in moeten 

gaan; Hierdoor ontstaat er ruimte om elkaars perspectieven over te nemen en eigen 

visies bij te stellen. Met het verlies van de alleswetende Ander en vanuit een houding 

van gelijkwaardigheid wint de ‘patiënt’ aan status en krijgt het door hem gezegde meer 

gezag. Kal wil niet zeggen dat de luisteraar het perspectief van de Ander zonder meer 

moet overnemen maar hij moet bereid zijn ernaar te luisteren en zich ervoor open te 

stellen (ibid).  

“Het is deze kennis ‘van binnen uit’ , in plaats van de ongereflecteerde overname van 

kennis ‘van buiten af’, die het de persoon mogelijk moet maken om zicht te krijgen op 

wat er ‘aan de hand’ is en daarmee te komen tot het ontwikkelen van een nieuwe en 

vooral ‘eigen taal’.” ( Mölders, 2008, p.23). 

 

Multiloog: een veelvoud van stemmen.  

Heinz Mölders heeft, geïnspireerd op de psychose-seminaries en de ‘Kritische 

Psychologie’, de Multiloog ontwikkelt. In de Multiloogbijeenkomsten wordt geprobeerd 

om op een niet-medicaliserende en niet-psychologiserende wijze, ervaringen met 

(psychische) problemen in het dagelijkse leven, uit te wisselen met uiteenlopende 

betrokkenen. In kader van de vermaatschappelijking van de zorg is het belangrijk dat 

mensen ‘anders gaan denken over anders’ zijn. Daarom worden naast cliënten, hun 

familie en vrienden, hulpverleners ook andere maatschappelijke partijen uitgenodigd in 

de Multiloog - politie, medewerkers van woningincorporaties, welzijnswerkers, leraren 

en anderen die in hun werk, privéleven of buurt te maken hebben met mensen met 

psychiatrische ervaringen (Kal, 2001; Mölders, 2008). Doelstelling is, volgens Kal 

(2001, p. 94), “om door middel van uitwisseling tussen de betrokkenen, ieder met eigen 

belangen maar op basis van gelijkwaardigheid, beter te leren begrijpen wat psychisch 

lijden betekent.”  
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Het draait volgens Kal, onder andere om de vraag wat cliënten en wat de omgeving, of 

de andere burgers nodig hebben om op een open en eerlijke manier met elkaar in 

contact te kunnen blijven. De focus op ‘het gekke’, en het begrijpen van elk gedrag als 

uitdrukking van de ziekte of de gekte wordt, in de Multiloogbijeenkomsten, verlaten. 

Daarentegen vormt de invloed van de omgeving en van maatschappelijke processen 

op het dagelijkse leven wel een essentieel aandachtspunt binnen de Multiloog.  

“Daar waar heersende opinies andere verdrukken, waar het dominante weten heerste, 

waar het spreekgestoelte veelal door het medisch discours is bezet: een vrijplaats 

bieden. Multioog geeft cliënten de gelegenheid het spreekgestoelte te beklimmen en 

hun ongehoorde verhaal te doen. Het helpt de strijdigheid, die met het dominante van 

het medische discours is gegeven, te trotseren en de sprakeloosheid te doorbreken. 

Het isolement wordt daarmee, op z’n minst voor dat moment, opgeheven” (Kal, 2001, 

p. 100). 

Door de veelheid aan stemmen, binnen één persoon als een veelheid van personen en 

daarmee perspectieven, maakt de Multiloog het herstel van wederkerigheid mogelijk. 

“Het draagt bij tot de ontwikkeling van een gastvrij-idioom waarin een anders denken 

over anders zijn mogelijk wordt bij alle partijen” (ibid). 

 

Vriendendienst 

Uit een onderzoek van het Amsterdamse Kwartiermaakproject bleek dat de 

belangrijkste behoefte, onder de bezoekers van het dagactiviteitencentrum, “het 

hebben van een coach of gids: iemand van buiten de ggz die zou kunnen vergezellen 

in de vaak als onherbergzaam ervaren wereld” (Kal, 2001, p. 132). Zo zijn we 

aangeland bij een nieuw onderdeel om kwartier te maken, om gastvrijheid aan de 

vreemde gast te bieden, namelijk Vriendendienst, maatjesprojecten of buddysystemen. 

Hierbij gaat het volgens Kal (2001, p.148) om diensten, projecten, georganiseerde 

“vriendschappen tussen mensen die tegen een stootje kunnen en mensen die een 

duwtje in de rug nodig hebben.”  “Vriendendienst is een maatjes-project voor mensen 

die door hun psychiatrische problemen sterk geïsoleerd zijn geraakt” (Kal, 1997, p. 

119).  Van Braeckel (2010, p.10) beschrijft het als ‘een brug naar de buitenwereld’. 

Een vriendendienst of maatjesproject bemiddelt het contact tussen iemand met een 

psychiatrische achtergrond en een vrijwilliger. Het gaat dus om een één op één contact 

tussen twee mensen: maatjes, buddy’s.  
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Ze maken tijd en ruimte voor elkaar, om ontmoetingen aan te gaan in een samenleving 

die veelal gericht is op prestatie en resultaten.  Ze spreken dan samen geregeld af om 

‘iets te doen’; fietsen, museum bezoeken, kopje koffie drinken, naar de cinema.. 

(Hooiveld & van den Berg, 2008). “Vriendendienst is te zien als een tegenbeweging, 

die inbreekt op de heersende sjablonen oftewel door de markt gedicteerde 

maatschappelijke orde van ‘voor wat hoort wat’” (Kal, 2001, p; 182).  

