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Abstract 
 

Student: Sien Vanbecelaere 

Academiejaar: 2015-2016 

Master of Science in het Sociaal Werk 

Promotor: Lieve Bradt 

Begeleidster: Katrien Boone 

Titel: ‘Vermaatschappelijking binnen de geestelijke gezondheidszorg’ 

De geestelijke gezondheidszorg kende de laatste jaren een aantal hervormingen. Deze her-

vormingen lieten toe dat cliënten meer in de thuissituatie begeleid kunnen worden. Mobiele 

teams zijn ontstaan door de uitwerking van artikel 107. Ze zijn een relatief nieuwe zorgvorm 

binnen de geestelijke gezondheidszorg en hebben tot doel om zorg in de thuissituatie aan te 

bieden en een ziekenhuisopname te verkorten of te vermijden. Deze masterproef onderzoekt 

de perspectieven van cliënten die begeleid worden door de mobiele teams in relatie tot de 

doelen van de vermaatschappelijking van de zorg. Afgezien van de weinige wetenschappe-

lijke literatuur met de focus op het cliëntenperspectief, probeert deze masterproef hierop een 

antwoord te bieden. Er werden semigestructureerde diepte-interviews bij 19 cliënten afge-

nomen die worden/werden begeleid door de mobiele teams. Voor de verwerking van de ge-

gevens werd een thematische analyse uitgevoerd. Wat de resultaten betreft werd de bege-

leiding door de respondenten overwegend positief ervaren. De begeleider wordt gezien als 

een grote bron van steun en begrip, die voornamelijk veel tijd maakt voor de cliënt. Boven-

dien stimuleert de begeleiding de cliënten om meer te integreren in de samenleving, waarbij 

de context niet uit het oog wordt verloren. De mobiele teams maken het eveneens mogelijk 

dat de zorg meer in de samenleving wordt gesitueerd, door een ziekenhuisopname te ver-

mijden. Toch geven cliënten aan dat in bepaalde situaties een residentiële opname noodza-

kelijk blijft. Een ziekenhuis vervult voor respondenten een veiligheidsfunctie, waar men zich 

kan ontdoen aan van de eigen verantwoordelijkheid. Tot slot belicht dit onderzoek dat het 

principe ‘zorg op maat’ nog in zijn kinderschoenen staat. In de praktijk zijn er nog heel wat 

aanpassingen en bijsturingen nodig om tot een gedegen uitwerking te komen. 

TREFWOORDEN: Artikel 107, vermaatschappelijking, zorg op maat, mobiele teams, cliën-

tenperspectief, geestelijke gezondheidszorg, kwalitatief onderzoek. 
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Algemene inleiding 
 

De geestelijke gezondheidszorg heeft de laatste decennia enorme ontwikkelingen doorge-

maakt. Het doel was om mensen zoveel mogelijk kansen te geven binnen hun eigen ver-

trouwde omgeving. Vroeger verbleven mensen met een psychiatrische problematiek meestal 

langdurig binnen de muren van een ziekenhuis, afgezonderd van het ‘gewone’ leven. Te-

genwoordig mag voor iemand met een psychische kwetsbaarheid een residentiële opname 

niet langer een evidentie zijn. Men streeft ernaar dat mensen met psychische problemen, 

binnen hun eigen leefomgeving, een zo’n normaal mogelijk leven kunnen leiden. 

De overheid levert inspanningen om een beter, vraaggerichter zorgaanbod te ontwikkelen. 

Cliënten met een psychische problematiek worden geacht zelfstandig te kunnen wonen met 

een goede professionele begeleiding en dit zolang als nodig. Er is het streven om de nodige 

zorg aan te bieden in hun vertrouwde, veilige omgeving, de hulpverlening zo doelgericht mo-

gelijk in te zetten, zorgcontinuïteit te garanderen en de krachten en mogelijkheden van het 

sociale weefsel van de patiënt zo maximaal mogelijk te benutten. Dit alles kan worden sa-

mengevat in één concept: de vermaatschappelijking van de zorg. 

Met de implementatie van artikel 107 uit de ziekenhuiswet in 2010 gaf de overheid de ver-

maatschappelijking concreet vorm (Gids naareen betere geestelijke gezondheidszorg, 2010). 

Artikel 107 maakt het mogelijk om een deel van de financiële middelen, die aan psychiatri-

sche ziekenhuizen en psychiatrische afdelingen van een algemeen ziekenhuis worden toe-

gekend, te gebruiken om zorgcircuits en zorgnetwerken in de samenleving te realiseren. Het 

achterliggende idee is om een meer gemeenschapsgerichte geestelijke gezondheidszorg te 

ontwerpen door een evenwichtigere verdeling te creëren tussen ambulante, outreachende en 

residentiële zorg. Hierdoor kan het aanwezige zorgaanbod beter worden afgestemd op de 

behoeften van mensen met psychiatrische problemen. Dit is maar mogelijk door naast het 

residentiële aanbod een ruimer ambulant en thuisondersteunend aanbod uitbouwen door 

meer middelen in te zetten om zorg in de thuisomgeving mogelijk te maken. De redenering 

die hierachter schuilt, is dat een ambulante hulpverlening de integratie van de patiënt in de 

maatschappij ten goede komt. Om dit doel te bereiken werden de mobiele teams als nieuwe 

zorgvorm opgericht. Zij bieden begeleiding aan in de leefomgeving van de cliënt, zowel in 

crisissituaties als bij langdurige zorgvragen.  

In dit kwalitatief praktijkonderzoek worden de perspectieven van cliënten omtrent de nieuwe 

zorgvorm in relatie tot de doelen van de vermaatschappelijking nagegaan om zo de beteke-

nis van de mobiele teams in het leven van mensen te onderzoeken. 
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Het is echter niet de bedoeling binnen deze masterproef om een universele waarheid of ge-

neraliseerbaarheid naar voren brengen. In plaats hiervan focust deze masterproef op het 

cliëntenperspectief, hopend dat deze een verrijking voor de praktijk en het beleid kunnen 

vormen.  

In het eerste deel wordt ingegaan op het concept vermaatschappelijking. Er worden theoreti-

sche en historische inzichten gegeven over de herkomst van vermaatschappelijking via twee 

invalshoeken. Beide invalshoeken benadrukken de multiple betekenissen die vermaatschap-

pelijking omvat. De concrete uitwerking van de vermaatschappelijking van de zorg in België 

wordt verder aan de hand van artikel 107 uitvoerig besproken. Beleidsaspecten en een korte 

geschiedenis van de Belgische geestelijke gezondheidszorg worden eveneens belicht.  

In het tweede deel worden de vooronderstellingen van de vermaatschappelijking beschreven 

met telkens enkele kritische opmerkingen. In dit deel wordt geëindigd met de algemene pro-

bleemdefiniëring van deze masterproef. 

Het derde deel beschrijft de keuze voor een kwalitatief onderzoek, de algemene vraagstelling 

met de bijhorende onderzoeksvragen, het onderzoeksproces en aantal ethische aspecten. Er 

wordt eveneens kennis gemaakt met de context van dit onderzoek, namelijk de mobiele 

teams.   

Het vierde deel handelt over de ervaringen, belevingen en perspectieven van de cliënten. 

Het is een overzicht van de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek, ingedeeld volgens 

specifieke thema's.  

Het vijfde deel vormt de discussie. Er wordt ingegaan op de betekenis van de onderzoeksre-

sultaten in het kader van een kritische benadering op de vermaatschappelijking van de zorg. 

De conclusies worden in verband gebracht met de literatuurstudie.  

Het zesde en tevens het laatste deel eindigt met de algemene conclusie van deze master-

proef. 
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Hoofdstuk 1: Vermaatschappelijking 

1 Inleiding 

Dit hoofdstuk beschrijft de vermaatschappelijking, het kader waarbinnen het onderzoek van 

deze masterproef is opgezet en uitgevoerd. Vanuit verschillende hoeken, waaronder de we-

tenschappelijke literatuur, de zorgsector en het overheidsbeleid beoogt men de vermaat-

schappelijking te realiseren. De vermaatschappelijking is een hot topic binnen het huidige 

geestelijke gezondheidszorglandschap. In de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk 

spreekt men ook weleens over community care. Deze community care heeft veel raakvlak-

ken met de vermaatschappelijking. Doorheen de jaren werd over community care en/of ver-

maatschappelijking meer en meer geschreven. Het begrip functioneert bijgevolg als een con-

tainerbegrip. Een goede verduidelijking van vermaatschappelijking is zodoende relevant, 

aangezien vermaatschappelijking niet eenduidig te definiëren is, maar volgens Steyaert ver-

schillende betekenissen heeft. Toch lijkt vermaatschappelijking een vaststaand begrip wan-

neer Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen, een definitie 

aanhaalt. De huidige concretisering van vermaatschappelijking in België wordt verduidelijkt 

met artikel 107, met vooraf enkele historische ontwikkelingen binnen de Belgische geestelij-

ke gezondheidszorg.  

2 Omschrijving van vermaatschappelijking 

Er wordt vanuit een historisch perspectief inzicht gegeven in de oorsprong van het Angelsak-

sische begrip community care en/of vermaatschappelijking en dit via twee invalshoeken. De 

vermaatschappelijking wordt benaderd in de enge en ruime betekenis en verder door de ver-

schillende varianten van vermaatschappelijking te omschrijven. 

2.1 Vermaatschappelijking in ruime en enge betekenis 

Vermaatschappelijking kan in een ruime en enge betekenis worden gezien (Swinnen, 2014). 

De enge invulling van de vermaatschappelijking wijst op een verandering van de zorgorgani-

satie, de zogenaamde deïnstitutionalisatie (Swinnen, 2014). Deïnstitutionalisatie is de sa-

mentrekking van de traditionele institutionele instellingen met een gelijktijdige uitbreiding van 

de community-based services. Het gaat vaak om een onevenwichtige, onvoldoende en te 

trage investering in community services (Thornicroft, Bebbington, & Leff, 2005 ; Thornicroft & 

Tansella, 2013). De verschuiving van residentiële zorg naar zorg in de samenleving vindt 

men terug in alle Europese landen, de Verenigde Staten en Australië. (Van Audenhove, Van 

Humbeeck, & Van Meerbeeck, 2005).  
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In veel EU-landen blijft de gezondheidsinstelling daarentegen nog steeds dominant (Drake, 

O'Neal, & Wallach, 2008). Maar een ziekenhuisbehandeling in een psychiatrisch ziekenhuis 

wordt vanaf de jaren zeventig wel korter (Qin & Nordentoft, 2005). Een ziekenhuisopname 

treedt enkel in werking in crisissituaties of wanneer er een acuut risico is op schade aan de 

cliënt of zijn/haar omgeving (Becker & Kilian, 2006).  

Vermaatschappelijking in de ruime zin, is niet pur sang het verschuiven van de zorg naar de 

samenleving, maar is een verandering in zorgorganisatie én visie op zorg (Swinnen, 2014). 

Het gaat dan over een samenspel van factoren waaronder, de medische en therapeutische 

ontwikkelingen, nieuwe ideeën over ideale zorg, de vraag naar kostenbeheersing en de ver-

anderende zorgvragen om meer hulp in de samenleving (Swinnen, 2014). Vermaatschappe-

lijking is niet enkel de zorg en de cliënten naar de maatschappij verplaatsen. Er moet ook 

een tegemoetkomende beweging van de samenleving naar de cliënten met een psychische 

problematiek ontstaan. Naast het hulpverleningsaanbod moet ook de samenleving een bij-

drage leveren in een goede afloop van de maatschappelijke participatie en integratie van 

mensen met een beperking (van Lange-Frunt & Wajon, 2007). Deze veranderingen moeten 

het mogelijk maken dat mensen met een beperking zelfstandig kunnen wonen en aan de 

maatschappij kunnen participeren (Koops & Kwekkeboom, 2005).  

Humaniseren van de zorg staat eveneens centraal in de ruime benadering van vermaat-

schappelijking. Er is een verschuiving van de focus op de stoornis naar het cliëntperspectief 

en een verschuiving op het verminderen van de draaglast naar het vergroten van de draag-

kracht (de Jonge, 2015). De herstelbeweging speelde hierin een rol. Deze beweging bena-

drukt het belang van het empowerment van de cliënt en de interpersoonlijke ondersteuning 

(Warner, 2010). Een herstel van de cliënt dat tegenwoordig moeilijker kan worden gereali-

seerd door de opname van de cliënt, die vaak ‘te lang in een ziekenhuis vertoeft’. Men gaat 

ervan uit dat door het sluiten van bedden men tot een meer herstelgerichte benadering zal 

komen en eveneens het herstel van de cliënt zal faciliteren. Zorg in de samenleving zou 

hand in hand gaan met herstel. De kans bestaat namelijk dat cliënten zich nestelen in de 

residentiële zorg, waar men zich ontdoet van enige verantwoordelijkheidszin en herstel be-

lemmert (Verniest, et al., 2008; Van Hecke, Joos, Daems, Matthysen, & De Bruyne, 2011). 

 

2.2 De meervoudigheid van vermaatschappelijking 

Voor een goed begrip van de vermaatschappelijking werd een zinvolle bijdrage geleverd 

door docent Jan Steyaert (2014) die het meervoudige karakter van vermaatschappelijking 

verduidelijkt. Door de historische lagen van de vermaatschappelijking in beeld te brengen, is 
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duidelijk dat er minstens vier verschillende betekenissen zijn. Van belang is om deze ver-

schillende betekenissen, Steyaert (2014) benoemt ze als varianten, op te vatten in het poli-

tieke en maatschappelijke perspectief van de desbetreffende periode.  

2.2.1 Eerste variant 

De basis voor de eerste variant is terug te vinden in de eerste helft van de 20ste eeuw, toen 

de grote lijnen van de verzorgingsstaat werden getekend. De overheid hield zich steeds va-

ker bezig met de privésfeer en trok steeds meer zorgverantwoordelijkheden naar zich toe. 

Het proces van vermaatschappelijking van de zorg is te herkennen aan het feit dat er meer 

aspecten van de zorg uit de privésfeer in de publieke sfeer belanden. Tegenovergesteld om-

vat het proces meer inmenging van het openbaar domein in de privéomgeving (Steyaert, 

2014).  

Een ander aspect van deze variant is dat elk individu bijdraagt aan de maatschappij in over-

eenstemming met zijn draagkracht. Bovendien kan iedereen aanspraak maken op hulp vol-

gens zijn zorgbehoefte. De overheid neemt de rol op voor de centrale regie van de zorg. De 

weerslag van deze laag van vermaatschappelijking kan men de laatste decennia terugvinden 

bij de grote zorguitbreiding in het openbaar leven en een toename van zowel ambulante als 

residentiële zorg (Steyaert, 2014). Bij het ontstaan van de welvaartsstaat werd uitgegaan van 

het belang van de zorgverstrekkers. Het aanbod stuurde met andere woorden de zorg aan 

cliënten (Swinnen, 2014). 

2.2.2 Tweede variant 

De oorsprong voor de tweede variant van vermaatschappelijking is te vinden in de jaren zes-

tig en zeventig door een groeiende aversie tegen langdurige residentiële zorg (Steyaert, 

2014). De antipsychiatrie speelde daarin een grote rol. De antipsychiatrie ontstond niet uit 

wetenschappelijke inzichten, maar eerder in een klimaat van stijgende commotie, waar men 

zeer kritisch was rond alle vormen van institutionele zorg (Berlim, Fleck, & Shorter, 2003). 

Het centrale idee van de antipsychiatrie was dat de maatschappij, het gezin en het instituut 

ziek zijn, niet de cliënt. De cliënt was een slachtoffer van de maatschappelijke verhoudingen 

(van Reijen, 2007).  

De socioloog Goffman kan gezien worden als een pionier van de antipsychiatrie. Volgens 

Goffman zijn psychiatrische ziekenhuizen ‘totale instituties’ die verantwoordelijk zijn voor een 

kinderlijke behandeling van cliënten en een beperking van hun vrijheid (Berlim, Fleck, & 

Shorter, 2003). De antipsychiatrie vroeg ook aandacht voor de onevenwichtige relatie tussen 

hulpverleners en cliënten, waar de arts de deskundige was en de patiënt herleid werd tot zijn 

ziektebeeld (van de Bovenkamp & Trappenburg, 2009).  
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In Italië leidde het gedachtegoed van Basaglia tot de beweging van de democratische psy-

chiatrie. Onder leiding van de arts Franco Basaglia en zijn medewerkers transformeerde Ita-

lië in een soort psychiatrische museum voor de antipsychiatrie (Berlim, Fleck, & Shorter, 

2003). Het basisuitgangspunt van deze beweging was dat het fout was om mensen te isole-

ren van het sociale leven door opsluiting in een psychiatrisch ziekenhuis (Wilken, Kaiser, & 

den Hollander, 1996). Italië sloot bijgevolg als een van de eersten zijn psychiatrische zieken-

huizen. Met de Basaglia-wet, die in 1978 werd goedgekeurd, werd dit gedachtengoed veran-

kerd. Deze wet zorgde ervoor dat cliënten met psychiatrische problemen niet meer in psy-

chiatrische instituties werden gehospitaliseerd, maar evenwel het recht hadden op ambulan-

te begeleiding en behandeling (van de Kar, van Keijzerswaard, & van Wel, 2003). 

Hoewel de antipsychiatrie niet ontstond uit wetenschappelijk onderzoek toonden studies 

vooral negatieve ervaringen van patiënten aan in traditionele psychiatrische ziekenhuizen 

aan (Quirk & Lelliott, 2001). Er werden vanuit verschillende invalshoeken steeds meer vraag-

tekens geplaatst bij de huidige gang van zaken (Berlim, Fleck, & Shorter, 2003). De ellendige 

toestanden leidden tot een grote roep naar alternatieven voor een ziekenhuisbehandeling 

(Relton & Thomas, 2002). De ontwikkeling naar meer community-based voorzieningen had 

deze nood gedeeltelijk ingevuld (Bonsack, et al., 2008) 

Zowel aan de kant van de bewoners van de instituten, als aan de kant van de professionelen 

groeide de overtuiging dat het niet vanzelfsprekend mocht zijn dat mensen met een beper-

king werden opgenomen (Berlim, Fleck, & Shorter, 2003). Bovendien is een onnodige zie-

kenhuisbehandeling niet therapeutisch (Dieterich, Irving, Park, & Marshall, 2010). Een vol-

tijdse ziekenhuisbehandeling moet waar mogelijk ook worden vermeden om het sociaal 

stigma en de hoge kosten van 24 op 24 uren zorg tegen te gaan (Pijl, Kluiter, & Wiersma, 

2000; Dieterich, Irving, Park, & Marshall, 2010). Een ziekenopname zorgt eveneens voor een 

exclusie van de sociale en economische activiteit (Pijl, Kluiter, & Wiersma, 2000). Alternatie-

ven voor ziekenhuisbehandeling bieden alsook een behandeling aan met meer autonomie 

voor het personeel en de cliënten. Ze zijn meer flexibel en minder dwingend. Er ligt even-

eens een grotere nadruk op de menselijke interacties in plaats van op medicatie en de psy-

chische stoornis. Deze interacties zijn meer gebaseerd op peer-relaties dan op hiërarchische 

machtsstructuren (Warner, 2010). 

Het beleid van community care omvat eveneens het bevorderen van de onafhankelijkheid en 

de keuze voor mensen met een psychiatrische problematiek (Johnson, 2008; Thornicroft, 

Bebbington, & Leff, 2005). Patiënten hebben bovendien een duidelijke voorkeur om te leven 

in de gemeenschap in plaats van in een ziekenhuisverblijf (Thornicroft, Bebbington, & Leff, 

2005). Het leven in de gemeenschap zou tevens meer kansen geven aan mensen met ern-
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stige psychische problemen (Dieterich, Irving, Park, & Marshall, 2010). Community care is 

eveneens geassocieerd met een grotere tevredenheid en een betere kwaliteit van het leven. 

(Killaspy, 2006). Terwijl een slechte kwaliteit van het leven gerelateerd is aan een resterende 

psychopathologie en lange vertragingen in de behandeling (Malla & Payne, 2005).  

Uit deze variant van vermaatschappelijking stamt eveneens de echelonnering in de gezond-

heidszorg in België: eerste-, tweede- en derdelijnszorg. In dit tijdsgewricht werd de nulde lijn 

toegevoegd: de mantelzorg en de zelfhulp. Tussen de regels wil dit zeggen dat er wordt ge-

zocht naar middelen om de zorg op een zo laag mogelijk echelon te voorzien (Steyaert, 

2014).  

Een hedendaagse uitvoering van deze gelaagdheid van vermaatschappelijking treft men aan 

in artikel 107 van de ziekenhuiswet om bedden ‘buiten gebruik te stellen’ (Dierckx & 

Schillewaert, 2011). In het onderdeel ‘Artikel 107’ wordt hier meer aandacht aan besteed.  

2.2.3 Derde variant 

In hetzelfde tijdskader ontwikkelde zich een derde variant van vermaatschappelijking: het 

normalisatieprincipe. Een handicap of beperking wordt pas een gebrek aan functionaliteit 

wanneer de maatschappij er niet goed op inspeelt (Everaert, Vanempten, & Vanhaeren, 

2015). Deze derde variant gaat over maatschappelijke beeldvorming en een wijziging in ter-

minologie. Vroeger sprak men over een psychiatrische patiënt, waar we nu spreken over een 

cliënt met een psychiatrische problematiek. De cliënt blijft per slot van rekening een volwaar-

dig persoon in de samenleving (Steyaert, 2014). Men wil op deze manier focussen op het 

menselijke aspect in plaats van op het ziektebeeld. De rehabilitatiebeweging heeft hetzelfde 

positieve uitgangspunt. Niet de ziekte, maar het herstel komt centraal te staan.  

2.2.4 Vierde variant 

De vierde variant van vermaatschappelijking bevat de drastische besparingen in werkings-

middelen voor voorzieningen. Hierdoor werd de cliënt met diverse noden op zijn eigen ver-

antwoordelijkheid en krachten binnen zijn sociaal netwerk gewezen (Everaert, Vanempten, & 

Vanhaeren, 2015). De visie correspondeert enigszins met het werk van Theodore Dalrymple, 

een Engelse psychiater. Dalrymple heeft geen hoge dunk van de hulpverlening en roept op 

tot eigen verantwoordelijkheid en wilskracht (Dalrymple, 2004). Volgens Dalrymple, een ex-

ponent van het individueel schuldmodel, zijn sociale voorzieningen het probleem, niet de 

oplossing (Roels, 2011). Sociaal werkers pamperen enkel de cliënten, waardoor ze geen 

verantwoordelijkheid meer opnemen voor hun eigen situatie (Debaene, 2007). 

Deze vierde variant correspondeert met de hernieuwde aandacht voor de vermaatschappe-

lijking. De verhoudingen tussen de overheid, de markt en het middenveld veranderen. De 
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centrale, sturende rol van de nationale overheid neemt af. De overheid neemt steeds meer 

de rol van een netwerkmanager op zich. De voorheen door de overheid uitgevoerde taken, 

worden eerder overgedragen naar verschillende soorten organisaties, vaak het maatschap-

pelijk middenveld. Het middenveld kan gezien worden als één van de belangrijkste ‘produ-

centen’ bij het vervullen van sociale taken voordat de verzorgingsstaat zijn intrede deed 

(Kuiper, van de Velde, & van Zuydam, 2012).  

In het Verenigd Koninkrijk wordt de hernieuwde visie op de rol van de overheid onder de 

noemer van ‘Big Society’ geplaatst. In deze visie zoekt men naar manieren waarop burgers 

en het maatschappelijk middenveld meer publieke taken kunnen uitvoeren (Kuiper, van de 

Velde, & van Zuydam, 2012). Het doel van Big Society is om de overheidsuitgaven te ver-

minderen en te koppelen aan en op te vangen door maatschappelijke initiatieven. Niet de 

markt of de overheid moeten de publieke zorg opnemen, maar de samenleving (van Berlo, 

2012). Kernthema’s binnen het idee van een Big Society zijn het empoweren van gemeen-

schappen, de herverdeling van macht aan nieuwe dienstverleners en het (her)installeren en 

promoten van een vrijwilligerscultuur (Kisky, 2010).  

3 Ontwikkelingen in de Belgische geestelijke gezondheidszorg 

In ieder land verloopt de vermaatschappelijking binnen de geestelijke gezondheidszorg op 

zijn eigen ritme en binnen een apart reglementair kader (Becker & Kilian, 2006). Toch zijn er 

parallellen tussen de verschillende landen. Thornicroft en Tansella (2003) schetsen de re-

cente geschiedenis van de geestelijke gezondheidszorg wereldwijd in drie ruime periodes: 

het ontstaan van de asielen, de afbouw van de asielen en het hedendaagse tijdperk van ba-

lanced care. Bijgevolg zijn er in de verschillende landen soortgelijke componenten te vinden. 

In dit deel wordt echter dieper ingegaan op de Belgische beleids-en praktijkcontext. Zo wordt 

de evolutie van de Belgische geestelijke gezondheidszorg richting vermaatschappelijking 

besproken met artikel 107 als orgelpunt. 

3.1 Beleidscontext 

De vermaatschappelijking wordt niet enkel uitvoerig beschreven in de literatuur, maar ook in 

het Belgische beleid vormt het een belangrijk discours. Op beleidsniveau werd er al sinds de 

jaren negentig nagedacht over hoe de geestelijke gezondheidszorg beter kon worden geor-

ganiseerd. Vermaatschappelijking is bovendien de basis geweest voor de huidige reorgani-

satie van de geestelijke gezondheidszorg (Eyssen, Leys, Desomer, Senn, & Léonard, 2010). 

De veranderende maatschappelijke context noodzaakt de overheid tot aanpassingen in het 

beleid van diverse domeinen in de zorgsector. De vermaatschappelijking is een beleidsprin-
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cipe voor alle welzijns- en zorgsectoren. In beleidsnota’s voor de doelgroep personen met 

een beperking, ouderen en de bijzondere jeugdzorg wordt de vermaatschappelijking als een 

van de beduidende krachtlijnen gezien. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en 

Gezin, Jo Vandeurzen (2013) gebruikt in zijn beleid de definiëring zoals die door de Strategi-

sche Adviesraad Welzijn, Gezondheid en Gezin naar voor wordt geschoven: 

 “Verschuiving binnen de zorg waarbij ernaar gestreefd wordt om mensen met beper-

kingen, chronisch zieken, kwetsbare ouderen, jongeren met gedrags- en emotionele 

problemen, mensen die in armoede leven, …., met al hun mogelijkheden en kwets-

baarheden een eigen zinvolle plek in de samenleving te laten innemen, hen daarbij 

waar nodig te ondersteunen en de zorg zoveel mogelijk geïntegreerd in de samenle-

ving te laten verlopen. Begrippen die hierbij een rol spelen zijn onder meer desinstitu-

tionalisering, community care, empowerment, kracht- en contextgericht werken, 

vraagsturing en respijtzorg” (Vandeurzen, 2013).  

3.2 Korte Belgische geschiedenis 

Het belang van het beleid komt duidelijk tot stand in de ontwikkelingen van de Belgische 

geestelijke gezondheidszorg. Het huidige geestelijke gezondheidszorgmodel is het resultaat 

van een jarenlange evolutie waarbij de sector gradueel werd hervormd. De Belgische gees-

telijke gezondheidzorg kent volgens Cools (2006) drie scharniermomenten, waarbij de positie 

van mensen met psychiatrische problemen en de manier waarop men met deze personen 

omgaat drastisch veranderde. Met de oprichting van de mobiele teams kan er worden gesp-

roken van een vierde scharniermoment. Schematisch kan dit als volgt worden voorgesteld: 

Figuur 1: Schematische voorstelling van vier scharniermomenten in de Belgische geestelijke gezond-

heidszorg 

Periode Positie Bejegening Scharniermoment 

…- 1850 Isolatie Bewaken  

1850 – 1950 Concentratie Bewaren Krankzinnigenwet 

1950 – 1990 Differentiatie Behandelen Bevoegdheidswijziging 

1990 – 2010 Integratie Samenleven Reconversie 

2010 - … Re-integratie Binden Artikel 107 

 

Tot 1850 bestond er geen specifieke zorg voor mensen met psychische problematiek. Men-

sen werden toen gezien als krankzinnigen die men uit de samenleving wou verdrijven en die 

in dolhuizen werden geïsoleerd (Wilken, Kaiser, & den Hollander, 1996). Er was sprake van 

een ongedifferentieerde opsluiting, mensen met een psychiatrische problematiek werden 

opgesloten samen met werkschuwen, bedelaars en landlopers (Wilken, Kaiser, & den 
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Hollander, 1996). De periode voor 1850 wordt omschreven als één van isolatie, uitsluiting en 

opsluiting (Cools, 2006). 

De tweede periode, die ongeveer honderd jaar duurde, begon met de Krankzinnigenwet in 

1850. Dit was het eerste scharniermoment in de Belgische geestelijke gezondheidszorg. 

Door deze wet werden geesteszieken voor het eerst officieel erkend. Grote asielen werden 

ver van de natuurlijke leefomgeving gebouwd. Kenmerkend voor die tijd was een concentra-

tie van mensen met psychiatrische problemen in grote instellingen (Cools, 2006). 

Omstreeks 1950 besliste de Belgische overheid dat de grote instellingen, asielen, niet meer 

onder de bevoegdheid van Justitie vielen, maar onder de bevoegdheid van Volksgezond-

heid. De asielen werden eveneens afgebouwd en vervangen door psychiatrische ziekenhui-

zen. Sindsdien verschoof het accent naar medische controle en rehabilitatie (Cools, 2006). 

Langzamerhand werden steeds meer nieuwe en efficiëntere behandelingsmethoden gevon-

den. In de tweede helft van de twintigste eeuw werden eveneens effectievere psychofarmaca 

ontwikkeld, ook wel neuroleptica genoemd, waardoor de symptomen van een psychiatrische 

stoornis beter onderdrukt konden worden (Wilken, Kaiser, & den Hollander, 1996). Dit waren 

belangrijke vooruitgangen, die ervoor zorgden dat een ziekenhuisbehandeling niet meer 

noodzakelijk was en de opnameduur beperkt kon worden. Mensen met een psychiatrische 

beperking konden zo een leven opbouwen buiten de instellingsmuren. In dezelfde tijdsperio-

de ontstonden ook de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (=CGG), waar cliënten met 

psychiatrische problemen terecht konden voor ambulante hulp (Gids naar een betere geeste-

lijke gezondheidszorg, 2010). 

De reconversie van de jaren ‘90 zorgden ervoor dat de ‘cure-opdracht’ van de psychiatrische 

ziekenhuizen extra werd versterkt. Een psychiatrisch ziekenhuis diende intensief en gespe-

cialiseerd te zijn. De ontwikkeling van alternatieve voorzieningen stimuleerde de integratie 

van cliënten met chronische, psychiatrische problemen. De reconversie in 1990 mondde uit 

in de creatie van twee alternatieven voor de klassieke hospitalisatie: initiatieven beschut wo-

nen en psychiatrische verzorgingstehuizen. Dat jaar werden alsook de overlegplatforms voor 

geestelijke gezondheidszorg opgericht, waardoor verschillende voorzieningen uit de geeste-

lijke gezondheidszorg verplicht werden om samen te werken (Van Audenhove, Van 

Humbeeck, & Van Meerbeeck, 2005). 

 



11 
 

4 Artikel 107 

Het vierde scharniermoment binnen de geestelijke gezondheidszorg werd in 2010 gevormd 

door artikel 107 met de realisatie van zorgnetwerken en zorgcircuits. 

4.1 Omschrijving 

Artikel 107 verwijst naar een vaak geciteerd artikel uit de federale ziekenhuiswet. Dankzij 

deze wet kon men financieel starten met de invulling van een betere geestelijke gezond-

heidszorg (=GGZ). Het gaat in feite over een financieringstechniek die toelaat dat psychiatri-

sche ziekenhuizen en algemene ziekenhuizen met een psychiatrische afdeling (PAAZ) een 

deel van hun bedden buiten gebruik stelt. Het vrijgekomen budget van financiële middelen 

kan worden ingezet om vernieuwende initiatieven buiten de ziekenhuismuren te ondersteu-

nen. Zo kunnen psychiatrische ziekenhuizen en PAAZ’en de toegewezen middelen flexibel 

inzetten samen met andere partners van een zorgregio in een Netwerk Geestelijke Gezond-

heidszorg (=GGZ) (De Rycke & Gemmel, 2015, p. 260).  

Een Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) is ontstaan na een oproep van de over-

heid in het kader van de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg. In een Netwerk 

GGZ bundelen GGZ-organisaties en partners uit de zorg-, welzijn- en andere sectoren hun 

krachten om gemeenschapsgerichte zorg aan te bieden. Op die manier wil men een totaal-

zorg aanbieden aan patiënten met een psychische kwetsbaarheid. Ze pogen om de zorg zo 

te organiseren dat cliënten op een laagdrempelige manier toegang krijgen tot de zorg die de 

cliënt nodig heeft. Een gepaste doorverwijzing en een goede communicatie tussen de ver-

schillende partners van het netwerk vormt een wezenlijke bouwsteen voor een behandeling 

op maat van elke individuele patiënt. Elke partner heeft zijn specifieke taak en kennis binnen 

het totale zorgaanbod. Het Netwerk GGZ neemt eveneens een signaalfunctie op naar de 

overheid rond hiaten en knelpunten binnen het zorgaanbod (Gids naar een betere geestelijke 

gezondheidszorg, 2010). 

Gebaseerd op de ‘Gids naar een betere geestelijke gezondheidszorg’ (2010) moet een Net-

werk GGZ in de “vernieuwde GGZ” 5 functies of globale opdrachten realiseren. Een Netwerk 

GGZ bouwt de functies complementair met het bestaande aanbod van welzijnspartners uit, 

en kan worden gezien als een intensief samenwerkingsverband. Het verband tussen de ver-

schillende functies staat schematisch in figuur twee. 

Functie 1: Basisopdrachten hulp- en zorgverlening 

De eerste functie bestaat uit het opnemen van activiteiten rond de promotie en de preventie 

van geestelijke gezondheidszorg en rond het sensibiliseren van de bevolking. Daarnaast wil 

men de eerste lijn bij vroegdetectie en -interventie, screening en diagnosestelling versterken. 
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Om de uitwerking van de eerste functie te realiseren is het belangrijk dat eerstelijnsvoorzie-

ningen worden betrokken. Hoe sneller geestelijke gezondheidsproblemen namelijk worden 

opgespoord, hoe beter de prognose van een cliënt kan zijn (Gids naareen betere geestelijke 

gezondheidszorg, 2010). 

Functie 2: Hulp op wielen 

De tweede functie omvat de mobiele behandelingsteams voor zowel acute als chronische 

psychische problemen. Er bestaan twee soorten teams. Ten eerste het crisisteam, dat focust 

op personen met een subacute of acute toestand. Zij bieden korte, intensieve thuisbehande-

ling aan. De mobiele dienst kan in crisissituaties snel en intensief optreden. De intensiteit en 

de duur van de interventie zijn afhankelijk van de cliënt maar zijn eerder beperkt. Ten tweede 

bestaat het mobiele behandelteam dat instaat voor de begeleiding van personen met chroni-

sche psychiatrische problemen (Gids naareen betere geestelijke gezondheidszorg, 2010). 

Functie 3: Psychosociale rehabilitatie 

De derde functie verwijst naar de rehabilitatieteams die werken rond thema’s als herstel en 

sociale inclusie. Er bestaat een aanbod van programma’s voor mensen met psychiatrische 

problematiek die zich in een specifiek ziektestadium bevinden. Deze programma’s zijn op 

maat van de cliënt, met de bedoeling om ze de nodige vaardigheden bij te brengen om zelf-

standig te functioneren. Indien mogelijk worden er aangepaste beroepsmogelijkheden uitge-

voerd. De specifieke programma’s kunnen ook een verderzetting zijn van acties in de leef-

omgeving van de cliënt door de mobiele teams uit de tweede functie. Het proces van psy-

chosociale rehabilitatie is langdurig en dynamisch en maakt het voor mensen met psychiatri-

sche problemen mogelijk om zich opnieuw in de maatschappij en het beroepsleven te inte-

greren (Gids naareen betere geestelijke gezondheidszorg, 2010). 

Functie 4: Intensieve, gespecialiseerde, residentiële, geestelijke gezondheid-zorgunits 

De vierde functie bestaat uit het versterken van de residentiële, gespecialiseerde zorg. Deze 

functie richt zich op mensen bij wie hulpverlening in de eigen woonomgeving tijdelijk niet 

meer wenselijk en/of mogelijk is. Deze gespecialiseerde, residentiële, geestelijke gezond-

heidszorgunits kunnen intensieve observatie en/of behandeling aanbieden De klemtoon ligt 

op de acute zorg, indicatie- en diagnosestelling en intensieve behandeling. Kenmerkend voor 

deze units is een korte verblijfsduur, met een hoge intensiteit en frequentie van de zorg (Gids 

naareen betere geestelijke gezondheidszorg, 2010). 
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Functie 5: Specifieke woonvormen en verblijfsformules 

De vijfde functie omvat specifieke woonvormen waar zorg op maat wordt geboden, wanneer 

het niet meer mogelijk is zorg in de thuisomgeving aan te bieden. Hieronder vallen de initia-

tieven beschut wonen of de psychiatrische verzorgingstehuizen (Gids naareen betere 

geestelijke gezondheidszorg, 2010). 

Figuur 2: De 5 nieuwe functies in het nieuwe geestelijk gezondheidszorgmodel (Gids naareen betere 

geestelijke gezondheidszorg, 2010) 

 

Zoals al eerder beschreven werd om de tweede functie te kunnen realiseren een nieuwe 

zorgvorm opgericht, de mobiele teams, die zowel acute als langdurige psychiatrische zorg in 

de thuissituatie aanbieden. Mobiele teams zijn noodzakelijke componenten om de geestelijke 

gezondheidszorg te verschuiven van een eerder institutionele naar een meer balanced care 

gezondheidszorg, maar ook om meer netwerkgericht te werken in plaats van unitair. Mobiele 

teams kunnen dus als schakel gezien worden tussen de samenleving, de instituties en ande-

re welzijnsactoren. Met de oprichting van de mobiele teams kan bovendien gesproken wor-

den van home care als een ontwikkeling van community care. 

4.2 Van community care naar home care  

Vermaatschappelijking werd in de jaren ‘90 vooral gekenmerkt door een verschuiving van 

intramurale opvang naar zorg dichter bij de samenleving. Dit impliceert niet onmiddellijk dat 

cliënten meteen in een eigen woonomgeving werden geholpen. Vaak werden ze overge-

plaatst naar alternatieve residentiële zorgvormen, zoals initiatieven beschut wonen en psy-
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chiatrische verzorgingstehuizen. Het onderzoek van Verniest, et al. (2008) toont het verschil 

aan tussen re-integratie en heroriëntatie. Re-integratie omvat doorverwijzingen naar voorzie-

ningen in de gemeenschap, terwijl heroriëntatie doorverwijzingen naar andere residentiële 

settings zoals psychiatrische verzorgingstehuis, initiatieven beschut wonen, rust- en verzor-

gingstehuis (=RVT) of een ziekenhuis behelst. Binnen de internationale literatuur wordt dit 

onderscheid amper gemaakt en spreekt men van community care.  

Met de oprichting van de mobiele teams kan gesproken worden over home care. Het gaat 

om een vraaggestuurde aanpak met hulpverleners die in de thuisomgeving van de cliënt 

handelen om zo een ziekenhuisopname te vermijden. Een andere visie in relatie tot residen-

tiële ziekenhuizen is merkbaar. Waar men vroeger mensen probeert te heroriënteren of re-

integreren richting de maatschappij, wil men nu vooral een ziekenhuisopname vermijden en 

mensen zo lang mogelijk in de thuisomgeving begeleiden.  

Mobiele teams zijn in de geneeskunde en in de psychiatrie onmisbare componenten gewor-

den in een tijdperk van deïnstitutionalisatie, specialisatie van de zorg en toenemende ver-

wachtingen van autonomie en respect voor de individuele vrijheden (Bonsack, et al., 2008). 

Mobiele teams hebben verschillende doelen: het verbeteren van de continuïteit van de zorg, 

het verbeteren van vaardigheden om in de gemeenschap te wonen en het ondersteunen van 

gezinnen (Ramonet & Roelandt, 2013). Verder hebben deze teams als doel om een uitge-

breide behandeling en ondersteuning te bieden in de thuisomgeving zodat een ziekenhuis-

opname wordt vermeden (Karlsson, Borg, Eklund, & Hesook, 2011; Ramonet & Roelandt, 

2013). Mobiele teams dragen niet alleen bij aan de kwaliteit van de zorg door individuele 

interventies, maar eveneens tot het gehele zorgsysteem. Het kan gezien worden als een 

brug tussen lokale geestelijke eerstelijnszorg en gespecialiseerde zorg (Bonsack, et al., 

2008).  

Internationale ervaringen tonen aan dat mobiele teams een meerwaarde kunnen bieden. In 

het Verenigd Koninkrijk registreerde men een opmerkelijke daling van het aantal suïcides per 

jaar sinds het opstarten van 24 uren en 7 dagen op 7 mobiele teams. Deze teams zijn be-

doeld als een alternatief voor intramurale opname voor volwassenen met ernstige psychiatri-

sche aandoeningen die in een acute psychische crisis zijn en een gevaar voor zichzelf of 

voor de omgeving zijn (While, et al., 2012). Ook in Noorwegen konden de mobiele teams 

gezien worden als een alternatief voor een ziekenhuisopname (Karlsson, Borg, Eklund, & 

Hesook, 2011). Córcoles, Malagón, Martín, Bulbena, & Pérez (2015) vergeleken in hun on-

derzoek het effect van een Home Treatment team en van een Psychiatric Emergency De-

partment om een ziekenhuisopname te voorkomen. Home Treatment team bleek een goed 

instrument om een ziekenhuisopname te vermijden bij mensen met matige en ernstige psy-
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chiatrische problemen. Uit de logistische regressie bleek dat mensen die begeleid werden 

door een Home Treatment team 4,6 keer minder kans hadden op een ziekenhuisopname. 

4.3 Van institutioneel naar balanced care 

De bedoeling van artikel 107 is dat een dure residentiële behandeling het laatste redmiddel 

wordt, waarbij de opname bij voorkeur zo kort en intensief mogelijk is. Psychiatrische instel-

lingen dienen zich hierbij zoveel mogelijk te specialiseren. Maar volgens Van Hecke, Joos, 

Daemes, Matthysen & Debruyne (2011) zal aanhoudende, intensieve en residentiële zorg 

nodig blijven bij de keuze om meer mensen in de samenleving te behandelen. Het gaat niet 

over een keuze tussen institutionele gezondheidszorg of community care. Deze twee vormen 

van zorg worden vaak aanzien als incompatibel. Maar dit is een valse dichotomie.  

Er kan worden gesteld dat de geestelijke gezondheidszorg een ontwikkeling doormaakt van 

een institutioneel model richting een balanced care-model. Bij balanced care worden alterna-

tieve zorgvormen buiten de muren van instituties verstrekt. Hier maakt men gebruik van extra 

middelen of met behulp van middelen die worden overgebracht van het ziekenhuis naar de 

alternatieve zorgvormen (Thornicroft & Tansella, 2004). Het balanced care-model is in feite 

community-based, waarbij ziekenhuizen de rol van een back-up opnemen (Verniest, et al., 

2008). Ziekenhuizen blijven bij balanced care een belangrijke rol spelen. Er zullen steeds 

cliënten blijven die, door de persisterende ernst van hun symptomen, nood hebben aan een 

residentiële opvang en dit niettegenstaande de verbeteringen in de gezondheidszorg. Op 

een populatie van 100 000 mensen zou geschat tussen de 10 tot 40 chronische patiënten 

blijvende ondersteuning nodig hebben. De cijfers liggen nog hoger in dichtbevolkte en ver-

stedelijkte gebieden. Deze groep wordt in de internationale literatuur longstay-patiënten ge-

noemd (Leff & Trieman, 2000). Deze patiënten vertonen moeilijk gedrag: fysiek en verbaal 

geweld, zelfbeschadiging of suïcidale neigingen, zwerven, ongepast seksueel gedrag, incon-

tinentie, stelen, plassen of poepen in het openbaar, ontkleden en schreeuwen (Trudel & 

Lesage, 2006). 

Indien een opname aangewezen is, dient deze zo kort mogelijk te gebeuren in reguliere in-

stellingen in plaats van in geïsoleerde instellingen (Thornicroft & Tansella, 2004). Thornicorft 

& Tansella (2004) attenderen bovendien dat er geen bewijs is dat een evenwichtig systeem 

van de geestelijke gezondheidszorg kan worden verstrekt zonder acute bedden (Thornicroft 

& Tansella, 2004). Het balanced care model is voorgesteld als een uitgebreid gezondheids-

systeem dat zowel community care als institutionele zorg bevat (Thornicroft & Tansella, 

2013). De huidige geestelijke gezondheidszorg kan hier ook worden gesitueerd (Eyssen, 

Leys, Desomer, Senn, & Léonard, 2010). Dit doordacht organisatiemodel is volgens Ver-

niest, et al (2008) een noodzakelijke voorwaarde om een kwaliteitsvol en maatschappelijk 
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aanvaardbare verschuiving van langdurige verblijvende patiënten in de praktijk te realiseren. 

Het balanced care model sluit aan bij de logica van het getrapt zorgmodel, dat het principe 

van subsidiariteit voorop stelt. Het getrapt zorgmodel streeft naar zorg en behandeling op het 

laagste niveau, dus op de eerste echelon. Indien deze zorg niet toereikend wordt geacht, 

gaat men over naar een tweede- of een derdelijnszorg (Eyssen, Leys, Desomer, Senn, & 

Léonard, 2010).  

4.4 Van een unitair naar een netwerkparadigma 

De gezondheids- en welzijnssector evolueren gradueel van een unitair paradigma naar een 

netwerkparadigma. Dit doen ze om een antwoord te bieden op de multiple en complexe 

zorgvragen. Daarom is een meer integrale en geïntegreerde aanpak nodig die verder gaat 

dan een sectorale samenwerking. Een dergelijke aanpak vergt een samenwerking over de 

grenzen heen die samenwerken rond een doelgroep. De geestelijke gezondheidszorg is een 

mooi voorbeeld van verschuiving van een eerder unitaire benadering naar een netwerkpara-

digma. Met artikel 107 wil men over de sectoren heen de geestelijke gezondheidszorg in de 

regio te verbeteren (De Rycke & Gemmel, 2015). 

5 Besluit 

Mensen met een psychiatrische problematiek worden niet meer in een instelling, ver van de 

bewoonde wereld, weggestopt. Steeds meer en vaker wonen zij in een gewoon huis in de 

straat. Het proces van vermaatschappelijking van de zorg heeft een plaats verworven in di-

verse landen en sectoren en dit zowel in het beleid als in de praktijk. Het wonen ‘in de maat-

schappij’ zou moeten leiden tot een grotere maatschappelijke participatie en integratie van 

mensen met een psychiatrische problematiek. Het is de vraag of een succesvolle integratie 

van psychiatrische patiënten in de samenleving wordt behaald, mits dit een conditio sine qua 

non is tot een succesvolle vermaatschappelijking. Artikel 107 kan gezien worden als een 

evolutie binnen de vermaatschappelijking. De overheid wil naast het diversifiëren van het 

zorgaanbod aan de hand van vernieuwende initiatieven, de samenwerking tussen de resi-

dentiële en ambulante hulpverlening in de geestelijke gezondheidzorg verstevigen. Dit om tot 

een geïntegreerde geestelijke gezondheidzorg te komen. Men wil ervoor zorgen dat minder 

mensen de stap naar een residentiële psychiatrische instellingen hoeven te zetten en dit 

door gebruik te maken van het aanbod van mobiele teams die thuisbegeleiding op maat 

aanbieden. Artikel 107 van de ziekenhuiswet beoogde niet alleen een herallocatie van mid-

delen. Parallel hiermee is een verschuiving van de visie op en de benadering van de cliënt 

met een psychiatrisch problematiek. Chroniciteit wordt tegenover herstelgerichtheid geposi-

tioneerd. 
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Hoofdstuk 2: vooronderstellingen en kritische bedenkingen  

1 Inleiding 

Aan de basis van vermaatschappelijking liggen een aantal vooronderstellingen. Deze voor-

onderstellingen lopen enigszins parallel met de vier verschillende varianten van vermaat-

schappelijking (Steyaert, 2014). Traditioneel werd uitgegaan van eerder positieve gevolgen 

van vermaatschappelijking. Meer recent wordt benadrukt dat bij vermaatschappelijking ook 

wel kritische opmerkingen te formuleren zijn. Deze schaduwzijden hebben enigszins te ma-

ken met de vooronderstellingen, want niet iedereen is op dezelfde manier gebaat bij ver-

maatschappelijking van de zorg. Fakhoury, Murray, Shepherd & Priebe (2002) benadrukten 

al in het begin van de 21ste eeuw dat er verliezers zijn door het deïnstitutionaliseringsproces, 

vandaar dat er ook wordt stil gestaan bij de kritische bedenkingen.  

De vooronderstellingen van de vermaatschappelijking worden door Linders & Meijer (2005) 

als volgt omschreven: mondige burgers die zelfstandig zijn en verantwoordelijkheid dragen, 

krachten uit en in de buurt, maatwerk van de zorg, kostenbesparend en normalisatievisie. 

Vanuit de literatuur kan nog een extra vooronderstelling worden toegevoegd: een tegengif 

voor individualisme (Debaene, 2014). 