Vriendendiensten is geen hulpverlening en vrijwilligers mogen dus ook niet ingezet 

worden als verlengstukken van de hulpverlening. Iedereen kan een buddy, vrijwilliger 

worden er is geen voorkennis of diploma voor nodig (Kal, 2001, p. 144 -148; Van 

Braeckel, 2008).  

“Psychiatrische patiënten zijn geen engelen, ze willen niet worden doodgeknuffeld, 

willen ook niet per gratie mee mogen doen aan het maatschappelijk verkeer. Ze willen 

er gewoon bij- horen, betrokken worden. Daarvoor is betrokkenheid nodig” ( Kal, 2001, 

p. 136).   

De presentiebenadering. 

Vriendendienst volgt de principes van de presentiebenadering ontwikkelt door Andries 

Baart. “Presentie kan worden samengevat als het aangaan van een zorgzame 

betrekking als antwoord op een universeel verlangen naar nabijheid en betrokkenheid” 

(Kal, 2001, p. 138). Presentie brengt verbinding en daardoor nabijheid tot stand.  

Binnen de presentiebenadering is aansluiting een cruciaal element, aansluiten om 

uitsluiting tegen te gaan. Kal (2002) beschrijft dat hiervoor tijd nodig is, tijd om 

vertrouwen te winnen, om trouw te kunnen zijn, de ander te leren kennen,… Andere 

belangrijke elementen zijn nabijheid, het tonen van begrip en articulatie van beleving.  

We geven kort een opsomming van de elementen uit de presentietheorie die van 

waarde zijn binnen Vriendendienst, zoals Kal (2001, p. 140 - 141) aangeeft: ‘open 

staan voor’; ‘een aandachtige betrekking aangaan’, ‘aansluiten bij het bestaande’; 

‘perspectiefwisseling’, ‘zich aanbieden’, ‘geduld en tijd’, ‘ de trouwe toeleg’.  

Vriendendiensten wijzen volgen Kal op een aantal tekortkomingen in de samenleving 

en de gebrekkige hulpverlening. “Hoe meer onze samenleving wordt beheerst door ‘het 

kunnen’, hoe meer we kunnen hoe schrijnender alles wordt ervaren wat we niet 

kunnen… Niet de bestrijding van gebrokenheid schept zin, maar de concrete, actieve 

toewijding aan die fragiliteit… Het present zijn in een context van lijden is belangrijk. 

Dat is troost” (Baart geciteerd in Kal, 2001, p 144 – 145). 
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Praktijk van  Vriendendiensten. 

In Nederland bestaan er reeds veel Vriendendiensten of buddyprojecten en in 

Vlaanderen worden er ook steeds meer opgezet. De vraag naar maatjes is echter 

meestal groter dan het aanbod en men botst vaak op het tekort aan vrijwilligers. 

Waardoor er dan weer lange wachtlijsten ontstaan. Dit heeft overigens wel geleid tot 

andere perspectieven voor de concretisering van een maatjesproject, waarbij het 

maatje niet zozeer ‘iemand van buiten’ moet zijn maar ook een ‘lotgenoot’ kan zijn, mits 

ze ‘samen sterker staan’ (Kal, 2001, p. 150; Van Braeckel, 2008).  

Vervolgens hebben veel maatjesprojecten ook geldzorgen. He is dan verleidelijk om 

zich te laten financieren via de geestelijke gezondheidszorg; maar Kal (2001) wijst hier 

op het reële gevaar dat ze dan in het verlengde van de ggz moeten opereren terwijl 

volgens haar de kracht juist deels ligt in haar ongebonden positie. 

 

Vernieuwd Burgerschapsconcept: van Patiënt naar Kwetsbare Burger 

Met het proces van vermaatschappelijking wordt het proces van patiënt naar burger en 

daarmee de deelname aan het maatschappelijk verkeer en dus het volwaardig 

burgerschap van mensen met een psychiatrische achtergrond beoogd. Van Houten 

(1999 in Kal, 2001 p. 154) zegt dat “als vermaatschappelijking ernstig wordt opgevat, 

het burgerschap model op de helling moet, omdat dit model alleen mensen die lijken 

op de standaardmens de kans geeft om hun burgerrechten voluit te oefenen.” Van den 

Brink en Duijnstee (2001 geciteerd in Kal, 2001, p.158)  melden “als er niet een omslag 

komt in de maatschappelijke waardering van zorg en zorgarbeid leidt 

vermaatschappelijking tot averechtse effecten”.  

 Ook Kal wijst erop dat “zonder concrete aandacht voor de spanning die ‘het verschil’ 

geeft, het proces van patiënt naar burger uitloopt op een assimilatieproces naar braaf 

burgerschap; daarin is geen plaats voor het anders zijn van de patiëntburger. Dat kan 

leiden tot isolement” (Kal, 2001, p. 154). Het begrip burgerschap is volgens Kal (2001) 

aan herziening toe, het gedachtegoed rond burgerschap moet herijkt worden, als men 

de ander in zijn anders zijn wilt erkennen en serieus nemen. 

Kwetsbaar burgerschap.  

Binnen onze maatschappij wordt het normaal gevonden om geen zorg nodig te hebben 

(behalve als je ziek bent) en ook geen zorg te verlenen (behalve als je kinderen of 
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zieke ouders hebt). Een ideale situatie zou dus een situatie waar er geen zorg nodig is. 