1.1 Mondige burgers die verantwoordelijkheid dragen 

De vermaatschappelijking is niet los te zien van het achterliggend mens- en maatschappij-

beeld. Aan de grondslag van de vermaatschappelijking ligt een visieverandering van de 

overheid op burgerschap. De overheid legt sterk de nadruk op de actieve, zelfstandige, zelf-

redzame, mondige, participerende, intelligente en onafhankelijke burger die zijn eigen ver-

antwoordelijkheid neemt (van der Laan, 2002; Tonkens, 2006). Daarnaast moet de burger 

een positieve attitude hebben en vol gezonde gemeenschapszin werken en samenleven 

(van der Veen & Duyvendak, 2014). De Jonge (2015) wijst dat de burger eveneens een kriti-

sche onderhandelaar moet zijn die zijn rechten kent. Bovendien dienen cliënten de meer-

waarde van de eigen leefomgeving beter aan te wenden (Linders & Meijer, 2005).  

Dit actueel burgerschapsparadigma benadrukt het leven ‘in’ de maatschappij en benadert de 

burger met een beperking als een volwaardige burger die wil integreren. Iedere burger dient 

volwaardig en zelfstandig te participeren aan het gebeuren in de samenleving, onafhankelijk 

van instituties (Van Hove V. , 2007; Eyssen, Leys, Desomer, Senn, & Léonard, 2010). Aan 

het concept burgerschap wordt meestal volwaardig of (recent) actief toegevoegd, dit impli-

ceert dat het mogelijk is om geen volwaardige burger te zijn (van Reijen, 2007). 
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Het actief burgerschap correspondeert enigszins met de burgerschapsvisie van Dalrymple 

(2004). In zijn gedachtengoed staat verantwoordelijkheid opnemen voor je eigen leven en de 

mens als autonoom subject centraal. Een groot deel van de mensen zijn volgens hem niet in 

staat om hun lot in eigen handen te nemen. Cliënten vluchten van hun verantwoordelijkheid 

en nestelen zich in de bijstand (Debaene, 2007). De oplossing voor sociale problemen is 

volgens Dalrymple simpel: mensen wijzen op hun verantwoordelijkheid en/of hen erop afre-

kenen (Debaene, 2007). 

Er zijn wel een aantal kanttekeningen te plaatsen bij de grote nadruk die de overheid legt op 

actief burgerschap. 

1.1.1 Democratie-gen en onbevlekte burgerschap 

Mensen worden niet als ‘actieve burgers’ geboren. Ze worden zo ‘opgevoed’ of ‘gemaakt’ (of 

niet), afhankelijk van de groep(en) waarin ze opgroeien, de instituties waarmee ze te maken 

krijgen en de ervaringen die ze opdoen in de alledaagse omgang met anderen (van der Veen 

& Duyvendak, 2014). Zoals Tonkens (2014) stelt is het een utopie om te denken in termen 

van ‘onbevlekt burgerschap’. Burgerschap komt niet uit het niets, maar vergt bloed, zweet en 

tranen. Het zaadje van actief burgerschap wordt grotendeels in interactie met beleid ge-

maakt. Initiatieven van burgers zijn zelden spontane acties. Het is meestal de overheid die 

de voortrekkersrol opneemt om actief burgerschap te induceren. In deze context spreekt Mi-

cha De Winter over het ‘democratie-gen’. Democratie wordt niet overgegeven door een aan-

tal lessen in school. Toch is het onderwijs een belangrijke plaats waar je mensen democra-

tisch gestemd kan maken. Zij moeten een grotere rol opnemen voor het vormen van demo-

cratische persoonlijkheden, aangezien deze nog niet in onze genen aanwezig zijn. “Opvoe-

den tot burgerschap blijft dus essentieel” (de Winter, Schillemans, & Janssens, 2006). 

1.1.2 Burgerhausse 

Van der Veen & Duyvendak (2014, p.12) plaatsen een aantal vraagtekens bij de vermaat-

schappelijking in termen van burgerhausse, waarbij de burger verschijnt als verantwoordelijk, 

intelligent en competent, en die vol levenszin wil werken en samenleven. Een bepaald type 

burger wordt vereist bij actief burgerschap. Deze burger sluit zich vooral aan bij bepaalde, 

hoogopgeleide en mondige burgers die vaak in homogene wijken wonen. Zodoende moet er 

meer aandacht zijn voor de variatie en de diversiteit tussen burgers (Vanobbergen, 2014). 

Het actief burgerschapsmodel is volgens critici te veel toegespitst op de standaardburger, die 

zijn weg vindt in de hedendaagse, versnelde samenleving (Van Regenmortel, 2008). Het 

gevaar bestaat immers volgens Tonkens (2014) dat door de oproep voor meer actief burger-

schap een grotere ongelijkheid zal worden geïnstalleerd. Er zou een discrepantie ontstaan 
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tussen de mensen die al succesvol meedoen aan de vermaatschappelijking van de zorg en 

tussen degene die het minder goed hebben getroffen.  

1.1.3 Eigen schuld, dikke bult 

Empowerment is binnen de idee van vermaatschappelijking zeer belangrijk (Vanobbergen, 

2014). In de praktijk en in het alledaagse discours rond empowerment wordt de nadruk ge-

legd op de eigen krachten en capaciteiten van de cliënt (Van Regenmortel, 2008). Een em-

powerende cliënt dient zich op een actieve manier te verhouden tot zijn problemen en is de 

regisseur van zijn behandeling. De recente hervormingen van de verzorgingsstaat hebben 

burgers onder druk gezet om langdurige zorg zelf te organiseren binnen hun private netwer-

ken (Grootegoed, Bröer, & Duyvendak, 2013). Tonkens (2014) spreekt in deze context over 

de overbelaste burger die een gevolg is van het actief burgerschap. De burger wordt van-

daag aangesproken op een veelheid aan opdrachten. Er wordt ontzettend veel verwacht van 

de burger. Tonkens (2006, p. 14) recapituleert het bondig als volgt: “De burger is als een 

Klein Duimpje die met heel grote laarzen aan het bos wordt ingestuurd en zelf maar moet 

uitzoeken hoe hij thuiskomt”. Ook Regenmortel (2008, p. 18) attendeert op de risico’s wan-

neer er te veel nadruk op empowerment wordt gelegd. Het gevaar bestaat dat het empo-

wermentdiscours wordt verengd door een eenzijdige focus van ‘eigen kracht’. Aan deze be-

perkte focus van ‘eigen kracht’ wordt bijna automatisch de notie ‘eigen verantwoordelijkheid’ 

gelinkt, wat snel kan doorschieten naar ‘eigen schuld, dikke bult’. In het begrip ‘eigen ver-

antwoordelijkheid’ zit eveneens de overeenkomstige dubbelheid. Het kan enerzijds als equi-

valent worden bedoeld aan zelf kiezen, bijgevolg kan de cliënt ook kiezen om iets niet te 

doen. Anderzijds kan de betekenis gaan over het zelf uitvoeren, en zelf oplossen. Het dragen 

van de consequenties van de eigen keuze is in allebei de interpretaties meegerekend, maar 

krijgt er bij de tweede betekenis terug ‘eigen schuld, dikke bult’ bij (van Reijen, 2007, p. 30). 

Ook Ossewaarde (2006) beschrijft dat er momenteel een discours heerst waarbij eigen ver-

antwoordelijkheid het zelf incasseren van risico’s is geworden.  

1.1.4 Vraaggericht werken 

Het impliciete mensbeeld dat aan de visie van ‘actief’ burgerschap aan de basis ligt is de 

autonome burger die voor zichzelf kan zorgen en niets of niemand nodig heeft, noch de ver-

zorgingsstaat noch de medeburgers (Houten, 2000). Indien men nood heeft aan hulp is 

vraaggericht werken de regel. Vraaggericht werken gaat uit van mondige burgers die in staat 

zijn om zich goed uit te drukken en hun vraag helder te formuleren (van Lange-Frunt & Wa-

jon, 2007, p. 17). Vraaggericht werken is echter niet zo evident. Zo is het niet gemakkelijk om 

de stap naar de hulpverlening te zetten. Er kan angst zijn voor intensief contact, voor het 

aangaan van bindingen, voor het verlies van anonimiteit of voor een schending van de eigen 

autonomie (Kal, 2001). Bovendien tonen van der Veen en Duyvendak (2014) in hun onder-
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zoek aan dat mensen een ‘vraagverlegenheid’ kunnen installeren. Ze durven nauwelijks 

meer om hulp vragen en schamen zich ervoor om afhankelijk te zijn. Wanneer in bepaalde 

situaties de professionele hulp wordt afgeschaft ten voordele van de eigen kracht kan dit het 

isolement van de cliënt eveneens vergroten. Een gelijkaardige constatering vonden Groote-

goed, Bröer & Duyvendak (2013) in een kwalitatieve studie bij mensen die langdurige zorg 

nodig hebben. Bezuinigingen in de publiek gefinancierde zorg gaan gepaard met toenemen-

de gevoelens van schaamte en machteloosheid. Cliënten zouden liever in isolement raken 

dan toegeven aan het onvermogen om hun dagelijkse leven te organiseren. Hun waardig-

heid wordt op deze manier behouden. Daarenboven hebben niet alle burgers de competen-

ties en vaardigheden om hun verantwoordelijkheid op te nemen om zorg te vragen. Linders 

& Meijer (2005) wijzen op het risico dat ontstaat voor mensen met beperkte competenties die 

niet passen in het keurslijf van de autonome burger. Ze lopen namelijk de kans om een soort 

tweederangsburger te worden. Een gebrek aan kennis over het zorgaanbod zorgt eveneens 

dat cliënten niet op de juiste plaats terecht komen (Kal, 2001). 

1.1.5 De bal naar de burger 

De bal ligt sinds kort bij de burger, waar deze vroeger voornamelijk bij de overheid lag. Bij 

talloze maatschappelijke problemen wordt er hoopvol gekeken naar de burger. Niet enkel de 

overheid probeert de bal naar de burger toe te spelen. Ook beleidsmakers, politici, bestuur-

ders van maatschappelijke organisaties kijken naar de burger (Tonkens, 2006). Volgens De-

hue (2014) plaatst de overheid zich op die manier in een slachtofferrol. De cliënten waren 

vroeger te veel klant en daar moet iets aan gebeuren. Er is zelfs sprake van een afbraak van 

de verzorgingsstaat, waarbij burgers het nu zelf moeten oplossen in plaats van de overheid. 

Steyaert, Bodd & Lindsers (2005, p. 55) betogen dat actief burgerschap geen dekmantel 

mag zijn voor een terugtredende overheid en het tornen aan de verzorgingsstaat. De over-

heid moet de verantwoordelijkheid blijven dragen om kwetsbare burgers te helpen (Van Re-

genmortel, 2008, p. 12). Een gelijkaardige mening vinden we terug bij Vanobbergen (2014, 

p. 57), die meent dat het inzetten op eigen krachten en empowerment niet mag leiden tot 

een verschuiving van de maatschappelijke zorgverantwoordelijkheid.  

1.2 Krachten uit en in de buurt 

Het is niet meer de exclusieve verantwoordelijkheid van zorg- en dienstverlening om de 

maatschappelijke participatie en integratie van mensen met beperkingen te verzekeren. Een 

belangrijke taak wordt toegekend aan de samenleving (Koops & Kwekkeboom, 2005). Van 

burgers zonder beperkingen wordt verwacht dat zij andere burgers helpen indien nodig. Een 

goede burger is in staat om verantwoordelijkheid op te nemen voor de samenleving (van 

Lange-Frunt & Wajon, 2007).  
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De vermaatschappelijking vertrekt vanuit het principe van subsidiariteit, de minst ingrijpende 

ondersteuning als het kan, de meer intense en gespecialiseerde hulp en zorg indien noodza-

kelijk (Bronselaer, Vandezande, Vanden Boer, & Boons, 2015). Mensen zouden dus in eer-

ste instantie hulp moeten zoeken in hun naaste omgeving om later beroep te doen op de 

overheid (van Lange-Frunt & Wajon, 2007). Een andere visie over het sociaal netwerk wordt 

hier duidelijk. Waar men vroeger het sociaal netwerk zag als een storende factor, ziet men 

deze nu als een bron van informatie en ondersteuning (Place & van Erp, 2010). In die mate 

zelfs dat professionele hulp verminderd of voorkomen kan worden (Koops & Kwekkeboom, 

2005). 

Maar een grotere nadruk op de samenleving, en meer specifiek de dichte omgeving, is geen 

evidentie. Zo kunnen er moeilijkheden zijn met het sociaal netwerk en kan de extra taak als 

belastend worden ervaren.  

1.2.1 Moeilijkheden met het sociaal netwerk 

Vermaatschappelijking gaat ervan uit dat informele zorg, sociale steun en acceptatie van 

kwetsbare mensen in de leefomgeving aanwezig zijn (Linders & Meijer, 2005). Er wordt zo 

voorbijgegaan aan het feit dat heel wat mensen nauwelijks sociale contacten hebben 

(Vanobbergen, 2014). Vooral mensen met een psychiatrische problematiek hebben een be-

perkter sociaal netwerk (Kwekkeboom, de Boer, van Campen , & Dorrestein, 2006). Indien 

men de omgeving een opdracht wil geven, is een goede relatie tussen hulpverleners nodig. 

Dit is nog niet vanzelfsprekend (Place & van Erp, 2010). De communicatie tussen de mobiele 

teams en naastbetrokkenen blijkt bovendien een tegenvaller te zijn. Hulpverleners zijn bo-

vendien vaak onduidelijk over de rol van de dichte omgeving in het ondersteuningsproces 

(Verhaegh, Bongers, Kroon, & Garretsen, 2007). 

1.2.2 Een grotere druk 

Er wordt getracht om de publieke hulpverlening te ontlasten. Mensen moeten in eerste in-

stantie kijken om hulp te zoeken in hun naaste omgeving. De vermaatschappelijking van de 

zorg legt zo een grotere nadruk op de eigen omgeving van de cliënt dan toen de zorg zich 

binnen een residentiële voorziening afspeelde (Linders & Meijer, 2005). In de Nederlandse 

literatuur spreekt men in deze context over ‘gebruikelijke zorg’. Dit is de zorg die mensen 

worden verondersteld aan elkaar te verlenen voordat zij aanspraak mogen doen op publiek-

gefinancierde zorg. De term ‘gebruikelijke zorg’ impliceert een maatstaf die bepaalt wat 

gangbaar is in een samenleving, wat mensen voor elkaar moeten doen. De overheid beslist 

over deze ‘normaalnorm’. In tijden van besparing vergroot de overheid de norm rond ‘gebrui-

kelijke zorg’. Deze ‘normaalnorm’ kan niet als spiegelend worden gezien, maar de overheid 

loopt voorop. Er wordt weinig rekening gehouden met de burgers, zij moeten voornamelijk 
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gehoorzamen aan de vooropgestelde normen van de overheid (van der Veen & Duyvendak, 

2014). Kruiter (2011) bekritiseert de norm die de overheid voorop plaatst. Hij spreekt over 

dogmatiseren van het burgerschap. Er wordt een bepaald burgerschap naar voren gescho-

ven zonder inspraak van de burger. Burgers krijgen de nieuwe plichten geleidelijk op hun 

bordje gepresenteerd. Van een democratisch debat over goed burgerschap is er geen spra-

ke geweest. Terwijl dit toch een belangrijk aspect is van goed burgerschap binnen een de-

mocratische samenleving (Tonkens, 2006). 

De ‘gebruikelijke zorg’ kan eveneens als belastend worden ervaren voor de dichte omgeving 

(Linders & Meijer, 2005). De naaste omgeving kan mogelijk in het verleden al veel meege-

maakt hebben en met de vermaatschappelijking van de zorg komt een grotere druk op hun 

schouders te liggen.  

1.3 Bevrijdend individualisme 

Vanaf de jaren ‘70 is er een individualiseringsproces ingezet binnen onze maatschappij. 

Mensen waren niet meer verplicht om het voorgeschreven pad van de instituties te volgen. 

Door de emancipatie van de afgelopen eeuw hoorden mensen bij het maken van eigen keu-

zes geen rekening meer te houden met de waarden en de normen van deze instituties. De 

kerk, de politieke partijen, het verenigingsleven… verliezen aan belang (Cantillon, Ghysels, & 

De Wilde, 2009). Mensen hebben vooral geleerd om aan zichzelf te denken (Hurenkamp & 

Tonkens, 2011). Vermaatschappelijking kan daarom worden gezien als het tegengif voor een 

individualisme dat synoniem staat voor gemakzucht en egoïsme door het aanwezige potenti-

eel tot zorgzame maatschappij te benutten. Op die manier kan vermaatschappelijking een 

pleidooi zijn voor een warmere samenleving (Debaene, 2014).  

Hurenkamp & Tonkens (2011, pp. 26-27) stellen zich toch een aantal vragen omtrent het 

huidige klimaat. “Rekt de toegenomen individuele vrijheid de gemeenschap niet zo ver dat 

deze uiteenvalt? Wat bindt burgers nog in een steeds sterker geïndividualiseerde samenle-

ving? Wat is nog de inhoud van solidaire gemeenschappen, bestaan ze überhaupt nog, of 

alleen wanneer burgers er zelfs iets bij kunnen winnen wanneer ze geen tegenslagen erva-

ren?” Meer burgerschap is vaak een antwoord op deze vragen (Hurenkamp & Tonkens, 

2011, p. 27). Vanobbergen (2014) benoemt de idee dat mensen door de vermaatschappelij-

king van de zorg dichter bij elkaar zouden komen, quatsch. Beleidsmatig is er weliswaar een 

draagvlak voor de vermaatschappelijking van de zorg. Dit draagvlak is niet zo vanzelfspre-

kend binnen de samenleving zelf. Het huidige tijdsklimaat kan worden voorgesteld als een 

verdroogde voedingsbodem, waardoor het solidariteitsverhaal dat aan de vermaatschappelij-

king ten de grondslag ligt eerder verschraalt (Debaene, 2014). Zo is er volgens Fakhoury, et 

al. (2002) een gebrek aan ontvankelijkheid en een substantiële vijandigheid ten opzichte van 
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mensen met een psychische aandoening wat de mogelijkheden van volledige re-integratie 

van mensen met psychische problemen kan ondermijnen (Becker & Kilian, 2006). De sa-

menleving moet als het ware nog een ‘trekkracht’ (of pull) voor mensen met een psychische 

kwetsbaarheid ontwikkelen naast de push uit de reguliere voorzieningen (Van Regenmortel, 

2008, p. 15). 

1.4 Maatwerk 

Het pleidooi voor vermaatschappelijking van de zorg ontstaat door een toenemende bekom-

mernis om goede zorg aan cliënten te kunnen geven (Debaene, 2014). Goede zorg is gede-

finieerd als een effectieve behandeling aangepast aan de individuele behoeften (Killaspy, 

2006). Voorzieningen moeten door het principe ‘zorg op maat’ hun werking zoveel mogelijk 

proberen af te stemmen op de individuele problematiek van de cliënten (De Rycke & 

Gemmel, 2015, p. 202). Dit vergt een verandering in de manier van werken bij de hulpverle-

ners. De zorg wordt niet meer verleend in de instelling, maar wel afgestemd op de vraag van 

de cliënt in zijn persoonlijke omgeving (van Lange-Frunt & Wajon, 2007). Het vraagt even-

eens om de nodige samenwerking en de flexibiliteit binnen de sectoren van zorg en welzijn 

(Linders & Meijer, 2005). Zodoende coöpereren alle beleidsniveaus om de vermaatschappe-

lijking van de zorg uit te werken. Intersectorale samenwerking wordt gestimuleerd door de 

provincies om geïntegreerde zorg te bevorderen. De lokale gemeenschap en de lokale be-

sturen zijn evenzeer betrokken. Vermaatschappelijking gaat tenslotte over samenlevingsop-

bouw, sociale cohesie, buurtwerking. De medewerking en samenwerking van zeer veel men-

sen is nodig voor een goede organisatie van de zorg (Vandeurzen, 2013). 

Toch kan de kritische bedenking worden gemaakt dat het principe zorg op maat niet voor 

allen is weggelegd. Niet iedereen is namelijk op dezelfde manier gebaat bij de vermaat-

schappelijking van de zorg.  

1.4.1 Zorg op maat voor iedereen? 

De vermaatschappelijking van de zorg kan leiden tot een zwaardere residentiële behoefte 

aan zorg. Voor patiënten met een ernstigere psychische problematiek zal een behandeling in 

de samenleving moeilijker zijn (Fitzgerald, 2010; Trieman & Leff, 2002). Dit heeft als gevolg 

dat de zwaarte van psychiatrische aandoeningen binnen residentiële afdelingen voor langdu-

rige zorg alleen maar zal verhogen (Van Hecke, Joos, Daems, Matthysen, & De Bruyne, 

2011). Dit in combinatie met de verschuiving van de meest ervaren hulpverleners naar de 

samenleving kan het principe zorg op maat op de helling plaatsen voor residentiële patiën-

ten. Onderzoek in het buitenland toont namelijk aan dat de meest ervaren personeelsleden 

mee bewegen met de cliënten naar de samenleving. Zij volgen als het ware de patiënten 

richting de maatschappij en verlaten ook de residentiële instelling. Deze verschuiving van de 
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ervaren hulpverleners leidt tot problemen omtrent het behoud van goede zorg voor patiënten 

die een ziekenhuisopname nodig hebben, met gevolg dat het een belemmering voor het her-

stel van de chronische psychiatrische cliënten in een ziekenhuis kan betekenen (Killaspy, 

2006). 

1.4.2 Sociale rechtvaardigheid en ongelijkheid 

In een Belgische context houdt de evolutie naar een weloverwogen organisatiemodel een 

rechtstreeks verband met de thema’s van sociale rechtvaardigheid en sociale bescherming. 

Een beleid waarvan de focus op heroriëntatie en re-integratie ligt, dient rekening te houden 

met de mogelijke billijkheidsproblemen (Verniest, et al., 2008). In een residentiële instelling 

worden de kosten voor maaltijden, medicatie en verblijf hoofdzakelijk gecompenseerd door 

de ziekteverzekering, de zogenaamde verzekerde medische kosten (Van Hecke, Joos, 

Daems, Matthysen, & De Bruyne, 2011). Deze kosten komen bij een opname in andere 

zorgvoorzieningen of bij thuisbegeleiding op de schouders van de patiënt terecht. De huidige 

prijsverschillen tussen voorzieningen kunnen bijgevolg een gewenste heroriëntatie of re-

integratie verhinderen (Verniest, et al, 2008).  

Tevens worden cliënten die ambulant begeleiding krijgen dikwijls door controleartsen van de 

overheid als ‘hersteld’ gezien. Bijgevolg kan de toegekende integratietegemoetkoming wor-

den gereduceerd. Deze financiële middelen zijn vaak een essentiële aanvulling op de invali-

diteitsuitkering, gezien de uitkeringen in België onder de Europese armoedegrens vallen. 

Deze discrepantie kan uitmonden in een armoedeval. Binnen artikel 107 van de ziekenhuis-

wet wordt amper rekening gehouden met de koppeling van het sociale zekerheidsstelsel aan 

de soort zorg of behandeling die de cliënt ontvangt (Van Hecke, Joos, Daems, Matthysen, & 

De Bruyne, 2011). Zo zijn de geschatte persoonlijke bijdrages die patiënten in psychiatrische 

ziekenhuizen (=PVT) en initiatieven beschut wonen moeten betalen het hoogst. Wanneer 

patiënten worden doorverwezen naar deze alternatieve zorgvormen staat de billijkheid hier-

door onder spanning (Verniest, et al, 2008).  

1.5 Kostenbesparend 

De extramuralisatie was aan de ene kant een reactie op de veranderingen in de opvattingen 

over de beste zorg voor mensen met langdurige beperkingen en een gewijzigde vraag van 

deze cliënten. Aan de andere kant was het een drijfveer om de kosten in de gezondheids-

zorg te bedwingen (Koops & Kwekkeboom, 2005). De betaalbaarheid van de zorg is een 

bekommernis in verschillende landen zoals Italië, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en de 

Verenigde Staten. In deze landen werden grote bezuinigingen in de budgetten van psychia-

trische ziekenhuizen doorgevoerd, wat leidde tot een groot ontslag van cliënten (Pijl, Kluiter, 

& Wiersma, 2000). In België wordt de overheid aan de ene kant geconfronteerd met een 
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dreigende vergrijzing, maar eveneens met aangroeiende kosten van hoogtechnologische 

geneeskunde wat een impact heeft op de financiële beheersbaarheid van de gezondheids-

zorg (Debaene, 2014). In het rapport ‘De Kracht van het engagement’ wordt letterlijk betoogd 

dat ‘alle zorg en welzijn naar de professionele sector doorschuiven onbetaalbaar is’ 

(Vandeurzen, 2013). Om de geestelijke gezondheidszorg betaalbaar te houden, tracht men 

meer zorg in de samenleving te situeren. Eén dag psychiatrische zorg in een gemeen-

schapsgerichte voorziening is altijd minder intensief en goedkoper dan een dag opname in 

een ziekenhuis (Pijl, Kluiter, & Wiersma, 2000). De publieke kostprijs van de zorg is het 

duurst voor langverblijvende patiënten in T-bedden. In 2003 was de maandelijkse kost voor 

een patiënt gemiddelde € 4.444,83 (Verniest, et al., 2008). 

Er zijn kritische bedenkingen te formuleren wanneer het financiële aspect een drijfveer wordt 

voor de vermaatschappelijking van de zorg.   

1.5.1 Besparend?  

Kosteneffectiviteitstudies over deïnstitutionalisatie en ambulante geestelijke gezondheids-

zorgteams hebben aangetoond dat de kwaliteit van de zorg nauw verwant is aan de uitga-

ven. Kwaliteit en gezondheidsuitgaven zijn volgens Thornicorft & Tansella (2003) evenredig. 

Daarom mag volgens Van Audenhove, Van Humbeeck & Van Meerbeeck (2005) zorg in de 

samenleving niet kostenbesparend zijn, maar moeten er keuzes worden gemaakt, prioriteiten 

worden gesteld en een herallocatie van middelen worden gerealiseerd. Killaspy (2006) deelt 

een gelijkaardige mening, om tot een evenwichtig gezondheidssysteem te komen, moeten 

de middelen die zijn vrijgekomen bij de vermindering van klinische bedden, worden geïnves-

teerd in diensten in de gemeenschap.  

Zorg in de samenleving heeft volgens Thornicroft & Tansella (2003) bovendien hetzelfde 

kostenplaatje als zorg in een residentiële setting. Killaspy (2006) deelt terug deze mening, 

community care is volgens hem geen goedkoper alternatief voor de zorg. Cliënten met een 

grote zorgbehoefte, kunnen zelf leiden tot grotere kosten wanneer deze cliënten in de sa-

menleving komen. 

1.5.2 Een stap te ver  

Het deïnstitutionaliseringsproces mag echter omwille van financiële overwegingen niet tot het 

uiterste worden doorgetrokken (Eyssen, Leys, Desomer, Senn, & Léonard, 2010). Deze be-

vinding deelt ook Killaspy (2006), volgens hem kan ziekenhuiszorg niet volledig worden ver-

vangen. Sommige patiënten met een hoge zorgbehoefte kunnen met inbreng van intensieve 

zorgen thuis worden begeleid, maar hebben soms nood aan een acute opname. Psychiatri-

sche bedden blijven dus nog steeds belangrijk. Er mag niet dezelfde richting worden uitge-

gaan als in de Verenigde Staten en Canada. De ontwikkeling naar alternatieve zorgvormen 
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in de publieke sector werd in deze landen voornamelijk gedreven door financiële overwegin-

gen en efficiënte dienstverlening, eerder dan door principes van herstel. Er ontstond een 

enorme sluiting van psychiatrische eenheden in algemene private ziekenhuizen vanwege 

een slechte winstgevendheid. Deze verandering kent vandaag de dag nog gevolgen. Er is 

namelijk nog steeds een schaarste aan intramurale bedden (Warner, 2010). 

1.6 Normalisatievisie 

Vermaatschappelijking is het gevolg van een andere kijk op mensen met een psychische 

kwetsbaarheid. Ze zijn in de eerste plaats een burger en geen patiënt (Van Regenmortel, 

2008). De idee van deze normalisatievisie is dat de cliënt een mens is, die niet kan worden 

gereduceerd tot zijn zorgbehoevendheid. De cliënt moet ook een zinvolle plaats in de sa-

menleving kunnen opnemen (Debaene, 2014). Sociale integratie is een proces, dat zich ont-

wikkelt na verloop van tijd. Zo zullen personen met psychische problemen, die voordien niet 

volwaardig konden deelnemen aan de samenleving, na enige tijd capaciteiten ontwikkelen 

voor het uitoefenen van verbondenheid en burgerschap (Ware, Hopper, Tugenberg, Dickey, 

& Fisher, 2007). Mensen zonder een beperking zijn de norm voor wat normaal is. Deze nor-

malisatievisie benadrukt dat mensen met een beperking een leven moeten leiden dat zo 

dicht mogelijk aansluit bij het gewone bestaan. Mensen met een beperking moeten dus in 

een normale buurt wonen, gebruik kunnen maken van de bestaande en algemene voorzie-

ningen en een sociaal netwerk kunnen opbouwen en onderhouden (van Lange-Frunt & 

Wajon, 2007, p. 11). Toch gaat het volgens van Lunge, Frunt & Fajon (2007) bij de vermaat-

schappelijking in de zorg niet om gewone, doch om bijzondere mensen met een beperking. 

“Zij zijn het gewone ‘voorbij’ en behoeven bijgevolg een benadering die aan hun ongewoon-

heid recht doet.” 
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2 Besluit: algemene probleemstelling 

Vermaatschappelijking van de zorg wordt over het algemeen als een positieve beweging 

beschouwd. Maar men mag niet vergeten dat de vermaatschappelijking zeer hoge verwach-

tingen stelt aan de cliënt en de samenleving. Met de ambitie om een gemeenschapsgerichte 

geestelijke gezondheidszorg op poten te zetten, wordt het cliëntenperspectief in de literatuur 

amper bevraagd. Zo wordt enigszins voorbijgegaan aan de vragen en noden van mensen 

met een psychiatrische problematiek, hoewel ze toch een belangrijke partner zijn. Zodoende 

is het de vraag of de vermaatschappelijking van de zorg voor mensen met een psychische 

problematiek een vooruitgang betekent. Door de geestelijke gezondheidzorg te hervormen 

wil men toch enigszins besparen in tegenstelling tot wat er in de literatuur te vinden is. Er 

bestaat geen twijfel dat de middelen van de overheid schaars zijn. Dit noopt de overheid om 

keuzes te maken. Wat een typisch economisch principe is. Een belangrijke keuze waar de 

samenleving mee wordt geconfronteerd is die tussen rechtvaardigheid en efficiëntie. Waar 

efficiëntie het maximale uit de schaarse middelen wil halen, wil rechtvaardigheid de voorde-

len van de bronnen gelijk verdelen onder de samenleving (Mankiw, 2013). 

De beleidskeuze om de weg in te slaan voor vermaatschappelijking zorgde voor een veran-

derende relatie tussen de overheid en de burger. Er is sprake van een gedeelde verantwoor-

delijkheid. De overheid roept zijn burgers op om meer eigen verantwoordelijkheid op te ne-

men, waardoor cliënten vandaag de dag steeds mondiger moeten zijn. Na een sterke ken-

nisasymmetrie tussen de arts en cliënt is er een tijd aangebroken voor een actieve cliënt. 

Maar wat gebeurt er met de mensen die niet de capaciteiten hebben om hun eigen verant-

woordelijkheid op te nemen? Wat met mensen die niet in het keurslijf van ideale standaard-

burger passen? Wat met hen die uit de boot vallen? Wat moet er dan gebeuren met kwets-

bare burgers die ‘anders’ zijn? Is er wel nog voldoende ruimte voor mensen met een psy-

chiatrische achtergrond? (Kal, 2001). Om het met de woorden van van der Veen & Duyven-

dak (2014, p. 11) te citeren: “Do It Yourself” is een leuk motto voor hen die dat kunnen – 

maar niet als je je aan je eigen haren uit het moeras moet trekken.”  

Vermaatschappelijking veronderstelt eveneens dat informele zorg, acceptatie en sociale 

steun in de leefomgeving aanwezig zijn. Een cliënt dient eerst te proberen krachten uit hun 

eigen omgeving aan te wenden. Het recht op zorg staat hier enigszins onder druk, want de 

zorg wordt voorwaardelijk. Maar wat met mensen die geen naastbetrokkenen hebben waar 

ze kunnen op rekenen?  

Een draagvlak door de burgers is van fundamenteel belang, daar de vermaatschappelijking 

van de zorg veel van de burger vraagt. Het is duidelijk dat in dit thema diverse betekenissen, 

verzuchtingen, kritische bedenkingen en krachten aanwezig zijn. Uit de literatuur blijkt dat al 
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heel wat onderzoeksmatige aandacht is voor de vermaatschappelijking van de zorg. Onder-

zoek in relatie tot de vermaatschappelijking belicht vaak de klinische uitkomsteffecten op het 

sociaal gedrag, sociale en demografische factoren vaardigheden omtrent huishouden en 

leven in de gemeenschap, de kwantiteit en kwaliteit van het sociaal netwerk, fysieke ge-

zondheid, eigen voorkeur van zorgomgeving, de kwaliteit van de klinische en residentiële 

instellingen, mutaties tussen instellingen en het al dan niet vermijden van een ziekenhuisop-

name. Het perspectief van de cliënt in de huidige ontwikkelingen naar meer vermaatschap-

pelijking van de zorg blijft in de literatuur vaak onderbelicht. Nochtans zijn er steeds meer 

aanwijzingen dat opvattingen en ervaringen van cliënten over de behandeling invloed heb-

ben op de behandelingsresultaten (Winter & Barber, 2013; Deen, Fortney & Pyne, 2011).  

Vraaggestuurde zorg is bovendien een speerpunt bij de vermaatschappelijking van de zorg 

en de actuele zoektocht naar nieuwe uitgebalanceerde zorgmodellen in de geestelijke ge-

zondheidszorg. Cruciaal in deze zoektocht is dat men voldoende oog heeft voor de specifie-

ke Belgische context met zijn diverse beleidsniveaus, het verband tussen het organisatiemo-

del en billijkheid en het psychiatrische zorglandschap met zijn sterk gespecialiseerde en 

vooral residentiële zorg. In de conceptnota ‘een geïntegreerd breed onthaal’ wijst Jo Van-

deurzen (2014) op het belang van het perspectief van de patiënt, cliënt of hulpvrager om 

vraaggestuurde zorg mogelijk te maken. Dit zou volgens Vandeurzen ervoor zorgen dat een 

beleid kan worden ontwikkeld dat versterkend en verbindend is voor de betrokken cliënt.  

Kwaliteitsvolle zorg voor mensen met een psychiatrische problematiek die overigens kosten-

effectief is, kan bovendien maar worden gerealiseerd na een grondige kennis en inzicht in 

het cliëntenperspectief (Van Regenmortel, 2008). Volgens Van Regenmortel (2008, p. 40) 

zou de inbreng van het cliëntenperspectief eveneens leiden tot een vermindering van de af-

hankelijke opstelling van de cliënt. Wat vanuit de vermaatschappelijking van de zorg toch 

een belangrijk gegeven is. Men wil namelijk dat de cliënt eigenaar blijft van zijn hulpvraag en 

traject. Meer aandacht voor het cliëntenperspectief is eveneens belangrijk, vanuit de idee dat 

de cliënten een betrokken partij zijn in hun behandeling.  

Besluitend kunnen we stellen dat het erop aan komt om een licht te werpen op een perspec-

tief dat tot op vandaag veelal onderbelicht is gebleven, met name dat van cliënten.  
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Hoofdstuk 3: Methodologisch kader 

1 Inleiding 

In dit deel wordt stilgestaan bij de methodologische keuzes en werkwijze. Het is de bedoeling 

om een duidelijk beeld te geven betreffende de onderzoeksopzet. Eerst wordt stilgestaan bij 

de context en setting van de probleemstelling, namelijk de mobiele teams van Netwerk 

Geestelijke Gezondheidszorg Midden West-Vlaanderen en Netwerk Geestelijke Gezond-

heidszorg Zuid-West-Vlaanderen. Mobiele teams zijn zoals eerder vermeld cruciale elemen-

ten geworden in het huidige tijdsgewricht van deïnstitutionalisatie, specialisatie van de zorg 

en toenemende verwachtingen van autonomie en respect voor de individuele vrijheden 

(Bonsack, et al., 2008). Van hieruit wordt er aandacht besteed aan de onderzoeksvragen. 

Nadat de keuze voor kwalitatief onderzoek en semigestructureerde interviews wordt toege-

licht komen de volgende aspecten aan bod: de voorbereidende fase, de fase van dataver-

zameling en –analyse en de keuze van de onderzoeksgroep. Het hoofdstuk wordt afgesloten 

met reflecties over het informed consent en de kwaliteit van het onderzoek. 

2 Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg 

2.1 Omschrijving 

Het grondgebied West-Vlaanderen is opgedeeld in vier GGZ Netwerken (zie bijlage vijf). 

PRIT is de naam van het Netwerk GGZ Midden West-Vlaanderen. De naam PRIT werd wel-

overwogen gekozen, verwijzend naar de gekende lijmtube. PRIT staat symbool voor de lijm 

die men wil verwezenlijken tussen het diverse aanbod aan diensten waar mensen met een 

psychische kwetsbaarheid mee in contact komen. PRIT verwijst evenzeer naar Psychiatrie, 

Reconversie, Integrale zorg, Thuismilieu. De naam staat ook voor de eerste letter van de 

grote steden – Roeselare, Izegem, Tielt – en het epicentrum voor psychiatrie en psychothe-

rapie in West-Vlaanderen – Pittem die onderdeel zijn van het werkingsgebied (Netwerk gees-

telijke gezondheidszorg Midden West-Vlaanderen, 2016). De andere gemeenten die onder-

deel zijn van Netwerk GGZ zijn Wingene, Ardooie, Meulebeke, Hooglede, Moorslede, Lede-

gem, Staden, Ruislede, Ingelmunster, Oostrozebeke, Wielsbeke en Dentergem. Het gebied 

telde 240 668 inwoners in 2015. De ratio man/vrouw ligt er nagenoeg op 50/50, met 119 998 

mannen en 120 690 vrouwen (Belgium Federal Government, 2016).  

Het Netwerk GGZ Regio Zuid-West-Vlaanderen functioneert binnen een afgebakend 

werkingsgebied: Wervik, Menen, Wevelgem, Kuurne, Harelbeke, Wielsbeke, Waregem, 
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Deerlijk, Anzegem, Kortrijk, Zwevegem, Avelgem en Spiere-Helkijn. In dit Netwerkgebied 

wonen 308 779 mensen, met 156 119 vrouwen en 152 660 mannen (Belgium Federal 

Government, 2016). 

2.2 Doelgroep 

Een Netwerk GGZ werkt aan een betere geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen die 

zich binnen het werkingsgebied bevinden en die problemen ondervinden op diverse levens-

domeinen. Hiertoe behoren alle personen van 16 tot 65 jaar met een psychische kwetsbaar-

heid die nood hebben aan gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (Netwerk 

Geestelijke Gezondheidszorg Midden West-Vlaanderen, 2016).  

2.3 Mobiele teams 

Om de verschillende functies van een Netwerk GGZ te kunnen realiseren werd een nieuwe 

vorm van ambulante hulpverlening gevormd, de mobiele teams. Zowel het Netwerk GGZ 

Midden West-Vlaanderen als het Netwerk GGZ Zuid-West-Vlaanderen hebben mobiele 

teams. De benaming voor de beide teams verschilt er enigszins. Bij PRIT spreekt men over 

een Mobiel Team Langdurige Zorg (MTL) en het Mobiel Team Acute Zorg (MTA) (Netwerk 

Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-West-Vlaanderen, 2016). Gelijkaardige benamingen voor 

de mobiele teams vindt men terug bij het Netwerk Ieper-Diksmuide, ook Accolade, genoemd.  

Het Netwerk GGZ Zuid-West-Vlaanderen maakt echter een onderscheid tussen het mobiel 

behandelteam en het mobiel crisisteam. Ook in het Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen 

zijn gelijkaardige benamingen te bespeuren. In deze masterproef zullen deze benamingen 

worden gebruikt. Het mobiel behandelteam van Netwerk GGZ Zuid-West-Vlaanderen kreeg 

de naam ‘Amphora’. Dit staat voor Ambulante, Mobiele, Psychiatrische hulpverlening, On-

dersteunend, Rehabiliterend, Aanvullend/aanklampend. Het mobiel crisisteam van het Net-

werk Zuid-West-Vlaanderen kreeg de naam ‘Impact’. Dit staat voor Intensief, Mobiel, Psychi-

atrisch, Acuut, Crisis, Thuis (Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-West-Vlaanderen, 

2016). 

De werking tussen de mobiele teams van het Netwerk GGZ Zuid-West-Vlaanderen en Mid-

den West-Vlaanderen is overwegend gelijkaardig. De doelgroep verschilt er wel enigszins. 

Menen heeft een groot psychiatrische instelling op zijn grondgebied, waardoor er meer cliën-

ten met een zwaardere psychiatrische problematiek doorstromen bij de mobiele teams van 

het Netwerk GGZ Zuid-West-Vlaanderen in vergelijking met de mobiele teams van PRIT. 

Voor iedere begeleiding vragen ze afhankelijk van het inkomen, respectievelijk twee euro en 

5 euro, met een maximum van 5 euro of tien euro per week. Terwijl de begeleiding bij PRIT 

gratis is. 
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2.3.1 Mobiele behandelteam 

Een mobiele behandelteam staat in voor begeleiding en ondersteuning in de thuisomgeving. 

Het team werkt nauw samen met de cliënt, zijn familie en steunfiguren en ondersteunt hen 

indien nodig. De huisarts speelt er een centrale rol. De focus kan op verschillende domeinen 

liggen, zoals streven naar stabiliteit op vlak van wonen, budget, werk, vrije tijd, leren,… De 

duur en de intensiteit van de thuisbegeleiding is afhankelijk van de zorgvraag van de cliënt 

en bijgevolg gepersonaliseerd voor iedere cliënt (Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg 

Midden West-Vlaanderen, 2016). Deze mobiele teams kunnen een alternatief betekenen 

voor een ziekenhuisopname (Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-West-Vlaanderen, 

2016). 

Het mobiele behandelteam van PRIT bestaat uit een coördinator, een huisarts, psychologen, 

maatschappelijk werkers, een ergotherapeut, een ervaringsdeskundige en psychiatrische 

verpleegkundigen. Het mobiele behanddelteam Amphora bestaat uit een psychiater, een 

teamcoördinator, een inhoudelijke coördinator, een teampsycholoog, een maatschappelijk 

werker, een ergotherapeut en thuiszorgbegeleiders.  

2.3.2 Mobiele crisisteam 

Eén van de voornaamste doelen van het mobiele crisisteam is om een opname te voorko-

men en/of herval te verhinderen. Het mobiele crisisteam werkt intensief in crisistoestanden 

en tijdens acute psychische problemen, dit gedurende een korte periode (vier tot zes weken). 

Het team komt tussen waar de crisissituatie niet kan worden opgevangen door de reguliere 

ambulante zorg en waarbij opname in een ziekenhuis niet aangewezen is. Het team is tij-

dens de kantooruren zeven dagen op zeven bereikbaar voor aanmeldingen. Ze streven er 

naar om binnen de twaalf uur na aanmelding een eerste contact te realiseren. De flexibele 

en ruime werkuren van de teamleden zorgt ervoor dat een snelle tussenkomst kan worden 

gegarandeerd. Het mobiele crisisteam probeert om psychisch evenwicht van de cliënt te her-

stellen, waarbij de zelfredzaamheid van de cliënt centraal staat. Vanaf het begin focust het 

mobiele crisisteam op de samenwerking met de omgeving en diverse partners zoals huis-

arts, thuiszorgdiensten, OCMW’s, ziekenhuizen. Na de initiële korte begeleiding kan overwo-

gen worden om verdere begeleiding op te starten (Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg 

Midden West-Vlaanderen, 2016). 

Het mobiele crisisteam van PRIT bestaat uit een huisarts, een coördinator, een psychiater, 

een psycholoog, maatschappelijk werkers en psychiatrisch verpleegkundigen. Impact be-

staat uit een psychiater, een teamcoördinator, een psychologe, een maatschappelijk werker 

en psychiatrisch thuiszorgbegeleiders.  
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3 Onderzoeksvragen 

Zoals uit de literatuurstudie is gebleken wordt vermaatschappelijking in de wetenschappelijke 

literatuur voornamelijk belicht door middel van outputfactoren. Het perspectief van cliënten, 

blijft eerder onderbelicht. Nochtans zijn de ervaringen van cliënten belangrijk vanuit het idee 

dat ze hoe dan ook betrokken partij zijn in hun behandeling. Bovendien vormen ze ook een 

belangrijke partner binnen de vermaatschappelijking. Met deze masterproef wordt dan ook 

een eerste aanzet gegeven om tegemoet te komen aan dit hiaat in de wetenschappelijk lite-

ratuur. Meer inzicht in de verschillende perspectieven van cliënten kan immers een belangrij-

ke bijdrage vormen tot het ontwerpen van een gebalanceerd, kwalitatieve geestelijke ge-

zondheidszorg die gebaseerd is op de vragen en noden en het perspectief van cliënten. 

Deze studie richt zich op het in beeld brengen het cliëntenperspectief die worden begeleid 

door de mobiele teams. We willen nagaan hoe cliënten deze begeleiding door de mobiele 

teams ervaren en welke betekenissen ze hieraan verlenen. Dit houdt in dat het onderzoek 

vertrekt vanuit volgende algemene vraagstelling: ‘Welke betekenis geven cliënten aan de 

mobiele teams in het kader van de doelen van vermaatschappelijking?’.  

Deze algemene onderzoeksvraag valt uiteen in verschillende deelvragen.  

Allereerst proberen we met ons onderzoek een antwoord te formuleren op de vraag ‘Wat 

betekent het voor cliënten om in hun thuisomgeving door de mobiele teams begeleid te wor-

den?’ We willen met andere woorden nagaan hoe de cliënten de begeleiding van de mobiele 

teams ervaren. Hoe kijken ze (terug) naar de begeleiding? Wat werd er als positief/negatief 

beschouwd?  

Ten slotte worden de doelen van de vermaatschappelijking gekoppeld aan de mobiele 

teams. Vlaams minister Jo Vandeurzen (2013) plaatst het gegeven van een zinvolle plek en 

integratie centraal in zijn definitie over vermaatschappelijking. Begrippen die een rol spelen 

bij de vermaatschappelijking zijn onder meer desinstitutionalisering, community care, empo-

werment, contextgericht werken, vraagsturing, zorg op maat en respijtzorg. Op die manier 

komen we tot volgende deelvragen: 

 Bevorderen de mobiele teams de maatschappelijk integratie van cliënten in de sa-

menleving? 

 Zorgen de mobiele teams ervoor dat de zorg meer in de samenleving wordt gesitu-

eerd? 

 Stimuleren de mobiele teams de krachten van de cliënten? 

 Houden de mobiele teams voldoende rekening met de context? 

 Verlichten de mobiele teams de zorgen van de dichte omgeving van de cliënt? 
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 In welke mate stimuleren de mobiele teams het vraaggericht werken? 

 Houden de mobiele teams voldoende rekening met het principe zorg op maat?  

4 Onderzoeksmethode 

In de inleiding werd aangegeven dat voor de beantwoording van de onderzoeksvragen ge-

kozen is voor kwalitatief onderzoek. Dit soort onderzoek was het meest aangewezen op ba-

sis van de onderzoeksvragen. Het onderzoek wou namelijk peilen naar belevingen, menin-

gen, behoeften en ervaringen.  

Kwalitatief onderzoek richt zich meer op de diepte dan de breedte (Bergsma, 2003). Bij kwa-

litatief onderzoek gaat het ook niet zodanig om het in kaart brengen van cijfers, maar wel om 

het verkennen en inzichtelijk maken van een thema of vraagstuk (Braun & Clarke, 2006). 

Hiermee sluit het onderzoek aan bij Taylors hermeneutisch-interpretatief model van verkla-

ring waarbij ze het studieobject begrijpen, verstaan en uitleggen. Kortom ze pogen om de 

betekenis te onthullen of te ontsluieren (Smeyers & Levering, 2010).  

Er werd met dit onderzoek niet gestreefd naar de zuivere ‘waarheid’. Kennisaanspraken 

kunnen namelijk door anderen steeds betwist kunnen worden en kennis is altijd tijd- en cul-

tuurgebonden (Smeyers & Levering, 2010, p. 51). Tijdens deze masterproef lag de nadruk 

op het exploreren om op die manier meer inzicht te krijgen (Creswell, 2013). 

5 Voorbereiding 

Vooraleer van start te gaan met de interviews werden een aantal voorbereidende stappen 

genomen. Dit begon met het voeren van een aantal gesprekken met de coördinator van de 

mobiele teams van Menen en Roeselare bedoeld als een eerste verkenning. Vervolgens liep 

de onderzoeker een dagje mee met de mobiele teams van Roeselare. Op die manier werd 

de dagelijkse werking van de mobiele teams in de praktijk duidelijker. Zo was de onderzoe-

ker ook optimaal voorbereid om de interviews af te nemen en om tot een betere interpretatie 

van de onderzoeksresultaten te komen. Om een nog beter beeld te verkrijgen verwerkte de 

onderzoeker een 150-tal evaluatieformulieren van de mobiele teams van PRIT. Deze ver-

werking van kwantitatieve data werd ook meegenomen bij de resultatenbespreking en kan 

bijgevolg gezien worden als een integraal deel van het onderzoek.  

Op het einde van iedere begeleiding van PRIT werd aan de cliënt gevraagd om samen met 

de begeleider een evaluatieformulier (zie bijlage drie) in te vullen. Deze evaluatieformulieren 

werden niet systematisch verwerkt. De resultaten van de evaluatieformulieren van PRIT 

werden door de onderzoeker verwerkt en in grafieken geplaatst (zie bijlage vier). De mobiele 
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teams Impact en Amphora van Menen gebruikten geen gestandaardiseerde evaluatieformu-

lieren. Verder werd er een aanvraag ingediend bij de ethische commissie, die later werd 

goedgekeurd.   