Dit is volgens Kal een ideaal dat lijdt tot afkeer van alles wat anders is, tot de ervaring 

van het vreemde als ‘de ander’, tot de ontkenning van het vreemde in onszelf en tot 

sociale uitsluiting. Wanneer zorg echter binnen onze maatschappij als een 

fundamentele waarde wordt beschouwd en serieus genomen, komen hierdoor 

afhankelijkheid en kwetsbaarheid in een ander daglicht te staan. Het ‘ander’ hoeft dan 

niet meer worden uitgebannen en dan zijn we volgens Kal beland bij een ander 

burgerschapsmodel; niet dat langer dat van het autonome individu, maar wel van het 

‘kwetsbare individu’. Kwartiermaken wil opkomen voor dit ‘kwetsbaar burgerschap’  

Hierbij zou zorg volgens Kal beschouwd moeten worden als ‘een sociale praktijk’ en 

geïntegreerd worden in het burgerschapsconcept. Iedereen is van zorg afhankelijk, 

geweest of zal dit ooit zijn, hierdoor kan zorg iets ‘algemeen’, ‘iets voor iedereen’ 

worden. Men komt zo tot een zorgzame cultuur waar het verlenen van zorg en het 

aangaan van zorgzame houdingen geherwaardeerd is. “Zorg moet uit ‘de marge’ en in 

het centrum van politiek oordelen en collectief handelen’ geplaatst worden” 

(Sevenhuijsen, 2000 geciteerd in Kal, 2001, p. 156).  

“De meeste mensen met een psychiatrische achtergrond willen dolgraag werken, het 

centrum van de hoogtechnologische maatschappij staat voor hen echter niet of 

nauwelijks open. Zelfs de sociale werkplaatsen, speciaal bedoeld voor mensen met 

arbeidsbeperkingen, zijn nauwelijks toegankelijk voor mensen met een psychiatrische 

achtergrond. Er lijkt van gastvrije niches en maatjes in het centrum van onze 

maatschappij geen sprake” (Kal, 2001, p. 162-163).  

“Als de overheid een beweging van patiënt naar burger wilt mogelijk maken, waar het 

beleid van vermaatschappelijking op wijst, dan zal dat beleid ondersteund moeten 

worden bv door sociale regelgeving rond arbeidsintegratie van mensen met handicaps, 

of door een ‘zorgende’ bedrijfscultuur ook bij de overheid zelf, die ruimte maakt voor 

‘anders presterend’ of door een goede outillage van het welzijns-en opbouwwerker als 

gastvrije locaties voor ontmoeting… De overheid zou aan een burgerschapsmodel 

voorrang moeten verlenen, waarin niet alleen het betaalde werk domineert; ze zou zorg 

en vrijwilligerswerk op waarde moeten weten te schatten door het meer zichtbaar en 

beter mogelijk te maken, ze zou de armoedeproblematiek serieus moeten nemen en 

de rijken niet buiten schot laten” (Kal, 2001, p. 170 – 171). 
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Discussie 

 

Als eerste punt binnen deze masterproef wordt de term ‘zorgwekkende zorgmijders’ 

toegelicht. We stellen voorop dat deze term een bepaalde problematiek met zich 

meebrengt, die we in het eerste hoofdstuk trachten te duiden. We hebben hierbij vooral 

gewezen op het feit dat deze term slechts één kant van de medaille belicht, namelijk de 

kant van de ‘zorgmijder’; terwijl ze de andere kaant, de ontoereikende hulpverlening 

met zijn verschillende drempels, niet in kaart brengt. Daar we aandacht wilden 

ontwikkelen om ook de andere kant te bekijken hebben we misschien zelf het probleem 

te eenzijdig behandeld en misschien te sterk de ontoereikende hulpverlening als 

oorzaak voor de zorgvermijding benoemd.  

 

We nemen hier even de tijd om ook een andere  hypothese voor zorgmijding aan te 

brengen. We hebben in het eerste hoofdstuk al aangebracht dat een gevoel van 

‘vervreemding’ bij de hulpverleners kan leiden tot zorgverlamming wat op zijn beurt 

weer lijdt tot ‘cherry picking’ of ‘het afromingseffect’ (Schout, 2008; Verhaeghe, 2012,). 

Schout (2006, 2007, 2008) meldt dat men zorgverlamming niet los kan zien van 

zorgvermijding, dat die twee processen elkaar in stand houdend. 

 

 Zorgvermijding wordt volgens Schout veroorzaakt door een gevoel van ‘anomie’. “Bij 

anomie overheerst aan de ene kant het individueel gevoel niet tot de maatschappij te 

behoren en aan de andere kant ontbreekt het aan identificatiemogelijkheden met 

anderen” (Schout, 2006, p. 12). Doordat de ‘zorgwekkende zorgmijders’ meestal niet 

tot de arbeidsmarkt behoren en dit het centrum is van onze neoliberale maatschappij 

en van het burgerschap concept, leidt een overgroot deel van deze mensen een leven 

aan de ‘zijlijn’ en hebben ze niet het gevoel ‘erbij te horen’ (Kal, 2001, Schout, 2006; 

2008, Verhaeghe 2012). Hierdoor blijft de belangrijke maatschappelijke erkenning uit 

en lukt het hen niet een plaats te veroveren in de reguliere samenleving. Waardoor ze 

volgens Schout hun vertrouwen in de samenleving en haar instituties verliezen, 

waardoor ze zich onttrekken aan hulp, en aldus de zorg mijden. “Niet meetellen en 

permanent op de reservebank zitten doet afbreuk aan het zelfbeeld en de eigen 

identiteit. Wie langdurig aan de zijlijn staat gaat zichzelf als overbodig beschouwen en 

representeert zich dan ook zo.” (Schout, 2006, p. 13). “De overbodigen zijn de 

werklozen” (Verhaeghe, 2012b).  
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Hoe groter het gevoel van anomie en vervreemding van de maatschappij, “des te 

kleiner wordt de druk om zich te houden aan de gangbare codes in de samenleving” 

(Wolf geciteerd in Schout 2006, p.13). Dit leidt tot het ‘sociaal afwijkend’ gedrag dat 

‘kenmerkend’ is voor de ‘zorgwekkende zorgmijders’. Verhaeghe (2012a, p. 39) 

beschrijft hoe een positie van uitzichtloosheid leidt tot ‘zinloos’ geweld. Het proces van 

zorgvermijding kan versterkt worden doordat hulpverleners zich weinig responsief en 

vooral procedureel opstellen, wat dan weer tot zorgverlamming leidt (Schout, 2006; 

2007; 2008).  

 

Een volgend discussiepunt dat we hier aanbrengen is Artikel 107. “De vorming van 

zorgcircuits en netwerken in de geestelijke gezondheidszorg.” Met dit artikel wordt de 

vermaatschappelijking van de zorg geconcretiseerd, wat een stap in de goede richting 

is. We hebben echter al de ‘andere kant’ van artikel 107 geanalyseerd, waarbij het 

karakter (of ten minste het risico) van een verdoken besparingsmaatregel door diverse 

auteurs benadrukt wordt. De hervorming van de geestelijke gezondheidszorg, 

gebaseerd op dit artikel 107, kan leiden naar een betere zorg op maat voor de 

‘zorgwekkende zorgmijders’, als hiervoor ook voldoende middelen worden vrijgemaakt. 

Belangrijks is dat de reorganisatie van de GGZ vanuit een bottum-up benadering moet 

komen en niet vertrekkend vanuit de psychiatrische ziekenhuizen. Er blijft eveneens 

veel weerstand vanuit de ziekenhuizen bestaan om hun aantal bedden af te bouwen 

ten voordele van een maatschappijgericht aanbod. De ‘maatschappijgerichte’ 

zorginitiatieven die toch van onderuit groeien worden vaak afgeblokt door de 

ziekenhuizen en vinden geen subsidies onder Artikel 107 (cf. Villa Voortman).  

 

Villa Voortman is een werking die ik een warm hart toedraag en waarvan ik dankbaar 

deel heb kunnen uitmaken. Mijn oordelen over deze werking zijn dan misschien wel 

‘gebiased’ en niet altijd even ‘objectief’; maar doordat ik de opbouw van deze werking 

zo intens en van dichtbij heb meegemaakt weet ik wel hoe het er reilt en zeilt. Naar 

eigen mening is het een erg sterk initiatief dat een sterke meerwaarde is in de zorg 

voor ‘zorgwekkende zorgmijders’. Het krijgt echter weinig tot geen financiële steun en 

mankracht voor het groot aantal bezoekers. Deze masterproef wil daarom initiatieven 

als Villa Voortman aandragen als extra aandachtspunt binnen de hervorming van 

vermaatschappelijking en een oproep doen aan het beleid om hen structureel te 

financieren.  
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Tenslotte ben ik aanbeland bij kwartiermaken. ‘Geen vermaatschappelijking zonder 

strijdigheid’ (Kal, 2001). Vermaatschappelijking botst dus op een spanning binnen de 

samenleving, het gaat niet zomaar. Het vraagt iets van de samenleving, er moet ruimte 

gemaakt worden voor de andere Ander, er moet een gastvrij onthaal plaatsvinden; met 

andere woorden: men moet ‘kwartiermaken’. Volgens ons kan vermaatschappelijking 

van de GGZ, die een ‘normale’ kans wil bieden in de samenleving en sociale integratie 

van de psychiatrische patiënt mogelijke moet maken, niet gebeuren zonder 

kwartiermaken; kwartiermaken is zo de noodzakelijke tweede beweging van 

vermaatschappelijking.  

 

Men kan zich echter afvragen in welke mate dit mogelijk is binnen de huidige 

economische en marktgerichte samenleving. Waar volgens Verhaeghe (2012a, 2012b, 

2012c) het belang van het individu primeert en we zelf verantwoordelijk worden 

beschouwd voor ons eigen falen en succes, wat tot een sterke competitie leidt; haal je 

het niet dan ben je een loser. “Je moet het halen ten koste van de ander. Sociale 

banden en solidariteit worden systematisch doorbroken. Het is zo niet bedoeld, maar 

het is wel een neveneffect van het competentiestreven.” ( Verhaeghe, 2012b, p.2) 

 

Kwartiermaken lijkt in dit daglicht slechts een utopie, is het onmogelijk binnen huidige 

samenleving om de praktijk van kwartiermaken te organiseren? Misschien wel… Om 

kwartiermaken te laten lukken moet onder andere de prestatiemaatschappij deels 

opgeschort worden en het burgerschap concept hervormd; waarbij niet alleen betaalde 

arbeid in het centrum mag staan. Met andere woorden ‘onze normen en waarden’ 