6 Dataverzameling 

6.1 Semigestructureerde interviews 

In deze masterproef werd gekozen om de data te verzamelen via kwalitatieve semigestructu-

reerde interviews. Een kwalitatief interview was de beste methode om een antwoord te ge-

ven op de onderzoeksvragen en op die manier het perspectief van cliënten te belichten. Zo  

werd een uitgebreide en gevarieerde pool aan data rond het onderwerp gegenereerd (Van 

Hove & Claes, 2010). Deze interviewmethode bood deelnemers bovendien de gelegenheid 

om vanuit hun eigen standpunt over hun ervaringen te vertellen. Zo werd het eveneens mo-

gelijk voor de cliënt om onderwerpen of karakteristieken aan te snijden die een onderzoeker 

niet kon voorzien (Britten, 1995). Er werd getracht om cliënten te ‘empoweren’ om hun ver-

haal te vertellen tijdens het interview (Creswell, 2013, p. 47).  Aangezien de geïnterviewde 

werd beschouwd als expert van zijn situatie kreeg hij de kans om de onderzoeker doorheen 

zijn verhaal te loodsen. Deze situatie leidde tot rijkere data (Smith, Rom, & Van Langenhove, 

2003, p. 12). Belangrijk was eveneens dat de interviewer interactief en gevoelig was aan de 

taal en de concepten die de geïnterviewde gebruikte (Britten, 1995).  

6.2 Instrument 

Op basis van voorafgaande literatuurstudie werd een vragenlijst opgemaakt. De topic list 

bestond uit open vragen die peilden naar de meningen, ervaringen, opvattingen van de deel-

nemers. Deze vragenlijst diende als basis voor het semigestructureerd interview. Toch was 

er voldoende ruimte voor interviewer of geïnterviewde om uit te wijken bij thema’s die ze bei-

den relevant vonden of om het gesprek gedetailleerder te maken (Britten, 1995). Bij de op-

stelling van het interviewschema werd er rekening gehouden met een logische vragenvolg-

orde.  

Er werd gestart met een algemene opstelling van persoonsgegevens, vervolgens werd over-

gegaan naar eerder eenvoudige vragen en daarna volgden de meer uitdagende vragen. Na 

de eerste twee gesprekken werd er geopteerd om de vragenlijst wat aan te passen, gezien 

duidelijk werd dat een aantal vragen onvoldoende respons werd gegeven. De interviews 

duurden tussen 43 en de 97 minuten. Er werd geopteerd om de interviews auditief vast te 

leggen (met toestemming van de cliënt), vermits het opnemen van interviews van grote 

waarde is voor het maken van goede kwalitatieve en efficiënte transcripties (Van Hove & 
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Claes, 2010, p. 99). De totale duurtijd van alle interviews was 19 uren, 39 minuten en 43 se-

conden wat goed was voor 83 868 woorden. De negentien interviews werden afgenomen 

binnen een tijdspanne van tien weken 

6.3 Setting 

De interviews vonden hoofdzakelijk plaats in de thuissituatie van de cliënt tenzij de respon-

dent wenste om het interview op een andere plaats te laten doorgaan. Eén interview vond 

plaats in het psychiatrisch ziekenhuis waar de cliënt op dat moment was opgenomen. Een 

andere respondent was in het begin wat terughoudend om het interview bij hem thuis te laten 

door gaan met als reden het gebrek aan stoel of zitgelegenheid. Toen voor de respondent 

duidelijk werd dat het interview zittend op de grond kon worden afgenomen was de respon-

dent akkoord en gerustgesteld. De keuze om de interviews in de thuisomgeving van de res-

pondent te laten door gaan, kwam er vanuit de overtuiging dat de thuisomgeving bevorderlijk 

werkt naar gevoel van veiligheid en dit de kwaliteit van de antwoorden kan verhogen. Ander-

zijds kon het interview eerder onafhankelijk van de mobiele teams plaats vinden om zo de 

anonimiteit van de respondent te garanderen, waardoor sociaal wenselijke antwoorden zo-

veel mogelijk werden vermeden. 

7 Onderzoeksgroep 

7.1 Sampling 

Vermits het binnen het gegeven tijdsbestek niet mogelijk was om alle cliënten te bevragen, 

werd gewerkt met een deel van de onderzoekspopulatie: de sample. Tijdens de rekrutering 

van de sample werd gepoogd om een zo gedifferentieerd mogelijke onderzoeksgroep samen 

te stellen. De grootte van de onderzoeksgroep werd niet op voorhand vastgelegd, vermits 

men er van uitgaat dat bij kwalitatief onderzoek gaandeweg een punt van theoretische satu-

ratie wordt bereikt. Dit is het punt waarop de dataverzameling niet langer bijkomende inzich-

ten verschaft (Mason, 2010). Wel werd er een richtinggevend aantal van 20 cliënten voorop 

gesteld. In dit onderzoek werd na negentien interviews een verzadiging geconstateerd.  

Binnen het onderzoek werd de steekproefgroep opgesteld op basis van een gerichte steek-

proef met vooropgestelde criteria. Op die manier werd getracht een scala van standpunten te 

verkrijgen en tevens een antwoord op de onderzoeksvraag van deze masterproef te geven. 

Ten eerste dienden de respondenten begeleid te worden door de mobiele teams of in het 

verleden begeleiding hebben gekregen van de mobiele teams. Een twee criterium om in 

aanmerking te komen was een geschiedenis binnen de geestelijke gezondheidszorg. Zo 

moesten respondenten ofwel een residentiële opname gekend hebben in het verleden om-
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wille van de psychische stoornis of respondenten hadden psychische problemen twee jaar 

voorafgaand aan de deelname van het onderzoek. Er behoorde eveneens een diagnose van 

een psychische stoornis te zijn en men diende onder behandeling van een arts te zijn. Afslui-

tend behoorden de respondenten een mening te kunnen formuleren over het huidige zorg-

aanbod. Bijgevolg waren de uitsluitingscriteria: leeftijd jonger dan zestien jaar, onvoldoende 

beheersing van de Nederlandse taal en mentale retardie.  

Binnen de onderzoeksgroep werd ervoor gekozen om zowel mannelijke als vrouwelijke cliën-

ten te interviewen, maar ook cliënten die door het mobiele behandelteam als door mobiele 

crisisteam werden begeleid om op die manier een volledig beeld te verkrijgen. Er werd geop-

teerd om interviews van de mobiele teams van twee Netwerken GGZ te nemen om toch een 

ruimer en representatiever beeld te verkrijgen.  

7.2 Kenmerken van de respondenten  

De negentien (n=19) respondenten die deelnamen aan dit onderzoek waren tussen de 28 en 

63 jaar (M=45,37; SD=9,16). Van de negentien respondenten waren er negen vrouwen en 

tien mannen. Tien respondenten werden begeleid door PRIT, terwijl negen respondenten 

begeleiding kregen van de mobiele teams Amphora of Impact. Een uitgebreide samenvatting 

van de kenmerken van de respondenten kan worden teruggevonden in bijlage zes.  

Alle interviews werden individueel afgenomen. Tijdens vier interviews waren de partners 

(deels) aanwezig. Bij de aanvang van het gesprek werd aan de partners ook duidelijk ge-

maakt dat zij hun mening mochten uitten. De antwoorden van de partners leverde interes-

sante inzichten op en werden dan ook binnen de analyse gebruikt.  

De aanmeldingsvraag van respondenten kende verschillende redeneren. Hoewel de reden 

tijdens het interview niet specifiek werd bevraagd, kwam de psychische problematiek fre-

quent ter sprake. Ook de termijn van de begeleiding was enorm uiteenlopend. Voornamelijk 

bij het mobiele langdurig team waren er grote verschillen te bemerken. Bij zes respondenten 

was de begeleiding op het moment van het interview afgerond.  

7.3 Rekrutering 

Voor het bereiken van respondenten werd nauw samengewerkt met de mobiele teams van 

Menen en Roeselare. Via de vooropgestelde criteria selecteerde een personeelslid van zo-

wel het mobiele team Menen als Roeselare een aantal respondenten rekening houdend met 

de vooropgestelde criteria. De respondenten werden via de thuiszorgbegeleiders of coördi-

natoren persoonlijk ingelicht in verband met de onderzoeksopzet en werd om hun medewer-

king gevraagd. De namen en contactgegevens van diegenen die wensten deel te nemen 

werden hierna doorgegeven aan de onderzoeker. Vervolgens nam de onderzoeker telefo-
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nisch contact op om een afspraak te maken. Die gaf hen meer inlichtingen inzake het doel 

en de inhoud van het onderzoek, waarna een datum en een plaats voor het interview werd 

afgesproken. 

Na het eerste contact werd beslist om vier personen te schrappen. Eén respondent was op-

genomen in een psychiatrisch ziekenhuis en kreeg een negatief advies van de psychiater om 

mee te werken aan het onderzoek. Met een andere respondent was er een persoonlijke 

band, wat een effect zou hebben op de objectiviteit. Eén respondent wou na contact met de 

onderzoeker niet meer deelnemen aan het onderzoek. Een vierde respondent beheerste de 

Nederlandse taal onvoldoende. Een aantal dagen voorafgaand aan het interview werden, 

wanneer de respondenten noodzakelijk vonden, een aantal voorbeeldvragen toegestuurd. 

Dit diende tevens als herinnering voor het gesprek, maar vooral zodat de cliënten met de 

juiste verwachtingen het gesprek konden aanvatten. 

8 Data-analyse 

Kwalitatieve data-analyse is een tijdsintensief en een complex proces. Het kan gezien wor-

den als een sociaal- en menswetenschappelijk onderzoek, zonder een vaste leidraad en 

specifieke procedures (Creswell, 2013, p. 49). Om de data uit de interviews te analyseren 

werd gebruik gemaakt van thematische analyse. Thematische analyse is een methode bij 

kwalitatief onderzoek, die het mogelijk maakt de data in thema’s te identificeren, analyseren 

en rapporteren (Braun & Clarke, 2006). De keuze voor thematische analyse komt er omdat 

de verzamelde data uitgebreid en gevarieerd is, waardoor een onderverdeling per thema tot 

een efficiëntere analyse kan leiden zonder het overzicht te verliezen (Van Hove & Claes, 

2010). 

Het zes-stappen-model van Braun & Clarck (2006) werd gebruikt voor de analyse. De data-

analyse was geen lineair proces, maar een recursief proces. Er werd dus heen en weer be-

wogen tussen de verschillende fasen (Van Hove & Claes, 2010). De eerste stap was het 

vertrouwd geraken met de data (Braun & Clarke, 2006). Dit gebeurde in belangrijke mate ook 

tijdens het proces van transcriptie. “Transcriptie mag volgens Van Hove & Claes (2010, p. 

189) niet gezien worden als een nutteloos en tijdrovend karwei, maar moet gezien worden 

als een positief en belangrijk onderdeel” De volgende vier fasen behelsden het genereren 

van de initiële codes, het zoeken van thema’s op basis van de codering, het herzien van de-

ze thema’s en uiteindelijk het benoemen en definiëren van de thema’s. Voor de uitwerking 

van deze vier fases werd gebruik gemaakt van het softwareprogramma Nvivo. De laatste 

fase was het opstellen van het rapport (Braun & Clarke, 2006). 
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9 Informed consent 

De respondenten werden aan het begin van het interview op de hoogte gebracht dat het ge-

sprek werd opgenomen aan de hand van geluidsmateriaal. Hiervoor werd er toestemming 

gevraagd vooraleer het interview begon. De respondent werd insgelijks ingelicht over het 

doel van het onderzoek. Er werd benadrukt dat het interview enkel zou gebruikt worden in 

het kader van het onderzoek, dat de geïnterviewde hierbij altijd anoniem blijft en op elk mo-

ment zijn medewerking aan het onderzoek kan stopzetten zonder reden en verder werd aan-

gegeven dat de verwerking anoniem gebeurt. Ook de rol van de onafhankelijke onderzoeker 

werd verduidelijkt. De respondenten hadden steeds de mogelijkheid om aan te geven of zij 

een samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten wensten te ontvangen. Alle 

respondenten ondertekenden het informed consent ( zie bijlage één en twee) met uitzonde-

ring van één respondent die analfabeet is. De respondent plaatste wel een kruisje.  

10 Kwaliteit van het onderzoek 

Om een onderzoek adequaat te voeren moet het beantwoorden aan de criteria van betrouw-

baarheid en validiteit. Het zijn twee begrippen die een rol spelen bij kwaliteit van een onder-

zoek. 

10.1 Betrouwbaarheid 

Betrouwbaarheid betekent dat bij herhaling van de meting en onder gelijke condities dezelfde 

resultaten moeten worden verkregen. Het is een schatting van de mate waarin een test vrij is 

van willekeurige meetfouten (Hermans & Rouckhout, 2007, p. 272). Om de betrouwbaarheid 

te verhogen werd er gebruik gemaakt van twee afzonderlijke mobiele teams, die van Menen 

en Roeselare. Van Hove (2010) benadrukt dat er voldoende rekening dient te worden ge-

houden met de praktische beperkingen en realistische mogelijkheden. Om deze reden werd 

gekozen om enkel twee cases in plaats van vier onder de loep te nemen. In dit onderzoek 

werden bovendien alle interviews door dezelfde onderzoeker afgenomen. Het feit dat slechts 

één onderzoeker werkzaam was kan worden opgevat als een nadeel. 

10.2 Validiteit 

De accuraatheid of juistheid van de meting wordt aangeduid als validiteit. Het is een inschat-

ting van de precisie van de meting vergeleken met de werkelijkheid (Hermans & Rouckhout, 

2007, p. 270). In de kwalitatief onderzoek is validiteit een moeilijk gegeven, aangezien con-

cepten sociaal geconstrueerd zijn (Van Hove & Claes, 2010, p. 23). Er bestaan namelijk 

meerdere realiteiten, gevormd door individuele percepties (Bergsma, 2003).  
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Waar men bij kwantitatief onderzoek vooral de aandacht richt op de validiteit van gehanteer-

de onderzoeksinstrumenten, ligt de nadruk bij kwalitatief onderzoek eerder op de validiteit 

van de interpretaties. Kortom de conclusies en interpretaties van de onderzoeker op basis 

van de verzamelde gegevens (Bergsma, 2003). De onderzoeker is dus een belangrijk in-

strument en deel van het kwalitatief onderzoek (Creswell, 2013, p. 45). Er bestaat een af-

hankelijkheid in de relatie tussen de onderzoeker en het onderzochte. Hij kan niet gezien 

worden als iemand die volledig objectief naar de situatie kan kijken. De subjectiviteit van de 

onderzoeker wordt derhalve een deel van het onderzoeksproces (Bergsma, 2003).  

Vandaar was het belangrijk om voor, tijdens en na het uitvoeren van het onderzoek voldoen-

de te reflecteren over de positie en de rol als onderzoeker. Een reflexieve houding op de 

eigen subjectiviteit was daarom aangewezen omdat het een bijdrage leverde aan de be-

trouwbaarheid van het onderzoek (Van Hove & Claes, 2010, p. 23; Flick, 2009). 

Tijdens mijn stage bij Beschut Wonen Regio Izegem kreeg ik meer inzicht in de handelings-

praktijk binnen de geestelijke gezondheidszorg. Vanuit mijn ervaringen binnen deze stage 

was mijn interesse voor dit onderwerp gegroeid. Van Hove & Claes (2010, pp. 3-4) betoogt 

dat het belangrijk is om een duidelijk onderscheid te maken tussen een passie en een te gro-

te emotionele betrokkenheid. Dit onderscheid was voldoende aanwezig. Het ging om een 

gezonde interesse, zonder emotionele betrokkenheid rond het behalen van bepaalde ge-

wenste onderzoeksresultaten en zonder angst bij het benaderen van cliënten. 

Om tijdens het onderzoek de invloed van de onderzoeker zoveel mogelijk te beperken en zo 

meetfouten te elimineren werden voorafgaand aan het interview aantal stappen gezet. Zo 

werd altijd ruimte gemaakt voor een small talk en werd het informed consent overlopen. 

Daarin werd de onafhankelijke positie van de onderzoeker en het anonieme van het onder-

zoek benadrukt. Met deze kleine stappen wou men vooral transparantie en duidelijkheid naar 

de respondent creëren, zodat deze geen rol aannamen die niet overeenkomt met het norma-

le gedrag. Dit proces werd eveneens als behulpzaam beschouwd omdat het toeliet om tij-

dens het korte gesprek van ongeveer een vijftal minuten een band te bouwen en/of het win-

nen van vertrouwen met de geïnterviewde. Het creëren van vertrouwen was eveneens een 

belangrijk gegeven om de respondent ongedwongen te laten praten en zoveel mogelijk soci-

aal wenselijke antwoorden te vermijden. De achtergrond en ervaring via stage- en werkerva-

ring met mensen met psychische problematiek werd als hulpvaardig ervaren om het gesprek 

te voeren. Twee respondenten brachten expliciet ter sprake dat ze onbevangen konden pra-

ten.  

“Als er een stagiaire mee kwam, dat had ik niet zo graag. Met de een ging dat wel beter dan 

de andere. Het waren eens verschillende. Soms stellen ze vragen zodat ik helemaal opnieuw 
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moest beginnen, dan word ik ambetant. Ze stellen dan vragen van vroeger allemaal. Ik wil er 

dan eigenlijk niet opnieuw over beginnen. Tegen jou vertel ik dat nu, omdat de klik er is. Ik zeg 

dat wel tegen u. Het zou misschien een andere persoon moeten zijn, ging ik dat waarschijnlijk 

niet kunnen zeggen. Het was al aan de telefoon, dat het precies klikte.” (respondent 17) 

“Ik had niet verwacht dat ik dat ging kunnen vertellen, maar ik heb het toch gedaan.” (respon-

dent 16) 

Om de validiteit te verhogen, werden de gevonden resultaten toegelicht aan de coördinators 

van de mobiele teams van Roeselare en Menen om zo verschillende interpretaties mogelijk 

te maken. Evenzeer werden de gevonden resultaten bediscussieerd met de teamverant-

woordelijke van Beschut Wonen Ieper en de hulpverleners van PZT regio Ieper-Diksmuide, 

aangezien deze instellingen nauw betrokken zijn met de werking van de mobiele teams. Zo 

heeft de teamverantwoordelijke de conceptnota geschreven voor de mobiele teams Ieper en 

fungeert PZT er als aanspreekpunt geestelijke gezondheidszorg in de regio Ieper. Op die 

manier werd een onafhankelijke en neutrale blik geworpen op de gevonden resultaten. 

11 Besluit 

Kwalitatief onderzoek was aangewezen aangezien ervaringen, gedachten en levensverhalen 

van de cliënten de primaire focus waren. Het onderzoek beoogde niet om een algemeen 

geldende, statisch verifieerbare uitspraken te doen. Het doel was om een relevante aanvul-

ling te maken op de bestaande literatuur rond het thema. Er werd in het onderzoek de nodige 

aandacht besteed aan de betrouwbaarheid validiteit en de ethische aspecten. Door middel 

van data-triangulatie, namelijk observaties, kwalitatieve data van de semigestructureerde 

interviews, en kwantitatieve data afkomstig van de evaluatieformulieren werd geambieerd om 

de kwaliteit te verhogen. 
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Hoofdstuk 4: Onderzoeksresultaten 

 

In dit deel worden de onderzoeksresultaten gepresenteerd en besproken. De resultaten zijn 

een verwerking van de data die tijdens de kwantitatieve interviews met cliënten van de mo-

biele teams werden verzameld. De resultaten worden voorgesteld volgens de verschillende 

thema’s. Uit de analyse kwamen zeven hoofdthema’s. Deze thema’s zijn ‘betekenis van de 

mobiele teams’, ‘integratie in de samenleving, ‘community care’, ‘empowerment’, ‘contextge-

richt en respijtzorg’, ‘vraaggerichte zorg’ en ‘zorg op maat’. In wat volgt gaan we op elk van 

deze thema’s verder in, waarbij we de onderzoeksresultaten telkens illustreren aan de hand 

van citaten. Er wordt bij elk citaat vermeld van welke respondent het afkomstig is. De namen 

van de respondenten werden vervangen door cijfers om de anonimiteit te garanderen. De 

namen die in de citaten voorkomen zijn steeds pseudoniemen.  

1 Betekenis van de mobiele teams 

Binnen de geestelijke gezondheidszorg vormen de mobiele teams recent een nieuwe speler. 

Bijgevolg werd gepeild naar de betekenis die cliënten toeschrijven aan de thuisbegeleiding 

door de mobiele teams. Hoe de begeleiding van de mobiele teams wordt ervaren is een heel 

persoonlijke kwestie en de verhalen van de respondenten verschillen dus onderling sterk. Er 

werd gekozen om een opsomming te maken van aspecten die in de meeste interviews aan 

bod komen. Uit de interviews werden volgende aspecten, vertrekkend vanuit het recht op 

hulp, onderscheiden: bruikbaarheid, bereikbaarheid, beschikbaarheid, betaalbaarheid en 

begrijpbaarheid. Deze 5 B’s dragen bij tot de effectuering van het recht op kwaliteitsvolle en 

toegankelijke hulp (Hubeau & Parmentier, 1991, In: Maeseele & De Droogh 2009). Ook 

mensen met psychische problemen hebben recht op toegankelijke, ambulante begeleiding 

en behandeling (van de Kar, van Keijzerswaard, & van Wel, 2003). Toegankelijkheid is 

eveneens belangrijk bij de vermaatschappelijking van de zorg, want men wil dat ieder per-

soon met een zorgnood de meest geschikte hulp kan krijgen.  

1.1 Bruikbaarheid 

1.1.1 Deskundigheid 

Een hulpverlener, die over de juiste kennis en vaardigheden beschikken, blijft fundamenteel 

voor kwaliteitsvolle hulpverlening. Een aantal respondenten geven aan dat deze professiona-

liteit bij de mobiele team aanwezig is. Deze deskundigheid wordt door respondenten op een 

verschillende manier geïnterpreteerd. Bepaalde respondenten zien de begeleider voorname-
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lijk als professioneel omdat die hiervoor een opleiding kreeg, voor andere respondenten is de 

mate van beroepservaring een element om te deskundigheid te bepalen.  

 “En het mobiele team ze komen met je babbelen. Ok het zijn wel geen psychologen, maar ze 

zijn er ook een beetje voor opgeleid hé. Ze weten ook waarmee ze bezig zijn hé. En eigenlijk 

vind ik dat nu ook geen zo’n groot verschil tussen de psycholoog en nu de mobiele teams.” 

(respondent 9) 

“Guido (persoonlijke begeleider) is iemand die nog in de ontwenning gestaan heeft vroeger. 

Dus hij weet waarover het gaat en zo. In die zin is dat ook een goeie houvast voor mij”. (res-

pondent 7)  

1.1.2 Begrip, betrokkenheid en vertrouwen 

Respondenten benadrukken vooral de common factors zoals betrokkenheid, begrip en ver-

trouwen voor een goede hulpverlening. De onderzoeksresultaten geven aan dat een inter-

ventie van de mobiele teams niet altijd het vooropgestelde doel, namelijk een ziekenhuisop-

name vermijden, behaalt. Dit zegt weinig over de betekenis van de mobiele teams voor de 

cliënten. Zo kan gesteld worden dat de betekenis van de begeleiding voor cliënten niet kan 

worden gereduceerd tot het al of niet vermijden van een ziekenhuisopname. Het contact met 

iemand die begripvol is, die luistert, die vertrouwen uitstraalt wordt als betekenisvol gezien 

en bevorderend voor het herstelproces. Het gevoel dat iemand echt wil helpen en begrip 

toont voor de situatie is belangrijker dan het uiteindelijke resultaat.  

 “Er waren daar echt verpleegkundigen die geweldig deden. En gewoon dat gevoel dat er u 

iemand begrijpt en zegt van “je hebt verdriet, ge hebt pijn… laat het maar pijn doen, je mag 

pijn hebben… jij vindt het erg, jij vindt het niet kunnen”. Dat doet deugd. Als je geen begrip 

hebt, kan je niet verder.” (respondent 4) 

“Geert is mijn echte vertrouwensmens. Zonder Geert zou ik bang zijn dat ik terug zou vallen. 

Die begrijpt mij, die zit ook in die sector, die kent heel mijn geschiedenis.” (respondent 17) 

1.1.3 De klik 

De ‘klik’ was één component die bij heel wat respondenten aan bod kwam en ook als zeer 

belangrijk werd ervaren. Een geslaagde hulpverlening staat of valt met een hulpverlener 

waar men ‘een klik’ meeheeft. De klik kon met verschillende zaken te maken hebben, het 

gevoel hebben dat de persoon goed luistert, niet veroordeelt, interesse toont.  

 “En ook, dat is nu wel toeval of niet, maar het klikte met de meeste van die mensen en ze 

werkten doelgericht naar dingen toe en iedere keer dat ze hier voortgingen lieten ze stof tot 

nadenken achter. Maar uiteindelijk, je hebt dat altijd, met de één klap je beter dan met de an-

deren. " (respondent 1) 



43 
 

1.1.4 Ventileren 

Alternatieven voor een ziekenhuisbehandeling leggen een grote nadruk op de relaties en 

interacties in plaats van op medicatie (Warner, 2010). Dit is duidelijk merkbaar bij de mobiele 

teams. Een goed gesprek vormt er het belangrijkste instrument. Een goed gesprek werd bij 

meerdere respondenten als zeer waardevol beschouwd. Iemand die luistert, zodat er kan 

worden geventileerd, zorgt ervoor dat mensen zich al beter voelden. De uitdrukking: ‘gedeeld 

leed is half leed’ is hier perfect op zijn plaats.  