(Verhaeghe, 2012a, 2012b, 2012c) moeten mee veranderen. Of dat kwartiermaken 

realistisch en haalbaar is kunnen we hier niet bewijzen. Het kan interessant zijn om 

bijkomstig onderzoek te doen naar de draagkracht van vermaatschappelijking en 

kwartiermaken. We willen het in deze masterproef alvast aanbrengen als een 

tegenwicht tegen de harde realiteit en als succesfactor voor vermaatschappelijking. Het 

zijn normen en waarden waar ik graag in geloof en  de hoop richten op een ‘maakbare 

samenleving’  in plaats van enkel op ‘het maakbaar individu’.  
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Besluit  

 

Deze masterproef behandelt de onderzoeksvraag: Kan de vermaatschappelijking van 

de zorg, kansen en mogelijkheden bieden om een plaats te geven aan de 

‘zorgwekkende zorgmijders’ binnen de reguliere samenleving ?   

 

Hiervoor hebben we een literatuurstudie verricht, waarbij we eerst hebben aangetoond 

dat de klassieke definitie van ‘zorgwekkende zorgmijders’ slecht één zijde van de 

medaille belicht. Deze definitie richt alle aandacht op de ‘zorgmijder’ die ‘geen 

hulpvraag’ heeft en zijn rug toekeert naar de hulpverlening. De andere kant van de 

medaille is de ontoereikende hulpverlening. Het neoliberalisme dat overweegt in de 

samenleving en in de GGZ resulteert in hoge eisen op het vlak van efficiëntie en 

effectiviteit, met specifiek daarop gerichte behandelprotocollen. Alles moet meetbaar 

en kwantificeerbaar zijn en onder de noemer van ‘evidence based’ vallen. Met een 

dergelijke, eenzijdige, invulling van het effectiviteisprincipe valt het gevoel  van 

zeggenschap en ‘er toe doen’ weg bij de hulpverleners; wat leidt tot een gevoel van 

vervreemding (Verhaeghe, 2012a; Petry, 2007, 2011; Bryssinck, 2010). Dit leidt dan 

weer tot zorgverlamming en het afromingseffect binnen de invulling van de GGZ, 

waardoor een grote groep ‘moeilijke’ patiënten, ‘de zorgwekkende zorgmijders’, door 

de mazen van het hulpverleningsnetwerk vallen (Sannen, Schout). In de discussie 

hebben we aangetoond dat het proces van zorgvermijding inherent verbonden is aan 

zorgverlamming (Schout, 2006, 2007, 2008). Het fenomeen van de ‘zorgwekkende 

zorgmijders’ hangt dus ook samen met verschillende drempels binnen de geestelijke 

gezondheidszorg. Een overzicht hiervan wordt weergegeven in de tabel van Sannen 

(cf. Tabel 1). De drempels die het meest aangehaald werden door de bezoekers van 

Villa Voortman komen overeen met de ‘culturele barrières’ die Van Doorn (2004) 

aanhaalt.  

 

Vermaatschappelijking is een proces van lange adem met wortels die al een heel 

verleden hebben. We herkennen de vermaatschappelijkingsgedachte in de sociale en 

gemeenschapspsychiatrie, de therapeutische gemeenschappen van Maxwell Jones, 

de antipsychiatrie en de beweging van deïnstitutionalisering. De ggz van België kende 

een geleidelijke beweging richting vermaatschappelijking. In Vlaanderen wordt dit nu 

geconcretiseerd aan de hand van artikel 107: “De vorming van zorgcircuits en 

netwerken in de geestelijke gezondheidszorg.”  
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Het artikel maakt een herlocatie van middelen (financiering) mogelijk van 

psychiatrische ziekenhuizen in de richting van vermaatschappelijking. Het artikel stelt 

vijf centrale functies voorop. De mobiele teams die plaatsvinden onder functie 2b zijn 

een essentieel onderdeel voor het ontwikkelen van de ‘zorg op maat’ die nodig is voor 

de ‘zorgwekkende zorgmijders’. Ondanks een eerste stap in de goede richting van de 

vermaatschappelijking, zijn er verborgen economische bezuinigingsdoelstellingen 

verbonden aan artikel 107 en is er veel weerstand vanuit de ziekenhuizen. Om de 

initiatieven ‘van onderuit’ te steunen moeten echter genoeg middelen vrijgemaakt 

worden en moet er een extra inspanning komen.  

 

Een voorbeeld van dergelijk initiatief is Villa Voortman. Deze casus bewijst het belang 

van laagdrempelige ontmoetingshuizen in de zorg voor ‘zorgwekkende zorgmijders’ en 

binnen de beoogde vermaatschappelijking. Villa Voortman wordt gekenmerkt door 

laagdrempeligheid en toegankelijkheid. Men vertrekt vanuit de erkenning van de 

radicale uitsluiting van de ‘zorgwekkende zorgmijders’ en functioneert als een 

ankerpunt, een gastvrije plek waar ont-moetingen kunnen worden aangegaan. 

Therapeutische idealen worden verbannen door de logica van het subject. Er worden 

‘minimale krijtlijnen’ aangeboden met ‘maximale verantwoordelijkheden’. Men werkt 

onder andere volgens de principes van schadebeperking, sociale therapie, 

empowerment en actieve participatie. De laagdrempelige ontmoetingshuizen zijn 

belangrijk en cruciaal in de zorg voor ‘zorgwekkende zorgmijders’, conform de 

vermaatschappelijking; maar het is niet voldoende. Er moet eveneens een verankering 

komen met en binnen de maatschappij.  