“Medicatie dat is allemaal goed en wel, maar je bent ook geen mens meer. Een keer goed 

kunnen praten en een keer je problemen vertellen dat is veel beter dan dat je tien of vijftien pil-

len moet nemen per dag, gewoon om je te kalmeren. Ik ben daar niet aan, absoluut zelfs niet. 

Ik kom nerveus omdat ik geen weg meer kan. Ik ben moe, geen energie want je ligt plat van 

de pillen. Je moet nog altijd een beetje actief kunnen blijven. (respondent 19) 

“Dat ze dan eens echt luisteren naar mij, dat vind ik belangrijk, dat ze echt wel luisteren naar 

mij en dat ik eens kan uitrazen. Alléé het is raar om te zeggen, maar ik heb het al gezegd ik 

heb niet veel vrienden, dus je kropt altijd alles op en als het mobiele team komt kan je eens 

uitrazen. Je kan een keer vertellen en je bent weer opgelucht. Akkoord de volgende dag sta je 

weer op, moet je er weer door, maar toch doet mij dat deugd.” (respondent 9) 

Heel wat respondenten hebben een gering sociaal netwerk. Dat netwerk is meestal eerder 

beperkt tot enkele familieleden of mensen met psychische problemen wat een bevestiging 

van eerder onderzoek is (Kwekkeboom, de Boer, van Campen, & Dorrestein, 2006). Dit 

vormt een spanning met de vooronderstelling van de vermaatschappelijking om meer beroep 

te doen op de krachten van het sociaal netwerk (van Lange-Frunt & Wajon, 2007; Koops & 

Kwekkeboom, 2005).  

“Wat mij altijd al recht gehouden heeft, dat zijn dus mijn 2 dochters, mijn 2 kinderen, die heb-

ben mij altijd recht gehouden en alle daar steun ik toch ook wel een beetje op. Natuurlijk, 

euhm, mijn oudste is al 19, die is volwassen hé, mijn jongste is nog maar 9, maar toch heb ik 

daar steun aan, de manier waarop dat ze zij ook met de zaak omgaat en zo en al.” (respon-

dent 7) 

“Ik heb weinig sociaal contact. Vroeger had ik veel sociale contacten, maar dat is eigenlijk wel 

verminderd. […] Ik kan niet zeggen dat ik volledig geïsoleerd ben. Ik zou liegen. Maar op het 

gebied van vroeger, zijn er veel minder mensen. Ik zou graag mijn weg vinden waar ik terug in 

een omgeving kom, waar ik terug mensen van vroeger zie. En dat mis ik. Maar dat ligt mis-

schien ook wel aan ik hé. Ik kan ook gaan kaarten, maar dat is omdat ik bang ben voor de re-

actie van andere mensen.” (respondent 16) 
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De grote nadruk die bij vermaatschappelijking op de context wordt gelegd gaat enigszins 

voorbij aan het gegeven dat de dichte omgeving van mensen met psychische problemen 

vaak al veel hebben meegemaakt, waardoor ze kunnen afhaken. 

“Niemand, als mens ben je dan zover achter in de maatschappij, dat er niet veel mensen zijn die 

je nog willen steunen. Ze zeggen dan, we hebben jou al zoveel geholpen, nu is de deur toe. Je 

moet weten iemand met een alcoholprobleem zal het eerst uitvliegen naar de mensen die hij het 

best kent hé. Dus ja de mensen geven dat ook op na een tijdje.” (respondent 8) 

Omwille van het afhaken van een sociaal netwerk en de beperkte omvang ervan is het con-

tact met de begeleider van grote betekenis en dit dan vooral voor de mensen die worden 

begeleid door het mobiel behandelteam. De begeleider is er vaak een belangrijke en soms 

de enige persoon om te ventileren en wordt daarom soms gezien als een soort vriend, een 

soort compagnon de route.  

 “Je hebt zo een band tussen aanhalingstekens. Op den duur babbel je meer tegen een kame-

raad. Je ziet ze niet meer echt als iemand van de verpleging of de geneessector.” (respondent 

2) 

“Annelies is een grote steun voor me, en mijn familie ook. Familie is nog belangrijk dan vrien-

den voor me, want ik heb niet veel meer vrienden. Ik voel me echt buiten de maatschappij, zo 

marginaal. Snap je wat ik bedoel? Want ja ik ben chronisch. […] Die twee vriendinnen ken ik 

uit de psychiatrie. Ik kan precies geen vrienden meer hebben buiten de psychiatrie. Dat gaat 

niet.” (Respondent 15) 

1.1.5 Individuele aanpak 

De werkmethode bij de mobiele teams is een individuele aanpak, afgestemd op de individue-

le noden. Het gaat om een één-op-één-relatie. Weliswaar kunnen er bij het mobiele crisis-

team twee begeleiders zijn. Wanneer respondenten de werking van de mobiele teams met 

andere zorgvormen vergelijken, dan is de grote meerwaarde van de mobiele teams opval-

lend. Het belangrijkste argument voor deze meerwaarde bestaat uit de combinatie van een 

individuele aanpak, de ruime begeleidings- of gesprekstijd en de volle aandacht die respon-

denten krijgen. Enkele respondenten stellen vast dat er in een ziekenhuiscontext vooral een 

groepsbenadering  aanwezig is.  

“Ze zijn hier soms ook een uur en een half geweest. Als het een keer een moeilijk gesprek 

was en dat we onderling ook wat woorden hadden. Toen heeft dat gesprek meer dan een an-

derhalf uur geduurd. Dus ze hebben echt wel de tijd gemaakt en zo. Het is niet zo van de tijd 

is om. Dat gevoel heb ik nooit gehad eigenlijk en dat vond ook wel positief. Ze bleven echt wel 

tot ze zagen dat het gesprek rond was. Dat vond ik wel goed.” (respondent 12) 
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“Die vrouw (mobiele teams) heeft echt naar mij geluisterd. Dit terwijl mijn psychiater dat niet 

doet. Maar ik ben er ook content van, hij helpt mij op zijn manier. […] Maar hij moet constant 

telefoons opnemen als ik daar ben. Je kan daar geen gesprek mee voeren. Je kan maar een 

paar dingen zeggen, hij vraagt een paar dingen en schrijft dat dan ook.” (respondent 4) 

“Terwijl Sofie, ze komt naar mijn huis, pakt dat het een uur is. Maar dat is een uur dat die per-

soon alleen is en waar je alles tegen kan zeggen. Terwijl in de psychiatrie dat is dikwijls een 

keer 10 minuten, een kwartiertje, omdat ze niet meer tijd hebben, want ze moeten de andere 

mensen ook nog doen hé. En dat vind ik wel belangrijk dat ze meer tijd voor je hebben en ze 

hebben ook maar één persoon te doen.“ (respondent 19) 

1.1.6 Tips en advies 

Uit de interviews komt duidelijk naar voor dat de tips en adviezen die de mobiele teams ge-

ven gelijklopend zijn met die in een residentiële context. Deze tips en adviezen hebben te 

maken met copingsmechanismen en met het aanleren van bepaalde vaardigheden. Res-

pondenten ervaren de tips, adviezen en aangeleerde vaardigheden vanuit de mobiele teams, 

in de begeleidingscontext, als bruikbaarder en toepasbaarder voor de eigen leefsituatie. De-

ze worden gegeven of geleerd in de natuurlijke omgeving van de cliënt, waardoor er geen 

vertaling meer nodig is.  

“Ze hebben zij mij ook enorm goeie tips gegeven. Dingen die het mobiele team mij gegeven 

hebben, had ik vroeger ook al gehoord, maar toen kon ik er precies niks mee doen. Omdat… 

dat verschil was te groot…” (respondent 2) 

1.1.7 Gelijkwaardigheid 

Waar er vroeger vooral was van een hiërarchische hulpverleningsrelatie tussen hulpverle-

ners wil men met de vermaatschappelijking evolueren naar meer peer-relaties (Warner, 

2010; van de Bovenkamp & Trappenburg, 2009). Dit is duidelijk merkbaar bij de mobiele 

teams. Een aantal respondenten vonden het gemakkelijker om met een begeleider te spre-

ken dan met een psycholoog of psychiater. Wanneer cliënten op een gelijkwaardige manier 

worden benaderd valt de barrière als het ware weg. Het gaat niet enkel om het relationele 

aspect, maar ook om de context. Volgens respondenten maakt het een verschil om te praten 

met iemand die tegenover je in de zetel zit of te praten met iemand die aan een bureau zit. 

 “Een psycholoog ik heb dat geprobeerd, maar dat is niet echt mijn ding. Bij het mobiele team 

was dat anders. Dat was meer huiselijk. Je praat en ja het zijn ook jongen mensen. En psy-

chologen dat is altijd zo gericht [..] Je kan daar tegen babbelen hé, zoals dat ik tegen jou bab-

belen. Dat gaat gemakkelijker dan dat je tegen een echte psychiater babbelt.” (respondent 3) 
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1.2 Bereikbaarheid  

1.2.1 Thuisbegeleiding 

De meerwaarde van deze nieuwe zorgvorm binnen de geestelijke gezondheidszorg bestaat 

er volgens respondenten in dat deze zorgvorm toegankelijker is, omdat de zorg in de thuis-

omgeving wordt aangeboden. Omwille van financiële of lichamelijke beperkingen is het voor 

sommige respondenten moeilijk om zich te verplaatsen, maar ook schaamte speelt een rol. 

In een samenleving waar nog een zeer negatief beeld over de geestelijke gezondheidszorg 

heerst, wordt via de thuisbegeleiding een groep mensen bereikt die voordien amper de stap 

naar de hulpverlening durfden te zetten. Het gaat dan vooral om mensen die geen opname 

willen. De mobiele teams vormen hierop nu een mooi alternatief. 

“Vooral dat het in de thuissituatie was, was vooral voor mij iets gemakkelijker dan als ik ergens 

naartoe moet gaan. [...]. Ik heb moeite om buiten te komen en dat is voor mij handiger als er 

iemand naar huis komt dan dat ik ergens naartoe moet gaan. Dus in dat opzicht was dat ook 

wel positief.” (respondent 12) 

“De huisarts heeft over een ziekenhuisopname natuurlijk wel gesproken hé, maar dat was nog 

een stap verder hé. Ik wilde eerst de mobiele teams proberen. Het ziekenhuis zag ik nog veel 

minder zitten.” (respondent 5) 

1.2.2 Gebrekkige kennis over het bestaande aanbod 

De meeste respondenten hadden vooraleer ze in contact kwamen met de mobiele teams 

nog nooit van deze zorgvorm gehoord. Dit heeft voor een groot deel te maken met het rela-

tieve nieuwe karakter van de mobiele teams. Dit zorgt dat de toegankelijkheid wat op de hel-

ling komt te staan, want een gebrek aan kennis zorgt ervoor dat cliënten niet de juiste zorg 

krijgen (Kal, 2001). 

“Neen, ik wist dat niet, wist zelf niet dat dit bestond. Toen ze me dat uitgelegd hadden, vond ik 

dat wel vree interessant. Als ik problemen heb ik weet direct dat ik hulp kan hebben, zodat ik 

mezelf dan niet te diep steek.” (respondent 19) 

1.2.3 Verwachtingen en gevoelens 

Bij de start van de begeleiding bestaat er bij veel respondenten weinig duidelijkheid over de 

dienstverlening van de mobiele teams. Zo hebben respondenten geen of verkeerde verwach-

tingen en dit zorgt ervoor dat respondenten tijdens het eerste contact gemengde gevoelens 

ervaren wanneer de stap naar de hulpverlening wordt gezet.  

“Ik was daar ook bij, weigerachtig en wantrouwig tegen in het begin. Weeral vreemde mensen 

die in mijn huis komen, en ze gaan weer dit of dat zien.” (respondent 7) 
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 “Maar ik had eigenlijk wel eerder verwacht dat ze meer naar zorg toe gingen kijken, zoals met 

medicatie omdat ze hadden gezegd het is thuisverpleging, daarom dacht ik dat het eerder 

voor medicatie ging zijn. Ik had niet echt verwacht dat het ook ging zijn om te luisteren en te 

praten. Dat was eigenlijk wel positief.” (respondent 12)  

De stap naar de hulpverlening zetten is voor respondenten nog altijd zeer moeilijk. Wanneer 

respondenten terugblikken zijn ze van mening dat ze beter vroeger de stap hadden gezet.  

 “Ik vond het een enorm positief verhaal. De stap zetten was moeilijk, maar toen het bezig 

was, was ik wel iedere keer positief.” (respondent 5) 

1.2.4 Wisselende begeleiders 

Het mobiele crisisteam werkt met verschillende begeleiders die meestal met twee aan huis 

komen. Bij het mobiele behandelteam wordt er één vaste begeleider aan de cliënt toegewe-

zen. Het feit dat er met wisselende begeleiders wordt gewerkt, wordt door een beduidend 

aantal respondenten bij het mobiele crisisteam als minder aangenaam ervaren. Eenzelfde 

vaststelling komt uit de evaluatieformulieren naar voor: bijna 35% van de respondenten vindt 

het geen meerwaarde dat er verschillende begeleiders aan huis komen. Het belang van het 

vertrouwensaspect en het belang van ‘herhalen’ speelden in deze vaststelling een rol. Voor 

sommigen zorgden de wisselende begeleiding ervoor dat ze minder goed konden praten, 

maar ook dat er onduidelijkheid was naar wie men zich tijdens het gesprek kon richten. Ook 

de naaste omgeving ervaart de wisselende contacten als moeilijk. Toch waren er ook res-

pondenten die met de wisselende begeleiders geen enkel probleem hadden. In feite gaat het 

vooral over om het uitbouwen van een vertrouwensrelatie met de begeleiding waarbij de cli-

ent zijn verhaal kwijt kan. Het opbouwen van vertrouwen gaat bij bepaalde respondenten 

sneller dan bij anderen en dit wordt sterker bij ‘terugkerende gezichten’. 

 “Weet je dat mobiele team vind ik super goed, maar het vervelende vind ik wel dat je zeer 

veel verschillende mensen ziet. Allee ja ik snap dat wel hé. Ze kunnen niet bij iedereen de-

zelfde mensen sturen. Maar voor het vertrouwen ook ja. Voor mij persoonlijk ging ik al rapper 

iets vertellen aan die ene persoon. En als dat weer iemand nieuws was… Want ja, dat gaat 

ook over diepere innerlijke gevoelens hé. Dat vond ik wel een beetje moeilijk soms. Oei, het is 

weer iemand anders. Maar pas op, ze doen goed hun best.” (partner van respondent 3) 

1.2.5 Telefonische permanentie 

De mobiele teams hebben een telefonische permanentie. Deze permanentie ervaren res-

pondenten als ondersteunend en geruststellend. 

 “Ik had maar te bellen hé. Ik mag dag en nacht bellen naar de mobiele teams. Ik heb dat eens 

gedaan tussen kerstdag en nieuwdag toen het niet ging.” (respondent 11) “Er is altijd iemand.” 

(partner van respondent 11) 
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“Dat er onmiddellijk hulp was, dat ze ook elke dag bereikbaar waren, als ik met iets zat, mocht 

ik altijd bellen. Tegenover als je naar een psycholoog gaat, je hebt je afspraak en dat is het. 

En je moet dan wachten tot je volgende afspraak. En bij hen kon je elke dag terecht als je dat 

wou. Dat vond ik ook wel heel positief.” (respondent 12) 

1.2.6 Wachttijden 

Gezien er bij het mobiele crisisteam geen wachtlijsten zijn kan de hulpverlening snel worden 

opgestart. Bij het mobiele langdurig team speelt de wachtlijst een rol en hierdoor is directe 

hulp niet haalbaar. De snelle opstart bij het mobiele crisisteam wordt door respondenten als 

drempelverlagend beschouwd en zorgt ervoor dat de cliënt hulp krijgt wanneer deze het no-

dig heeft. 

“Een groot voordeel van de mobiele teams is dat de drempel zo laag is. Ze komen rap, terwijl 

bij een psycholoog je moet lang wachten voor een afspraak. Ik heb er toen op aangedrongen 

dat ik het niet veilig vond voor Arne, de kleine en mezelf.” (partner van respondent 3) “ 

“Terwijl andere hulpverlening, ze zeggen vaak je moet hulp zoeken, maar het is soms dat je 

maanden moet wachten een voordat het zo ver is ofwel heb je de hulp niet meer nodig, ofwel 

sta je er niet meer voor open, ofwel zit je al zo diep dat je eigenlijk geen zin meer hebt. Het is 

zoals je gewoon ziek bent ook zo. Op dat moment heb je ook hulp nodig. Je gaat ook niet bin-

nen drie maanden naar de dokter. Ik zie dat zo een beetje. Dus dat is dan wel heel jammer dat 

je moet wachten.” (respondent 12) 

1.2.7 Flexibiliteit 

Alternatieven voor een residentiële behandeling worden als minder flexibel en dwingend be-

schouwd (Warner, 2010). Respondenten hebben het gevoel dat de mobiele teams rekening 

kunnen houden met hun vragen en wensen, gezien men niet gehouden is aan het volgen 

van de structuren en regels die binnen een residentiële setting wel sterk aanwezig zijn. 

“Je kan kiezen welke uren. Als je om 6 uur wil, zullen ze maken dat ze hier zijn om 6 uur. En 

kunnen ze niet dat uur, dan zullen ze wel de volgende dag dat uur komen. Het is niet dat je 

heel je planning moet aanpassen.” (respondent 3) 

1.3 Beschikbaarheid  

1.3.1 Bestaan van een aanbod 

West-Vlaanderen is opgedeeld in vier Netwerken GGZ met elk een mobiele behandelteam 

en een mobiele crisisteam. Niet elke gemeente kan beroep doen op de inzet van een mobie-

le team binnen een Netwerk GGZ. Zo hebben de mobiele teams van PRIT enkel het 

werkingsgebied Hooglede, Izegem en Roeselare. Bij het netwerk GGZ Zuid-West-

Vlaanderen is er eenzelfde vaststelling. Amphora begeleidt mensen in de regio Menen, Wer-
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vik, Wevelgem, Aalbeke, Marke, Bissegem en Heule. Impact heeft een kleiner werkingsge-

bied met enkel Menen, Wervik en Wevelgem. We kunnen hier stellen dat het aanbod van de 

zorg afhankelijk van de woonplaats is. Het is hier niet de vraag van de cliënt die bepalend is 

voor de zorg, maar het is het aanbod wat de hulpverlening stuurt. 

De begeleiding voor gemeenten die buiten het werkingsgebied van de mobiele teams vallen, 

worden enigszins opgevangen door PZT (=Psychiatrische Zorg in de Thuissituatie). PZT is 

echter niet vergelijkbaar met de mobiele teams: ze nemen geen crisisinterventie of intensie-

ve begeleiding op. PZT heeft voornamelijk een coördinerende, adviserende en coachende 

rol en staat in voor sensibilisering en vorming. 

1.3.2 Ruimere kijk 

Binnen de vermaatschappelijking van de zorg staat krachtgericht werken centraal (Van 

Regenmortel, 2008). De mobiele teams handelen vanuit een herstelgericht kader, men fo-

cust niet alleen op het ziektebeeld, maar ook op de sterktes en veerkrachtprocessen van de 

cliënt. Er wordt dus niet enkel gefocust op de psychische problemen an sich. De begeleiding 

van de mobiele teams is ook aanspreekbaar voor bepaalde zaken die niet rechtstreeks met 

het aanmeldingsprobleem te maken hebben. De cliënt is namelijk meer dan zijn psychische 

kwetsbaarheid en is iemand die verschillende rollen opneemt zoals de rol van moeder, va-

der, dochter, werknemer, collega. Deze ruimere benadering wordt door respondenten als 

zeer waardevol beschouwd. Het zorgde er bovendien voor dat enkele respondenten zich 

tijdens de begeleiding comfortabel voelden.   

 “Dat was dagelijks dat ze op gesprek kwamen om over van alles te praten over het verleden, 

over dien drugs, over familie, over alles. Soms ook wel dingen dat ook niet hoefden voor me. 

Zoals wat ik gedaan had in het weekend, dat ik aan het sparen was voor een autootje dat ik 

wou opzetten. Al zo’n dingen. Dat was wel geestig dat je dat kon zeggen. Bij de psycholoog 

kan je dat niet. En de mobiele teams waren meer huiselijker hé.” (respondent 3) “Met de men-

sen van het mobiele team kan je op een gewoon op een losse manier praten. Dat heb je niet 

bij een psycholoog, dan heb je het gevoel dat ze te dicht komen.” (partner van vriendin 3) 

 “We babbelden wij soms ook eens over iets anders of wel lachen eens. Hij zegt dan soms, 

Chantal wat heb je nu uitgestoken.“ (respondent 17) 

1.4 Betaalbaarheid  

1.4.1 Financiële kost 

De mobiele teams dragen volgens respondenten ook bij aan een laagdrempeligere geestelij-

ke gezondheidszorg omwille van hun betaalbare dienstverlening. Bij PRIT is de dienstverle-

ning gratis, terwijl bij Impact en Amphora een kleine bijdrage wordt gevraagd. Een beduidend 
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deel van de cliënten hebben eerder beperkte financiële middelen. Medicatie en consultaties 

nemen eveneens een grote hap uit het budget, waardoor het niet gemakkelijk is om financi-

eel rond te komen. Heel wat cliënten zijn omwille van hun psychische problematiek niet in 

staat om te werken. Door betaalbare begeleiding aan te bieden wordt niemand van kwali-

teitsvolle dienstverlening uitgesloten. Cliënten geven dezelfde betekenis aan de gratis of be-

taalbare hulpverlening. Het gaat om toegankelijke zorg, zorg die toegankelijker wordt geacht 

dan bijvoorbeeld de duurdere begeleiding bij een privaat psycholoog, maar daarom niet 

noodzakelijk beter. 

“Terwijl Geert die komt aan huis, hij komt hem hier een uur en een half, twee uur praten en dat  

kost mij twee euro. Dat is perfect te doen hé. Ik geef hem een tas koffie en een koekje, daar 

gaat het niet op aankomen. En dat is ook met plezier gedaan ook hé. Moest ik dat niet heb-

ben, dat zou niet gaan hé. Het zou moeilijk zijn om rond te komen. Ik zit met inspuitingen die 

meer dan 1000 euro per stuk kosten en dan nog een keer de consultaties van Roeselare en 

Gent. Het zou moeilijk zijn, ze.” (respondent 16) 

 “Het is maximum 10 euro per week. Met dat ik zonder werk zit en financieel het niet gemakke-

lijk heb, is dat voor mij wel super goed. Anders zou dat niet lukken.” (respondent 14) 

1.4.2 Anonieme karakter 

Cliënten vinden het moeilijker om de stap naar de hulpverlening te zetten wanneer er anoni-

meitsverlies is (Kal, 2001). Doordat de mobiele teams met anonieme wagens aan huis ko-

men, moeten cliënten hun privacy niet opgeven. Dit werd door enkele respondenten als zeer 

positief beoordeeld. Op deze wijze kon de begeleiding voor de buitenwereld verborgen blij-

ven en deze anonieme werkmethode zorgde ervoor dat respondenten meer open kunnen 

zijn.  

 “Ik vind het een vree schoon concept en vooral omdat je in je eigen huis zit. Van een psychia-

ter moet je naar het ziekenhuis of zelfs in de wachtkamer in de privé zitten er daar nog alle-

maal mensen. Terwijl thuis dat is anoniem hé. Ze komen toe in een anonieme auto. Je zit in je 

eigen ding en dat hielp om open te zijn.” (respondent 1) 

 “Ik vind dat beter zo. Als je dan naar binnen gaat, dat is dan direct zo van: heb je ze gezien, 

zij daar, ze gaat daar binnen. Het is een hele straat. Je hebt al een naam vooraleer je binnen 

gaat. Terwijl hier ze komen hier binnen, niemand weet dat hé. […] Terwijl Katrien is meer een 

vriendin die hier arriveert.” (partner van respondent 19) 



51 
 

1.5 Begrijpbaarheid  

1.5.1 Tegensprekelijkheid en doelstellingen op papier. 

Tijdens een interventie van de mobiele teams hebben cliënten het gevoel dat ze hun situatie 

niet volledig uit handen geven, maar dat ze erkend worden in hun eigen rol. Een werkplan, 

door beide partijen gedragen, laat de cliënten toe om mee te bepalen welke richting ze uit 

willen gaan. De aanname bij de vermaatschappelijking is dat de cliënt de eigenaar van zijn 

hulpvraag kan blijven en dat hij/zij ook bepalend blijft voor zijn hulpverleningstraject (Van-

deurzen, 2013). Er kan worden gesteld dat de machtsverhouding is omgedraaid. Waar er 

vroeger een onevenwichtige relatie was tussen hulpverleners en cliënten is tegenwoordig de 

cliënt en niet de hulpverlener de deskundige (van de Bovenkamp & Trappenburg, 2009; 

Warner, 2010). Deze machtsverschuiving wordt door respondenten als positief beschouwd. 

Op die manier wordt de eigen autonomie ook niet geschonden (Kal, 2001). Cliënten zien hun 

begeleider vooral als een ondersteuner en begeleider binnen hun herstelproces. Door deze 

machtsverschuiving verandert de positie van cliënt van een afhankelijke hulpvrager naar een 

opdrachtgever (Vandeurzen, 2013) 

 “En voor de rest is dat een hele vriendelijke, zachtaardige persoon. Die wel bepaalde dingen 

er wil door krijgen zo, maar die geeft mij de ruimte om daar zelf over na te denken en het zelf 

te beslissen wat ik er uiteindelijk mee doe.” (respondent 7)  

Enkele respondenten halen de open en duidelijke communicatie door hulpverleners aan. 

Hierbij gaat het niet enkel over het zelf beslissen welke richting er binnen de hulpverlening 

wordt uitgegaan, cliënten willen ook op de hoogte worden gebracht wat er over hen wordt 

besproken. 

 “Ik heb de indruk dat zij altijd in teammeeting zitten en van alles besproken hebben en als ik 

dan zeg, van ja ik heb maar een uurtje gekregen, maar ze hebben wel vier uur vergaderd over 

mij. Ik weet dan ook niet wat er over me gezegd is.” (respondent 1) 

1.5.2 Begrijpbare taal 

Voor één respondent was begrijpbare taal belangrijk. De meer begrijpbare taal zorgt voor de 

respondent dat hij zich meer op zijn gemak voelt bij een hulpverlener die duidelijk communi-

ceert.  

“Bij Impact babbel ik beter met de vrouw dan met de man. Die man deed wel zijn best, maar ik 

heb het gevoel dat hij me niet gelooft wat ik zeg.  […] En die man gebruikt soms ook moeilijke 

woorden en ik versta dat dan niet. Ik ga sneller babbelen tegen die vrouw. (respondent 13) 
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1.5.3 Rechten en plichten 

Bij de mobiele teams worden zowel de rechten als de plichten van de cliënt benadrukt. Het 

wijzen op plichten wordt door één respondent als zeer negatief ervaren. De plichten zorgen 

ervoor dat de begeleiding eerder controlerend en voorwaardelijk wordt. De respondent wil in 

feite beroep kunnen doen op de hulp zonder voorwaardelijke toelatingsvereisten. 

“Wat ik wel vervelend vond en dat ga ik nog zeggen, dat ik daar een papier moest tekenen, 

dat was toen nog in Pittem, voor het mobiele team. A, als wij komen ga jij, de deur open doen. 

Als wij bellen, ga jij ons binnen laten. Punt 2, als wij komen zal je niets gedronken hebben. Al 

die dingen, dat vond ik niet goed. […] Punt 1, als ik in de douche zit, of op het toilet of in het 

bad dan kan ik de deur niet opendoen als ze bellen. Maar als zij dan vermoeden dat ik thuis 

zit, dan hebben ze mij al vast hé, want ik heb getekend. Stel nu dat het super slecht gaat en ik 

heb toch een pintje of twee, drie gedronken of een wijntje of ik weet niet wat. En ze bellen en 

ze komen binnen, en toevallig ruikt dat iemand, dan hebben ze mij ook vast hé, want ik heb 

dat niet getekend. Laatst de andere kant begrijp ik dat, maar aan de andere kant kweekt dit bij 

mij een beetje wantrouwen: ze kunnen mij pakken hé. Dat remt bij mij een beetje het aspect 

hulp, dan komt meer dat controlerende naar boven.” (respondent 7) 

2 Integratie in de samenleving 

De vermaatschappelijking van de zorg wil cliënten een eigen zinvolle plek in de samenleving 

laten innemen en wil de zorg zoveel mogelijk binnen de samenleving integreren. Mensen 

met een psychische problematiek moeten immers opnieuw een deel kunnen worden en blij-

ven van de maatschappij (Eyssen, Leys, Desomer, Senn, & Léonard, 2010; Koops & 

Kwekkeboom, 2005; Debaene, 2014). Voor een succesvolle intergratie wordt een grote rol 

aan de samenleving, meer bepaald de naaste omgeving van de cliënt, toegeschreven 

(Koops & Kwekkeboom, 2005; van Lange-Frunt & Wajon, 2007). Eerder in dit onderzoek 

werd al duidelijk dat niet iedereen beroep kan doen op krachten in eigen omgeving en dit 

omdat cliënten met een psychiatrische problematiek vaak een beperkt sociaal leven hebben. 

Voor deze cliënten blijft de hulpverlener een belangrijke persoon om mensen met al hun 

mogelijkheden en kwetsbaarheden te integreren in de samenleving.  

2.1 Overgangsfase 

Zeventien respondenten kenden een psychiatrische opname.  Uit het onderzoek bleek dat de 

overgang van een residentiële voorziening naar de samenleving moeilijk kan verlopen. Men 

gaat van een veilige ziekenhuisomgeving naar een omgeving waar de problemen ontstaan 

zijn en de problemen blijven vaak aanwezig. Hierdoor kan men al snel terug in hetzelfde pa-

troon vallen, met regelmatig een ziekenhuisopname als gevolg.  
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 “En euhm, toen een lange tijd gesukkeld, het ziekenhuis binnen, het ziekenhuis buiten. Euhm, 

dat zo iedere keer, korte opname, euhm, met als, alléé, de momenten dat ik in het ziekenhuis 

was, voelde ik mij beter, was alles weg, ik had rust. Maar ja, toen ga je naar huis en zit je weer 

in hetzelfde hé. Alles herhaalt hem hé. (respondent 4) 

In een psychiatrische ziekenhuis worden respondenten omringd door verschillende hulpver-

leners en medepatiënten. Binnen de thuissituatie is er de ervaring van de weggevallen hulp 

en steun en leeft er het gevoel er ‘alleen’ voor te staan. Dit leidt soms tot een heropname. 

“Ewel ja daar zit je in je beschermde omgeving en dan plots hier. En dan peis je, ik ga buiten 

komen en ik ga nuchter blijven en iedereen gaat terug aan je deur komen staan. Maar je ziet 

dan niemand, je begint je alleen te voelen, en dan begin je langzaam aan terug te drinken. En 

je bent dan weer herbegonnen.“ (respondent 14) 

Enkele respondenten voelden zich na een ziekenhuisopname aan hun lot overgelaten. De 

cliënt wordt zonder de nodige omkadering en hulp in de samenleving geïntegreerd. Bij één 

respondent bracht dit ook gevoelens van angst mee, omdat de ondersteuning weg viel.  

In Menen hebben ze me buiten gezet zoals een hond. En dan moet je weer terug in het leven 

komen. Toen had ik eigenlijk de zorg thuis nodig, thuisverpleging, hulp, een thuisverpleegster 

die kwam met Antabuse. Ik heb dat niet gehad en ik ben weer afgedwaald in dezelfde rim ram 

als gevolg.” (respondent 8) 

“Ik was natuurlijk blij dat ik naar huis mocht, maar je bent toch nog wel bang dat je die onder-

steuning niet hebt. Zal het wel gaan, doordat ik mezelf nog niet genezen vond.” (respondent 

10) 

In situaties waar het mobiele team meteen na een ziekenhuisopname wordt opgestart, wordt 

de overgang positiever ervaren. Ook vanuit een andere zorgvorm, zoals een initiatief beschut 

wonen, wordt de overgang op die manier ‘zachter’ gemaakt. 

“Het gemak van de overstap van Eigen Woonst, naar hier komen. De overgang zo zacht mo-

gelijk maken, dat was voor mij de grootste hulp van Amphora.” (respondent 18) 

“Ik word begeleid sinds dat ik vanuit Pittem kom. Van dag op dag, letterlijk.[…] Dat was zoda-

nig al in orde gemaakt, dat de 29 februari mijn laatste dag was en dat de 1ste maart, Guido 

hier al zat. Dus het was allemaal al opgestart en geregeld.” (respondent 7) 

Vooral bij lange opnames wordt de overgang naar de samenleving als moeilijker ervaren. De 

opnameduur is positief gecorreleerd met de mate van vervreemding.  

 “Raar, beetje vreemd, omdat je zo lang weg bent van thuis. Het is beter om niet te lang in het 

ziekenhuis te zijn. Het langst was drie maand zeker, en dat was veel te lang.” (respondent 6). 
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De overgang naar de samenleving gaat ook gepaard met terug opnemen van verantwoorde-

lijkheden. 

“De gevaren van een psychiatrische opname vind ik nog altijd dat nestelen, het hospitalisatie-

syndroom. Ze hebben al van het begin nu al heel duidelijk afspraken gemaakt dat Luc heel re-

gelmatig de woensdag-, de zaterdagnamiddag naar huis komt. Die langdurige opnames zijn 

veel te lang om weg te zijn uit de thuisomgeving. Ze krijgen alles, alles is voor hun neus ge-

daan en nu ga je naar daar en nu naar daar. Alle verantwoordelijkheid weg. Alle verantwoor-

delijkheid hé. Er is geen enkele verantwoordelijkheid meer. En dan bij ontslag, pak maar je 

boeltje en je bent weer papa, echtgenoot, je moet weer werken. Maar die mensen blijven veel 

te veel in het ziekenhuis hangen, want het is veilig hé en daarom vind ik thuisbegeleiding zeer 

belangrijk.” (partner van respondent 11) 

2.2 Stimulatie tot integratie 

Vooral bij cliënten met weinig sociale contacten kan de individuele begeleider als verbin-

dingspersoon met de maatschappij worden gezien. Zij zijn stimulerend naar het hebben van 

een goede invulling en naar het zetten van nieuwe stappen in de samenleving.  

“Ze hadden mij gezegd, je moet twee keer iets in je weekplanning staan dat je buiten komt, 

want anders ik ga gaan werken, ik kom thuis en ik doe niets meer. Ik heb ook niet echt meer 

een grote vriendenkring. We zijn ook allemaal ouder gekomen. […] Je hebt dat natuurlijk nodig 

om je goed te voelen om tussen de mensen te zitten. Het is daarom dat ze wat proberen te 

werken om mij naar buiten te krijgen.” (respondent 9) 

De stap om activiteiten te doen werd door een aantal respondenten als moeilijk ervaren. Om 

die stap enigszins te verkleinen, gebeurt het dat de persoonlijke begeleider de cliënt verge-

zelt en ondersteunt. Er is bij beide mobiele teams een begeleider die zich specifiek bezig 

houdt met het zoeken naar vrijetijdsinvulling op maat van de cliënt. 

“Hij heeft me dan ook een paar keer meegenomen naar de zwemkom, naar de computerles, 

of bijvoorbeeld een koffie gaan drinken ergens, omdat hij ook wel voelt dat ik enorm gebonden 

ben aan mijn omgeving hier.” (respondent 16) 

“Maar het is die stap zetten. Ik kan moeilijk die stap zetten. Sarah steunt mij daarin, in die zin 

de eerste keer dat ik naar PRIT moest gaan, heeft ze me begeleid met de bus tot daar om de 

weg te vinden en dan terug naar huis, dat doen ze wel. Dat vind ik wel tof van PRIT.” (respon-

dent 6) 

Uit de interviews blijkt dat er door de mobiele teams sterk wordt ingezet op het stimuleren 

van hun cliënten om actief buiten te komen en zich niet eindeloos op te sluiten in hun wo-

ning. Dit kunnen ze doen door het begeleidingsmoment afwisselend in de thuisomgeving en 
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in de gesprekruimtes te laten doorgaan. Zo worden cliënten enigszins verplicht om zich naar 

de buitenwereld te verplaatsen, om het openbaar vervoer te nemen enzovoort. 

“Dat zegt mij niet om hier thuis te zitten, maar Christine zegt ook dat ik eens naar buiten moet. 

Normaal komt ze iedere week naar hier, maar ik moet eens naar daar gaan.” (respondent 10) 

2.3 Administratieve ondersteuning 

Verder streven de mobiele teams naar het innemen van een volwaardige plaats in de maat-

schappij door cliënten aan hun rechten te laten komen en door cliënten te ondersteunen bij 

een aantal administratieve aspecten. De administratieve ondersteuning kan zeer ruim opge-

vat worden: het helpen invullen van verzekeringsformulieren, de administratie voor het aan-

vragen van tegemoetkomingen tot bijstand bij het lezen en invullen van gerechtelijke docu-

menten. De begeleider kan daarom worden beschouwd als een belangenbehartiger van de 

respondent.  

“Aan de ene kant heb ik ze wel wat gebruikt om die papieren in orde krijgen voor de recht-

bank, dat het vooruit ging. Mijn advocate vroeg dat ook. Ik heb een beetje het spel meege-

speeld. […] Het was een middel om op een aanvaardbare manier terug in de samenleving te 

geraken. Ik had een probleem om mijn rijbewijs nog te krijgen. Doordat zij zijn gekomen en 

papieren hebben opgemaakt heeft dat wel geholpen. (respondent 9) 

“Maar toch wel proberen te krijgen waar dat ik recht op heb. Bijvoorbeeld een VAPH-nummer. 

Dat doet Guido wel, zorgen dat de dingen, maatschappelijk, waar ik recht op heb, dat dat er 

ook doorkomt. Want ze proberen dat zo een beetje, het zijn er te veel hé, en het is met wacht-

lijsten en dit en dat. Dus ge moet eigenlijk wel een beetje op je strepen staan. Om bepaalde 

dingen te verkrijgen en daarvoor is het mobiele team wel goed.” (respondent 7) 

Administratieve zaken worden door enkele respondenten als moeilijk ervaren. Een aantal 

respondenten hebben beperkte taalvaardigheden waardoor het niet evident is om zich een 

weg te banen in de vele brieven en documenten. De administratieve ondersteuning is zeer 

belangrijk voor twee respondenten met een beperkte schrijf- en leesvaardigheid. Het niet 

begrijpen van schriftelijke communicatie gaat voor deze respondenten gepaard met stress, 

terwijl de mobiele teams voor de nodige geruststelling kunnen zorgen. 

 “Ze helpen me met mijn papieren van de ziekenbond, want ik verstond ze niet of ze sturen me 

door naar ergens anders.” (respondent 13)  

“Ik kan schrijven, maar veel fouten, moet ik weten dat die mensen me zeggen van: ‘geen pa-

niek, dat komt in orde.’ Ik denk dan direct: ‘oh nee we gaan de deurwaarder krijgen, het is ge-

daan.’ Zij gaan zeggen: ‘we gaan daarvoor kijken of je doet dat zo of zo. Ik heb die hulp nodig 

of er is direct paniek bij mij. Die geruststelling heb ik wel met hen. Het is soms maar gewoon 
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bellen van ja: ‘ik heb dat of dat gehad.’ En ik lees dat dan wat voor en ze heeft zij dan mij wat 

uitleg. Dan zegt ze vaak: ‘kijk ik ga komen dat is nu niet dringend.’ Ik leg de telefoon dan neer 

en ik ben gerust gesteld. Ik kan weer vooruit. Voilà. Ik vind dat vree belangrijk dat ze daarvoor 

tijd maken.” (respondent 19) 

2.4 Werk 

Een ziekenhuisbehandeling sluit een economische activiteit uit (Pijl, Kluiter, & Wiersma, 

2000). Doordat de mobiele teams zeer flexibele werkuren hebben en niet afhankelijk zijn van 

de kantooruren is er ook ’s avonds begeleiding mogelijk. Deze flexibele opstelling stelt de 

cliënt in staat om aan het arbeidsproces deel te nemen of om nieuw werk te zoeken. Zoals 

een respondent het omschreef: “werk is de basis van alles.”. Wanneer men in een zieken-

huis verblijft, is het niet zomaar mogelijk om te gaan solliciteren: men is er afhankelijk van de 

gebruiken en verwachtingen binnen de ziekenhuisstructuur.  

 “Awel dat ik niet gebonden ben. Ik ben vorige week interimkantoren gaan doen. Moest ik weer 

in opname zitten, ik zou weer vast zitten hé en aan de ziekenbond zitten. En als ze dan bellen 

dat ik mag beginnen en ik moet zeggen: ik kan niet, ik ben opgenomen. Dat komt al niet echt 

goed over. Terwijl nu kan ik bellen naar hen: “ik heb werk, maar ik zou nog altijd graag hebben 

dat jullie komt, maar we gaan dat moeten afspreken op een ander uur. Meer ’s avonds. Ik zit 

nu al een tijdje zonder werk, het zou anders miserie beginnen komen.” (respondent 14)  

2.5 Schaamte en stigma 

Hoewel schaamte en stigma over de psychiatrie niet linea recta congrueren met de onder-

zoeksvragen werd omwille van de waardevolle resultaten toch beslist om deze in de marge 

van het deel ‘integratie’ te bespreken. Ze hebben namelijk rechtstreeks een invloed op de 

integratie van de cliënt in de samenleving. De samenleving moet namelijk een bijdrage leve-

ren in de goede afloop van maatschappelijke integratie en participatie (van Lange-Frunt & 

Wajon, 2007). Voor een succesvolle integratie is naast de push uit de residentiële voorzie-

ningen een pull van de samenleving nodig (Van Regenmortel, 2008, p. 15). Een gebrek aan 

ontvankelijkheid ten opzichte van mensen met een psychische problematiek ondermijnt im-

mers de integratie van mensen met psychische problemen (Fakhoury, Murray, Shepherd, & 

Priebe, 2002).  

Volgens respondenten is er weinig begrip en een negatief beeld rond psychische problemen 

en psychiatrie in de samenleving. Omwille van deze twee redenen ervaren respondenten 

een grote schaamte. Psychische problemen en psychiatrie blijven nog altijd iets waar men-

sen niet te koop mee willen lopen. Omwille van dit hardnekkig beeld is het voor bepaalde 

respondenten ook moeilijker om de stap naar de hulpverlening en naar de samenleving te 

zetten.  
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“Je hebt dan ook wel een beetje schaamte. Versta je het? Je zoekt dan een weg, want je wil 

de wereld niet meer ingaan, de buitenwereld, omdat je bij de gewone wereld niet meer bij 

hoort. Ik wou aan iets nieuws beginnen, maar dat gaat niet hé. Alles zit in je kop en alles wil je 

goed doen, maar dat lukt niet altijd. […] Ik kan ook gaan kaarten, maar dat is omdat ik bang 

ben voor de reactie van andere mensen. Voor die alcoholverslaving van vroeger, ik ben daar 

nog beschaamd over. En dat gaat nooit weg gaan. Ik heb altijd gezegd: dat gaat nooit weg 

gaan.” (respondent 16) 

Vanuit de omgeving kregen respondenten vaak negatieve reacties met betrekking tot de 

psychiatrie en psychische problemen. Van een begripvolle samenleving is er volgens een 

aantal respondenten nog weinig sprake. Deze negatieve reacties hangen volgens een aantal 

cliënten samen met de onbekendheid rond de psychiatrie en de media speelt hierbij ook een 

rol. 

 “Niemand weet wat het is. Ik heb daar nog met mijn dokter ook nog over gebabbeld, dat hij 

wel weet wat schizofrenie is uit de boeken, maar hij heeft nog nooit schizofrenie gehad dus hij 

niet weet wat het is om met schizofrenie te leven.” (respondent 18) 

 “Iedereen heeft een rare dingens van de psychiatrie. Ik vond dat eigenlijk tof. Dat is cru op te 

zeggen. Ik merkte wel dat ik terug mezelf kon zijn. Dat ik al die andere dingen niet meer nodig 

had. En na een week en een half kon ik al beginnen slapen en zo. […] Ik vond het wel nog 

leuk in het ziekenhuis. Maar vind het wel jammer dat er door zo’n programma's als ‘Luk Alloo 

in de Psychiatrie’ een verkeerd beeld wordt geschetst. Ze tonen daar altijd de ergste gevallen. 

Terwijl op mijn afdeling was dat niet zo. Ze zouden eens een opendeurdag moeten houden, 

allee ja nee dat gaat ook niet echt zeker?” (respondent 3) 

Thuisbegeleiding wordt door één respondent als positief ervaren, omdat hij niet aan de bui-

tenwereld wordt tentoongesteld. Een onnodige of voltijdse ziekenhuisbehandeling is immers 

stigmatiserend voor cliënten (Pijl, Kluiter, & Wiersma, 2000; Dieterich, Irving, Park, & 

Marshall, 2010).  

“En je wordt nog eens tentoongesteld aan de buitenwereld. Rokersruimte heb je niet. Het is 

gewoon aan de deur waar iedereen passeert, bezoekers dit en dat. Ik heb daar mensen ge-

zien die daar totaal niet moesten zijn. Ik had daar geen behoefte aan dat mensen wisten dat ik 

daar zat.” (respondent 8) 

Verzekeringsinstanties spelen volgens een aantal respondenten ook een rol bij het beeld van 

de psychiatrie in het algemeen. De verzekeringsinstanties behandelen mensen met psychi-

sche problemen niet gelijkwaardig aan mensen met somatische problemen. Zo hebben men-

sen met psychiatrische problemen minder rechten, de ziekteverzekering is een degelijk sys-

teem voor lichamelijke klachten en veel minder toegespitst op psychische problemen. Zo 
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komt de verzekering niet steeds tussen bij psychische problemen, wat natuurlijk zeer nadelig 

is voor mensen met psychische problemen die het financieel al moeilijk kunnen hebben. 

“Ik was paranoïde en ik had mijn ziekenhuisverzekering opgezegd en ik heb een nieuwe ge-

vraagd. En toen hebben ze tegen me gezegd van: kijk de ziekenhuisverzekering is één van de 

beste van de wereld. Als je je een breekt ben je voor alles verzekerd, je krijgt een televisie, 

een telefoon, een frigo,.. Alles erop en eraan, breek maar je been, doe maar. Maar als je lan-

ger dan 6 maanden schizofrenie hebt en je bent opgenomen dan is het allemaal op je eigen 

kosten. […] Kijk, ik zou moeten plotseling de zwaarste tropische ziekte hebben, waar ze super 

veel miljoen moeten insteken voor te genezen: ‘no problem’. Zij betalen dat. Ze kunnen niet 

anders omdat ze dat wettelijk moeten. Maar als je 150 euro facturen krijgt van een psychia-

trisch centrum, zeggen ze: ‘je mag het zelf betalen’.” (respondent 18) 

3 Community care 

De vermaatschappelijking streeft ernaar om de zorg zoveel mogelijk in de samenleving te 

laten plaats vinden. Dit vanuit de overtuiging dat mensen met een psychische problematiek 

in de eerste plaats burger zijn en als zodanig aan de maatschappij kunnen deelnemen. Om 

vermaatschappelijking te doen slagen is het bijgevolg noodzakelijk dat deze burgers niet in 

residentiële voorzieningen buiten de samenleving wonen, maar tussen andere burgers. Het 

gaat dus om een verschuiving van zorg binnen de instelling naar zorg binnen de community. 

In de praktijk gaat het om zorg door een instelling in de community (Plemper & van Vliet, 

2003).  

3.1 Een ziekenhuisopname vermijden 

De mobiele teams proberen een ziekenhuisopname te vermijden of te verkorten om zo de 

zorg zoveel mogelijk in de samenleving te situeren. Er werd door enkele respondenten ge-

wag gemaakt van het feit dat een ziekenhuisopname effectief werd vermeden. Het beperkt 

aantal respondenten die dit aangaf heeft vooral te maken met het gegeven dat aan cliënten 

niet expliciet werd gevraagd of een ziekenhuisopname werd vermeden door een interventie 

van de mobiele teams.  

“De meerwaarde, awel dat ik niet meer in de psychiatrie beland. Dat lukt heel goed. Het is nog 

geweest dat ik mij niet zo goed voel. Hij komt om de twee weken en dan is dat wel een op-

luchting voor mij.” (respondent 17) 

Evenwel kan er toch, gebaseerd op de resultaten van de evaluatieformulieren en de implicie-

te verhalen van cliënten, worden aangenomen dat de mobiele teams een ziekenhuisopname 

vermijden. Zo zijn meer dan 75 % van de respondenten die het evaluatieformulier hebben 

ingevuld ervan overtuigd dat door de mobiele teams een ziekenhuisopname vermeden is. Op 
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die manier blijft de zorg in de community gesitueerd. De meeste respondenten delen op een 

meer subtiele en impliciete manier mee dat de mobiele teams ervoor gezorgd hebben dat 

een ziekenhuisopname niet nodig was. Zo zorgen de mobiele teams ervoor dat de cliënten 

psychisch niet dieper zakken, waardoor een ziekenhuisopname niet noodzakelijk is.  