 

Als vermaatschappelijking echt beoogt dat de ‘zorgwekkende zorgmijders’ een plaats 

in de reguliere samenleving krijgen, dan moet er ‘kwartier’ worden gemaakt. De 

strijdigheid, die inherent is aan het streven van de vermaatschappelijking, moet worden 

erkend en de ‘normale mensen wereld’ moet ruimte maken. Ruimte in plaats, tijd en 

taal. Het verschil moet erkend worden en de ander moet als ander kunnen verschijnen. 

Hierbij moet men een gastvrij onthaal creëren waarbij, als tussenstap, de 

prestatiemaatschappij moet worden opgeschort en de daarbij horende waarden en 

normen. Vriendendiensten en Multilogen moeten zich kunnen ontwikkelen en maatjes 

en functionarissen dienen te worden aangesteld (Kal, 2001).  
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BIJLAGE 1 

Enkele omschrijvingen van vermaatschappelijking  

 

Hierna citeren wij enkele omvattende omschrijvingen van vermaatschappelijking van 

de zorg, die courant in de literatuur gebruikt worden.  

“Vermaatschappelijking is “het geheel van de nagestreefde veranderingen – de 

extramuralisatie en decategoralisatie van de zorg, de totstandkoming van een lokaal en 

integraal voorzieningenaanbod op tenminste de terreinen zorg, wonen, werk en welzijn 

en de bijdrage van de samenleving aan de opvang en ondersteuning van mensen met 

beperkingen” ( Koops et al., 2005, p. 3). 

“Onder vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg verstaan we het 

proces van hervorming van de psychiatrische zorg van grootschalige psychiatrische 

instellingen naar kleinschalige, alternatieve zorgvormen die geïntegreerd zijn in de 

lokale gemeenschap “ (Liégeois & Van Audenhove, 2002, p. 37) 

“Met de vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg verwijst men naar 

de sociale integratie van de cliënt, de humanisering van de zorg en de aandacht voor 

de maatschappelijke aspecten van de psychische problemen” (Van Audenhove et al., 

2005, p13).   

“De 'vermaatschappelijking', het streven naar een zo min mogelijke institutionalisering 

van de zorg en een zo groot mogelijke maatschappelijke integratie van de 

psychiatrische patiënt.“ (Kwekkeboom, 2001, p. 9) 

“Vermaatschappelijking is een woord dat men de laatste jaren steeds vaker hoort en 

dat inmiddels in Nederland een sleutelbegrip is geworden in het overheidsbeleid. Maar 

vermaatschappelijking is niet meer, en niet minder, dan het bieden van een normale 

kans op leven in onze maatschappij” ( Hodiamont & Sabbe, 2005a, p.4) 

“zorg op maat, in de minst restrictieve setting, zo kort mogelijk, zo lang als nodig” 

(Hodiamont & Sabbe, 2005b, p.16) 

 “Vermaatschappelijking heeft als doel het extramuraliseren van het zorgaanbod en 

het integreren van mensen met psychische stoornissen in de maatschappij. 

Hieronder verstaan we een zo normaal en volwaardig mogelijk leven als burger, op 

alle relevante levensgebieden zoals wonen, werken en sociale contacten” 

(Trimbosinstituut, 2003 geciteerd in van Reijen, 2007, p. 37 ). 
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“Vermaatschappelijking van de zorg is een verschuiving binnen de zorg waarbij er naar 

gestreefd wordt om mensen met beperkingen (van lichamelijke, verstandelijke of 

psychische aard) chronisch zieken en kwetsbare ouderen met al hun potenties en 

kwetsbaarheden een eigen zinvolle plek in de samenleving te laten innemen en hen 

daarbij waar nodig is te ondersteunen” (Begrippenlijst van het NIZW geciteerd in van 

Reijen, 2007, p.38). 
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BIJLAGE 2 

Evolutie van de geestelijke gezondheidszorg in België  

 

In België werd de deïnstutionalisering in een eerste beweging in 1975 gestuurd door de 

oprichting en de reglementering van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg 

(CGG) (Decoster, 2012; De Rick et al., 2003; Van Audenhove, et al., 2005). 

Éen van de drijvende krachten achter de CGG-vorming was de wens afstand te nemen 

van het medisch-psychiatrisch model ten voordele van een meer eclectische manier 

van werken. De CGG moesten makkelijke toegankelijke, niet-stigmatiserende centra 

voor regionale geestelijke gezondheidszorg worden die samenwerken met niet GGZ 

voorzieningen op basis van een multidisciplinaire benadering, waarbij het eerder ging 

om de persoonlijke en sociale dan om de medische aspecten van de problematiek” 

(Hodiamont & Sabbe, 2005a, p.6). 

In mei 1989 verscheen op vraag van de overheid het Rapport Groot. Er moest 

onderscheid gemaakt worden tussen instellingen die de nadruk op “cure” legden en 

deze met de nadruk op “care”. Tevens wees het rapport erop dat bedden uitsluitend vrij 

gehouden moeten worden voor psychiatrische patiënten en als laatste belangrijk punt 

raadde dit rapport ook aan om via samenwerkingsakkoorden tot een meer 

samenhangende organisatie van de geestelijke gezondheidszorg te komen. Dit rapport 

leidde tot twee hervormingen van de Geestelijke Gezondheidszorg, deze van 1990 en 

die van 2000. Het zal voor de eerste keer zijn dat er bij wet vastgelegd wordt dat de 

zorg in de instellingen afgebouwd moet worden, ten voordele van de zorg in de 

maatschappij (informatienota; implementatie van artikel 107, 2009).  

Voor 1990 bestonden er reeds een aantal zorgvormen: Algemeen Psychiatrische 

Ziekenhuizen (APZ), Psychiatrische Afdelingen van Algemene Ziekenhuizen (PAAZ), 

ambulante Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG), en in een experimentele 

fase ook Beschut Wonen (BW) (Liégeois & Van Audenhove, 2002) .  

Door de reconversiebesluiten in 1990 werd de ‘cure-opdracht’ van de psychiatrische 

ziekenhuizen versterkt waarbij de reïntegratie en resocialisatie van cliënten met 

langdurige psychische problemen gestimuleerd werd door de ontwikkeling van 

alternatieve voorzieningen zoals psychiatrische verzorgingshuizen en beschut wonen. 

De Algemeen Psychiatrische Ziekenhuizen werden verplicht een aantal 

ziekenhuisbedden om te schakelen om deze twee nieuwe zorgvormen te stimuleren 

(Liégeois & Van Audenhove,2002; De Rick et al, 2003; Van Audenhove et al,2005). 
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 Naar het Psychiatrisch Verzorgingstehuis (PVT) wordt verwezen als een tehuis voor 

patiënten wiens toestand ‘gestabiliseerd’ is en die geen ziekenhuisbehandeling meer 

nodig hebben. Vooral bij Beschut Wonen wordt zorg in de gemeenschap geboden; in 

het Psychiatrisch Verzorgingstehuis is dit minder het geval, ook al is er een band met 

de lokale leefgemeenschap (ibid.)  

Tenslotte werd de klemtoon ook gelegd op samenwerking tussen de verschillende 

actoren binnen de geestelijke gezondheidszorg. Hiertoe werden de provinciale 

overlegplatforms opgericht die een regionaal overleg vormen voor psychiatrische 

ziekenhuizen, PAAZ diensten, RIZIV-conventies, CGG, PVT en beschut wonen en 

gingen de pilootprojectencasemanagement of ontslagmanagement in psychiatrische 

ziekenhuizen van start (Liégeois & Van Audenhove, 2002; informatienota; 

implementatie van artikel 107, 2009). 

Aan deze besluiten waren maatregelen gekoppeld met betrekking tot het aantal 

bedden en plaatsen er moesten zijn in de voorzieningen, welke budgeten, 

personeelsomkadering, medische honoraria en infrastructuur er voorzien moest 

worden. Deze maatregelen leverden globaal gezien een besparingseffect op (De Rick 

et al., 2003). 

“De effecten van de eerste reconversie van 1990 werden geëvalueerd en van daaruit 

stelt de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen (NRZV) twee deeladviezen op, 

één in 1996 en één in 1997. Deze vormden de basis voor de verdere ontwikkeling van 

de geestelijke gezondheidszorg. Men vertrekt niet meer van de instellingen maar vanuit 

doelgroepen en hun noden. Men streeft naar een horizontaal doelgroepgerichte 

structuur” (informatienota; implementatie van artikel 107, 2009, p 2). 

Dank zij de verplichte reconversie in 1990 en de vrijwillige reconversies na 2000 treedt 

er, zoals (Liégeois et al. (2002) beschrijven, geleidelijk aan een verschuiving op van 

bedden in psychiatrische ziekenhuizen (PZ) naar bedden in algemene ziekenhuizen 

(PAAZ), plaatsen voor beschut wonen (BW) en psychiatrische verzorgingstehuizen 

(PVT). Er vindt dus een hervorming plaats van de psychiatrische zorg van min of meer 

grootschalige psychiatrische instellingen naar kleinschalige woonomgevingen voor 

langdurige zorg, met alternatieve voorzieningen en zorgvormen die geïntegreerd zijn in 

de samenleving en waarbij men streeft naar een betere samenwerking tussen de 

verschillende beleidsinstanties, de zorgverstrekkers en de voorzieningen (Van 

Audenhove et al., 2005). 
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Terwijl de reconversiebesluiten nog vooral gericht waren op de organisatorische 

veranderingen binnen de geestelijke gezondheidszorg, is er de laatste jaren ook een 

toenemende aandacht voor de vermaatschappelijking en de inhoudelijke aspecten 

ervan in het Belgische en Vlaamse overheidsbeleid. In de beleidsnota van Aelvoet en 

Vandenbroucke (2001), de toenmalige federale ministers voor Volksgezondheid en 

Sociale Zaken, staat te lezen dat men ‘erkenning wil geven aan elke patiënt(e) als 

unieke persoon en hem of haar volwaardig wil laten participeren in de maatschappij.’ 

Het uitgangspunt is de patiënt waardoor men in plaats van een instellingsgerichte 

aanpak is geëvolueerd naar een benadering op basis van leeftijdsdoelgroepen met 

zorgprogramma’s. Tevens starten ook de zorgvernieuwingsprojecten ‘activering’ en 

‘psychiatrische zorg in de thuissituatie’ als pilootprojecten (De Rick et al, 2003; Van 

Audenhove et al., 2005, (informatienota; implementatie van artikel 107, 2009). 

“In 2002 wordt in ons land de wet op de patiëntenrechten goedgekeurd. Deze legt de 

individuele rechten van de patiënt vast. Deze rechten zijn: kwaliteitsvolle 

dienstverlening, vrije keuze van de zorgverlener, informatie, toestemming, inzage in het 

patiëntendossier, bescherming van de persoonlijke levenssfeer en 

klachtenbemiddeling” (informatienota; implementatie van artikel 107, 2009, p2). 

Na de reorganisatie van de voorzieningen, wordt in de jaren vanaf 2002 ook de zorg 

zelf gereorganiseerd. In juni 2002 ondertekenen de federale ministers en de 

gemeenschapministers van gezondheid een “Gemeenschappelijke verklaring 

inzake het toekomstig beleid voor de geestelijke gezondheidszorg”. We vinden er 

de concepten “netwerken van zorgvoorzieningen” en “zorgcircuit” in terug. De zorg 

neemt niet langer de centra als uitganspunt maar wel de doelgroepen en hun 

behandelnoden. De verticale voorzieningsgerichte structuur moet ‘kantelen’ en ruimte 

scheppen voor een horizontale, doelgroepgerichte structuur; uitbouwen van 

zorgcircuits en het samenwerken van zorgverleners. Voor elke doelgroep moet een 

eigen zorgprogramma worden uitgeschreven als een geïntegreerd zorgaanbod 

uitgebouwd (Liégeois et al, 2002; Informatienota: De implementatie van artikel 107, 

2009).  

De wettelijke basis voor de organisatie van zorgcircuits en netwerken werd gelegd in 

de artikelen 11 en 107 van het Koninklijk besluit houdende de coördinatie van de wet 

betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinstellingen (informatienota, 2009): 
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Bijlage 3. Aanbod en logistiek van Villa Voortman  

De dagindelingen volgen geen vaste structuur maar variëren afhankelijk van de vraag 

van de bezoekers. Er is er onder andere een groot atelier waar de bezoekers op elk 

moment van de dag naar toe kunnen en zelf kunnen kiezen wat ze er willen doen. Er is 

hier verschillend materiaal voor handen en dit is voor de bezoekers gratis beschikbaar. 

Hier zie je een mooie samenloop van verschillende ‘talenten’ en interesses. De ene zit 

in grafitti-stijl een muurschildering te maken terwijl de andere met potlood kleine 

tekeningen op papier maakt en iemand anders een Indisch geïnspireerde acryltekening 

maakt en weer iemand anders een werk dat bestaat uit opeengestapelde theekopjes…  

Er worden ook verschillende georganiseerde voorstellen gedaan die na verloop van tijd 

weer wisselen. Zo heeft men bv. iemand gehad die elke dondernamiddag “crea” kwam 

geven, één keer in de maand komt er een ceramiste en zou men in de toekomst 

bijvoorbeeld ook een grootschalig project willen ontwikkelen met een beeldhouwster.  

Er wordt dagelijks samen met en door de bezoekers een maaltijd bereid waarvoor 

iedereen 2 euro betaalt. Er gaan elke dag weer andere mensen naar de winkel en zij 

bereiden telkens weer andere maaltijden. Ook hierin legt iedereen weer zijn/haar eigen 

accenten en zijn de maaltijden telkens variërend.  Zo is er een Turkse man die typische 

streekgerechten bereidt en is er P. die gespecialiseerd is in het bereiden van ‘zijn’ 

frikandon; of I. die gezonde slaatjes bereidt. Andere bezoekers staan in voor het 

afruimen en de afwas. Voor niemand geldt er een afgesproken taakschema; zowel het 

koken als het afruimen gebeuren spontaan en het zijn telkens weer anderen die de 

taken op zich nemen.  

Elke dinsdagvoormiddag is het de reeds genoemde “bezoekersvergadering”, een erg 

essentieel onderdeel van de werking waarin er met alle bezoekers wordt samen 

gezeten. Op donderdagnamiddag wordt er samen gesport, meestal volleybal en één 

keer in de maand komt op dinsdagnamiddag iemand dansles geven. Er staan steeds 

muziekinstrumenten in Villa Voortman als een drumstel en een piano en een heel 

aantal bezoekers nemen zelf hun gitaar mee. Er wordt dan vaak samen “gejammed”, 

gezongen of gerepeteerd. Ondertussen heeft men al verscheiden liedjes opgenomen.  

Qua logistiek is er een grote zaal die gebruikt wordt als eetzaal als er veel bezoekers of 

speciale gelegenheden zijn of als dansruimte. Er staat ook een pingpong tafel die 

eender wanneer opengeklapt kan worden. Er is naast het groot atelier ook een salon 

en een terras buiten waar samen koffie gedronken wordt en sigaretten gerookt. 

Beneden is er een computerlokaaltje met twee computers en toegang tot het internet. 
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Op de bovenverdieping is het mobiele team (2b zie art 107) gelokaliseerd als ook de 

bureau van Bryssinck en Vanderstreaten. Verder is er een cinemazaaltje waar er een 

tv staat en een kamer met een bed waar de bezoekers zich rustig kunnen leggen. 

Wordt ook gebruikt als ‘chill-out’ ruimte wanneer een bezoeker zichtbaar onder invloed 

toekomt en men niet verkiest van ze dan ‘buiten te zetten’ gezien de gastvrijheid 

enerzijds, de risico’s eraan verbonden anderzijds alsook om de ‘genietende’ Ander te 

vermijden. Ook is er een bureautje dat gebruikt wordt door bezoekers als een 

schrijflokaaltje of om te studeren. 
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Bijlage 4. Poster MHE Villa Voortman 

 

 

 

 

 

 

 

 