Ze werken eraan om te veranderen dat ik niet meer overkop ga. Ik heb problemen met mijn 

kinderen en iedere keer als het over de kinderen gaat, ga ik over kop.” (respondent 6) 

 “Als je met iets zit, dan kan je het los laten. Als je je niet goed voelt, hij voelt dat ook aan. Ik 

vind dat positief, voor mij is dat goed, want je hebt ook personen zoals ik, neem nu bijvoor-

beeld dat je zes à acht weken niemand ziet, en je hebt een slechte periode, het is weer goed 

voor heel diep te geraken. Tot je op den duur er niet meer uit geraakt. En als hij komt, hij kan 

er op inpraten en we gaan een keer door, en doen een keer iets.” (respondent 16) 

3.2 Thuisbegeleiding 

Nagenoeg alle respondenten hebben een positieve beleving rond de ondersteuning in de 

thuisomgeving. Ze zien enkel voordelen in het feit dat de begeleiding aan huis komt en be-

schouwen het ook als een volwaardige begeleiding. De thuiscontext wordt als een vertrouw-

de omgeving of comfortzone opgevat. Het is een plaats waar men zichzelf kan zijn, graag 

verblijft en dit in tegenstelling tot een (eerder kille) bureau. De vertrouwde omgeving zorgt er 

eveneens voor dat cliënten meer op hun gemak zijn en vervolgens gemakkelijker kunnen 

praten.  

“Als je dan thuis bent, ten eerste je zit in je eigen omgeving. Dat vind ik een heel groot voor-

deel van de gesprekken met dat mobiele team, je zit hier in je eigen omgeving. Zoals ik juist 

gedaan heb, ik heb goesting achter een potje koffie, awel ik ga een potje koffie gaan halen. 

Terwijl als je in een kabinet van een psychiater, een psycholoog bent, allee ja, je zit daar en 

dat staat daar vol boeken, en ik voelde mij minder op mijn gemak.[...] Hier thuis ik lag altijd in 

de zetel. En op één na waren het ook allemaal maatjes van de hond hé.” (respondent 2) 

Eén respondent gaf daarentegen aan liever naar de bureaus van de mobiele teams te gaan. 

De reden is vooral dat deze cliënt zich juist niet gemakkelijk voelt thuis en dit omwille van 

onverwachte factoren die kunnen optreden. Dit zorgde er dan ook wel voor dat hij zich in de 

thuisomgeving niet zo open opstelde. 

“Ik kan moeilijk babbelen thuis, de kinderen van mijn vrouw zijn er dan, de bel gaat dan eens, 

mijn broer komt dan eens,… Het is beter om in PCM te spreken. Ik heb ook niet graag dat mijn 

vriendin weet hoe ik me voel.” (respondent 14) 

Ook het financiële aspect van thuisbegeleiding wordt voor de cliënt als positiever ervaren.  

Een ziekenhuisopname blijft voor cliënten immers een dure aangelegenheid. 
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 “Erachter krijg je thuis een heel hoge factuur. En je zit al in de problemen. Ik kon dat niet be-

talen met alle gevolgen van dien. Hoe langer dat je daar zit, hoe meer dat je in de put geraakt, 

want iedere week dat je daar zit kost je dat dan minimum 500 euro per week. Als je thuis komt 

en je zit in de schulden en je hebt daar een maand gezeten krijg je een factuur van 2000 euro. 

Je zit al in financiële problemen”. (respondent 8) 

4 Empowerment 

4.1 Krachtgericht  

De nadruk leggen op eigen krachten is binnen het discours van vermaatschappelijking sterk 

aanwezig (Vanobbergen, 2014, Van Regenmortel 2008, Tonkens 2014). De mobiele teams 

vinden het belangrijk, vanuit een herstelgerichte benadering, te focussen op de krachten van 

de cliënten eerder dan op de beperkingen van cliënten. Elke cliënt heeft zijn kwetsbaarheden 

maar evenzeer zijn sterktes. Er wordt op verschillende manieren de nadruk gelegd op de 

krachten van de cliënt. Er kan worden stil gestaan bij de sterke punten van cliënten wat voor 

cliënten die een moeilijke periode ervaren niet steeds een evidentie is. De mobiele teams 

doen inspanning om de kwaliteiten van cliënten te versterken door cliënten te stimuleren om 

zichzelf te leren kennen, om vroegere en hobby’s terug op te nemen, enzovoort.  

“Sofie heeft me ook veel laten verstaan over hoe alles in elkaar zit, ik ben sterker geworden op 

dat gebied. Ik moet zeggen dat blijft mijn moeder en dat doet nog steeds pijn, maar ik heb de 

sterkte dat ik nu dingen meer begrijp. En weten hoe ver ik mag gaan. Vroeger commandeerde 

ze mij, terwijl nu kan ik daar meer stappen in zetten. Ik kan zo mijn grenzen trekken. Ik heb dat 

allemaal geleerd van Sofie. Voor mij was dat altijd allemaal normaal en met dat Sofie dat al-

lemaal heeft uitgelegd, versta ik nog beter wat er normaal is en wat is er niet normaal.” (res-

pondent 19) 

“De babbels zijn ook enorm belangrijk hé. Het is eigenlijk werken aan jezelf hé. […] Dankzij 

PRIT ken ik mezelf ook wel een beetje beter.” (respondent 6) 

“Ze hebben ook heel mapje opgemaakt, over wie dat ik ben, mijn positieve eigenschappen. 

Maar ja positieve eigenschappen, als je depressief bent is dat niet zo gemakkelijk hoor, want 

het is allemaal verkeerd, allemaal negatief.” (respondent 9) 

Toch was het opvallend dat de meeste cliënten de nadruk leggen op de eigen krachten en 

hun eigen verantwoordelijkheid. Volgens respondenten moet de verandering uiteindelijk uit 

zichzelf komen.  

Zolang dat het niet bij de mens zelf een klik is dat je moet veranderen, helpt geestelijke ge-

zondheidszorg niet. De klik moet komen van de persoon zelf. […] Zelf stoppen met drinken dat 

is een eigen keuze geweest. Er kan daar niemand bij helpen.” (respondent 8) 
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 “Ze proberen mij wel dingen te doen. Het is niet dat ze mijn handje vast houden. Ze kunnen 

het maar zeggen, maar ik moet het uiteindelijk wel doen. Ze kunnen maar zeggen van kijk: ‘ga 

een keer gaan fietsen, ga een keer gaan wandelen, doe dat een keer een beetje meer dat, ga 

een keer gaan fitnessen, maar als jij het niet doet, blijf je zitten bij de pakken hé.” (respondent 

9) 

Toch ervaren respondenten als ondersteunend in het herstelproces. Van Regenmortel 

(2008, p. 19) ondersteunt de mening van de respondenten, aangezien het empoweren van 

anderen volgens haar niet mogelijk is maar professionelen kunnen het proces wel onder-

steunen. 

 “Ik ben trots dat ik zelf die vechtlust heb gehad, dat ik alles heb kunnen plaatsen. Maar ik ben 

heel blij dat ik Geert heb.“ (respondent 17) 

“Goh ja, ze zeggen altijd, het moet uit jezelf komen, maar als je eigenlijk geen steun hebt is 

dat moeilijk hé. Maar nu heb ik een beetje ondersteuning met dat mobiele team. Allee ja ik heb 

er ook wel hé, maar ik heb toch het gedacht dat ik daar nooit helemaal ga van af zijn. Dat dat 

heel mijn leven gaat bepalen.” (respondent 10) 

Enkele cliënten geven aan dat ze via een opname willen ontsnappen aan de druk van eigen 

krachten. Respondenten voelen zich omwille van diverse redenen niet veilig thuis en willen 

daarom worden opgenomen in een ziekenhuis, waar ze meer gesteund en gecontroleerd 

worden. Het is ook de plaats waar men naartoe gaat als men thuis niet langer een uitweg 

ziet.  

 “Ik het ziekenhuis voel ik me meer geborgen en veiliger hé. Want thuis zit ik met de gedachte 

dat ik iets ga doen, pillen pakken ofzo. En dan grijp ik en dan pak ik de telefoon en dan bel ik 

naar hier om te vragen of er plaats is. En zo ben ik hier binnen gekomen.” (respondent 6) 

 “Terwijl thuis ging dat niet gelukt zijn. […] Ik zat te diep, maar sindsdien ben ik nooit meer 

echt goed geweest. Dat blijft lang aanslepen. Soms een keer beter, soms wat minder.” (res-

pondent 10) 

4.2 Minst ingrijpende zorg 

Een empowerende zorg staat eveneens voor een minst ingrijpende zorg. Een ziekenhuisop-

name, waar verantwoordelijkheden worden ontnomen, wordt zoveel mogelijk vermeden. Tij-

dens een opname zijn er verschillende hulpverleners en medepatiënten en deze steun- en 

controlebronnen vallen in de thuissituatie weg. Respondenten moeten thuis zelfstandig func-

tioneren en beroep doen op de eigen krachten. Dit zorgt ervoor dat één respondent zich 

sterker voelde dan in het ziekenhuis.  
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 “Je zit daar ook een beetje met lotgenoten hé, mensen met dezelfde problemen en je kon 

daarmee ook eens praten als je diep zat of kon je een keer met de psycholoog. Terwijl thuis 

moet je het echt zelf doen. Daar ben je veel gecontroleerd, je moet een keer plassen in een 

potje, een keer blazen.” (respondent 14) 

Het voelt zo anders als je thuis bent of als in een ziekenhuis zit. […] Ik was veel minder zwak 

hier. Ik kon hier meer mezelf zijn. Ik was hier in mijn vertrouwde omgeving. Ik vond dat altijd 

zo erg om in het ziekenhuis te zijn, zo erg van mezelf dat ik dat niet aan kon. Ik vond mezelf 

zwak. Hier voel ik mij minder zwak, omdat ik ga gaan werken en ik had zo geen zelfmedelij-

den.” (respondent 4) 

5 Contextgericht en respijtzorg 

De dichte omgeving van een cliënt is een belangrijk gegeven bij de vermaatschappelijking 

van de zorg. Er moet niet enkel beroep worden gedaan op de krachten van cliënten, maar 

ook een actief appel op de krachten en potenties uit de naaste omgeving is belangrijk. Van-

daar is het belangrijk dat de hulpverlening contextgericht is. Toch is er een belangrijke kant-

tekening bij dit uitgangspunt te plaatsen. De zorg die de dichte omgeving opneemt, kan ook 

als belastend worden ervaren. Waar vroeger de zorg werd overgedragen aan het ziekenhuis, 

komt deze tegenwoordig vrij sterk op de schouders van de dichte omgeving te liggen. De 

dichte omgeving wordt eveneens actiever geconfronteerd met de problematiek, daar cliënten 

tegenwoordig thuis worden begeleid (Linders & Meijer, 2005). Vanuit deze optiek moet er bij 

de vermaatschappelijking van de zorg voldoende oog zijn voor het ontlasten van mantelzor-

gers en de dichte omgeving, ook wel respijtzorg genaamd, om het risico op overbelasting te 

verminderen (Vandeurzen, 2013; Bonsack, et al., 2008) 

De mobiele teams nemen een duidelijk standpunt met betrekking tot de context van de cliënt. 

Verhaegh, Bongers, Kroon, & Garretsen (2007) wezen al op het belang van deze duidelijk-

heid. De begeleiding van de mobiele teams is ruimer dan de relatie cliënt-hulpverlener. Al op 

de infofolder wordt benadrukt dat het mobiele team nauw samenwerkt met de familie van de 

cliënt en met zijn belangrijkste steunfiguren. Toch bleek uit de evaluatieformulieren dat 7 % 

van de respondenten vond dat de context niet voldoende wordt betrokken. Tijdens de inter-

views werd deze vaststelling niet bevestigd. 

5.1 Betrekken van de context 

Bij de meeste respondenten werd de context op één of andere manier betrokken. Vanuit de 

interviews kan de rol van de dichte omgeving op een continuüm worden geplaats. Aan het 

ene uiterste werd het sociaal netwerk enkel geïnformeerd of op de hoogte gehouden, terwijl 
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bij het andere uiterste men samen begeleiding kreeg of er werd zelfs relatiebemiddeling op-

gestart. 

“Ze vroegen ook altijd of mijn vrouw er bij mocht zijn, ik had daar geen probleem mee. Maar 

dat is eigenlijk samen gekomen. Ik vertelde eigenlijk wel redelijk veel over hem en ze hadden 

dat dus opgevangen en dan hadden ze gevraagd of ik het goed vond om eens een gesprek te 

doen met mijn zoon erbij. Ik had daar niets tegen. Dat is eigenlijk spontaan gegroeid.” (res-

pondent 2) 

Het idee dat de partner bij de individuele gesprekken aanwezig zal zijn, wordt in eerste in-

stantie niet meteen enthousiast onthaald. Respondenten blikken hier nadien positief op terug 

en dit vooral vanuit de meerwaarde van de gesprekken voor beide partijen. 

“De eerste gesprekken waren mijn partner er niet bij. Maar toen het duidelijk werd dat het pro-

bleem momenteel tussen ons lag, in onze relatie, hadden ze het voorstel gedaan om dan het 

gesprek samen te doen. Mijn partner was daar eerst niet zo voor te vinden. Maar ik heb dan 

eens met haar daarover gepraat en toen zei ze ook dat we er eigenlijk niet mee te verliezen 

hebben. En dan heeft ze een paar keer mee geweest naar de psycholoog en hier ook een 

paar gesprekken en dan heeft ze wel ingezien dat het een stuk vooruit kan helpen en nu staat 

ze daar eigenlijk heel positief tegenover. En kijken we er echt naar uit om die gesprekken te 

kunnen hebben.” (respondent 12) 

 “En als Geert komt van Amphora is hij (partner) er soms bij. In het begin vond ik dat niet aan-

genaam, want ik wilde niet dat hij alles wist.” (respondent 17)  

Het betrekken van de omgeving zorgt ervoor dat bepaalde onderwerpen worden aangesne-

den die zonder begeleiding onder de oppervlakte blijven.  

 “En wat er ook heel belangrijk geweest is van het mobiele team vind ik, is dat wij gesprekken 

gehad hebben samen met mijn man. Ik heb dingen kunnen zeggen dat ik nog nooit heb kun-

nen zeggen. Ik had het al gezegd, maar hij luisterde niet.” [...] we hebben elkaar daar een 

beetje moeten in leren respecteren. We hebben daar hulp voor nodig. Want als we die hulp 

niet hadden gehad, gingen wij daar niet uitgeraakt.” (respondent 4) 

5.2 Ontlasten van de context 

Er zijn een aantal aspecten die ervoor zorgen dat de dichte omgeving, die zorg draagt voor 

de cliënt, door de mobiele teams wordt ontlast. Zo wordt door familieleden de snelle opstart 

van het mobiele crisisteam als positief beschouwd. Deze kunnen in crisissituaties de omge-

ving bijstaan en ontlasten. Maar ook in situaties waar de omgeving niet weet wat te doen, 

wordt het mobiel crisisteam als zeer behulpzaam ervaren. Mensen met psychische proble-

men kunnen immers zeer onvoorspelbaar gedrag vertonen, zich het ene moment goed voe-

len en luttele tijd later kan de stemming omslaan. De familieleden van respondenten vinden 
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het daarom belangrijk dat men snelle hulp kan krijgen op crisismomenten. De mobiele teams 

vervullen deze nood aan bereikbaarheid wel. Zo hebben ze ook een telefoonpermanentie 

voor moeilijke crisissituaties en wordt het mobiel crisisteam ook snel opgestart. 

“Ik had maar te bellen hé. Ik mag dag en nacht bellen naar de mobiele teams. Ik heb dat eens 

gedaan tussen kerstdag en nieuwjaarsdag toen het niet ging. Je mocht bellen om 9 uur, om 

11 uur.” (respondent 11) “Er is altijd iemand.” (partner van respondent 11) “In het weekend 

werken ze tot 17.00 uur. En ’s de volgende dag stond er hier dan iemand van Impact. Dat was 

wel goed.” (respondent 11) 

Ik heb al problemen gehad, dat Martine niet goed was, ik kan Annelies ook opbellen om raad 

te vragen als het moeilijk is met Martine, hoe ik iets kan oplossen en dan maken we samen 

beslissingen. Dat is zeer sterk. Ze gaat het boekje te buiten, ze doet veel meer dan ze moet 

doen.” (partner van respondent 15) 

Ook het feit dat cliënten hun verhaal aan iemand anders kwijt kunnen, verlaagt de belasting 

van de zorgdragers. Hierdoor wordt er niet steeds op dezelfde mensen beroep gedaan. Ook 

de dichte omgeving kan indien nodig hun bezorgdheden uiten aan de mobiele teams, aan-

gezien zij ook de zorgvorm laagdrempelig ervaren.  

 “Ik heb zelf de stap gezet, ik er ben veel voor haar. Vandaag was ze ook niet goed, je moet eer-

lijk zijn, ik ben er veel voor. Maar ik kan ook niet alles. Je moet ook een bepaalde hulplijn inroe-

pen, dat kan Ampohra, dokters, of psychologen zijn. Zij zijn ook niet 24 uur beschikbaar, dat weet 

je ook wel. Ik wel soms. Op die manier zijn we dan in contact gekomen met Amphora.” (partner 

van respondent 15) 

Twee partners van cliënten gaven aan dat zij het moeilijk hadden wanneer hun partner in 

opname was, wat toch eerder onderzoek enigszins wat tegenspreekt (Linders & Meijer, 

2005). Daarom vonden de partners de thuisbegeleiding van de mobiele teams beter, hun 

dierbare bleef namelijk nog in de buurt.  

“Ik vond dat moeilijk dat hij in opname ging. Ik zag ook wel dat het niet ging hé, maar toch.” 

(partner respondent 16) 

De meesten respondenten geven aan een plek nodig te hebben om hun gevoelens en twij-

fels te uiten en dit vooral tijdens moeilijke momenten. Ze gaven aan dat dit soms beter lukt bij 

een hulpverlener dan bij familie en vrienden. Hierbij speelde het zeker een rol dat hulpverle-

ners beter hun ziekte begrijpen, maar ook het feit dat respondenten hun naaste omgeving 

zoveel mogelijk willen sparen en niet belasten met hun problemen.  



65 
 

 “Ik moet niet altijd tegen Soline zeggen: “ik heb zeer” of “het gaat niet” of “Het is dadde”. Ik zeg 

dat niet. Ik hou dat dan voor mezelf. Maar als je een keer iemand anders hebt waar je kan te-

gen babbelen.” (respondent 16) 

Niet enkel de belasting speelt en rol, maar ook de interpersoonlijke capaciteiten en het be-

grip van de omgeving. 

[…] gewoon kunnen praten, want mijn man is nogal is introvert en daardoor kan ik niet praten 

met hem. (respondent 6) 

Het onbegrip van de mensen rondom u. Als je zegt: ’ik zit in de put omdat ik gescheiden ben’. 

Awel ze zegen: ’er zijn er zoveel’. Ze zegen dat dan hé. Of ‘je moet je toch niet ziek laten ma-

ken voor een vent’. Versta je? Ik heb dat dikwijls verteld: ‘hij was beter dood geweest. ’Ze gin-

gen toen al compassie gehad hebben met mij. Maar het was nog erger of dood zijn voor mij. Nu 

heeft hij me bewust in de steek gelaten, ons aan de kant geschoven.’ (respondent 4) 

6 Vraaggerichte zorg 

Vraaggerichter werken is een uitgangspunt bij de vermaatschappelijking van de zorg om de 

behoeften en noden van de cliënt te vinden (van Lange-Frunt & Wajon, 2007). De vooron-

derstelling van het vraaggerichter werken zijn cliënten die kunnen communiceren en hun 

behoeften tot uitdrukking kunnen brengen (van der Laan, 2002). In het onderzoek kwam al 

naar voren dat voor alle respondenten de mobiele teams een onbekende zorgvorm was. 

Omwille van die geringe kennis over het zorgaanbod spelen hulpverleners een belangrijke 

rol. Zij fungeren als het ware als informatiebron, maar ook als doorverwijzer voor cliënten. 

Een aanvraag voor de mobiele teams kan enkel via een professionele hulpverlener. Huisart-

sen en psychiatrische ziekenhuizen zijn de belangrijkste doorverwijzers. Cliënten kunnen wel 

contact opnemen met de mobiele teams maar de officiële aanvraag dient door een hulpver-

lener te gebeuren. De cliënt kan dus niet (rechtstreeks) een aanvraag indienen, wat het prin-

cipe van vraaggerichte zorg enigszins ondergraaft.  

 “En eigenlijk ging ik altijd naar dezelfde dokter, een huisdokter van X. Hij schreef mij altijd an-

tidepressiva en Clozan voor. Maar dat hielp niet. Ik heb dan beslist om naar een andere huis-

arts te gaan. Ik ben dan bij dokter Vandendriessche terecht gekomen. Zij had dan bloed afge-

nomen en gezien dat ik wel veel dronk. Ze heeft toen ook gevraagd hoeveel ik drink enzo-

voort. Ze heeft zij dan rondgebeld en gedaan. Maar ik zei direct toen ook dat ik geen opname 

wou. Alléé ik wil weer werk hebben en vooruit gaan. Toen had ze gekomen met de mobiele 

teams. Ze zei dat ze daar nog niet mee gewerkt heeft.” (respondent 14) 

 “Op de laatste dag van mijn dagtherapie in Kortrijk dat de sociaal assistente daar eens had 

over gehoord van PRIT ofzo. Ze zei: ‘ik ga daar eens in informeren, een mail zenden, maar ik 
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weet niet of het iets gaat zijn voor jou, maar we kunnen zien.’ Ze is zij dan in contact geko-

men. En zo heeft het mobiele team mij opgebeld en heb ik contact met hen gehad enige 

maanden na mijn ziekenhuisopname, alléé na de dagtherapie.” (respondent 10)  

Er waren ook twee respondenten die zelf op zoek waren gegaan naar de gepaste hulp. De 

wijze waarop men bij de mobiele teams terecht kwam was verschillend. De ene respondent 

had op internet gekeken wat de mogelijkheden waren, terwijl bij de andere respondent de 

partner op de hoogte was van het aanbod van de mobiele teams.  

“Ik ben ook psychiatrisch patiënt geweest. Ik kon niet alles bieden voor haar, dus ik zocht een 

hulplijn. Via via ben ik dan te weten gekomen dat Amphora bestond. En dan heb ik contact 

opgenomen met Amphora en daardoor heeft ze Amphora.” (partner van respondent 15) 

Hoewel de werking het moeilijk toelaat om vraaggerichter te werken, gezien een hulpverlener 

de aanvraag moet doen, doen professionelen het in de praktijk beter. Tijdens een intakepro-

cedure worden cliënten gestimuleerd om hun vraag te verduidelijken. Vervolgens wordt er op 

team beslist of de vraag van de cliënt door de mobiele teams kan worden beantwoord, zo 

niet volgt een doorverwijzing. Hulpverleners proberen op die manier vraag en aanbod zo 

goed mogelijk op elkaar af te stemmen, wat van de hulpverlener een grote deskundigheid 

veronderstelt.  

7 Zorg op maat 

De vermaatschappelijking wil goede zorg afgestemd op de individuele noden van cliënten 

geven (Debaene, 2014). Uit de interviews kan afgeleid worden dat zorg op maat en de gees-

telijke gezondheidszorg nog niet beschouwd kunnen worden als een volmaakt huwelijk.  

7.1 Duurtijd begeleiding 

Het grote nadeel van het mobiele crisisteam is de beperkte duurtijd. Dit wordt ook duidelijk 

uit de evaluatieformulieren, waar 20 % de duurtijd van de begeleiding niet voldoende vond. 

Men komt zes à acht weken intens op huisbezoek en dan wordt de begeleiding geleidelijk 

aan afgebouwd. Het omzetten van een termijn in vaste structuren werd door respondenten 

als eerder negatief ervaren. Het principe zorg op maat wordt op die manier enigszins teniet 

gedaan. Meerdere respondenten vonden dat de begeleiding zeker wat langer mocht duren 

maar daarom hoefde de begeleiding niet zo intens te blijven. Een langere en minder intense 

begeleiding zou vooral moeilijke terugkerende situaties voor de respondent beter kunnen 

opvangen.  
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 “De laatste dagen had ik wel iets van: het is hier nu wel even welletjes geweest. Maar ik heb 

dan nog wel slechte periodes gehad, dus misschien dat het nog ietsje langer mocht zijn.” (res-

pondent 3) 

“Het heeft mij wel deugd gedaan die 8 weken. Ik heb daar veel aan gehad. We waren nu ei-

genlijk echt op de goeie weg. En nu is dat weer eventjes dat we dat zelf moeten doen. En nu 

zit ik toch wel een beetje met die angst: het is allemaal pril. Nu hebben wij eigenlijk die steun 

nodig, maar die is er eigenlijk niet. Het is nu eigenlijk samen de tijd overbruggen tot we kun-

nen starten in het CIG. Dat vind ik wel een beetje jammer.[…] Zo een keer iemand die zegt zo 

kan je het terug vast pakken. Zo heel sporadisch. Dat hoeft zeker niet iedere week te zijn. […] 

Of als je eens een moeilijk moment hebt in je leven, er kan altijd iets gebeuren, dat flakkert 

dan ook wel op en dan heb je ook wel eens die extra hulp nodig. Dus is het ook wel belangrijk 

dat je ergens terecht kan.” (respondent 12) 

7.2 Afronding en zorgcontinuïteit 

Hoewel mobiele teams uit onderzoek zorgen voor meer zorgcontinuïteit blijft dit bij de mobie-

le teams niet het geval te zijn (Bonsack, et al., 2008). Een aantal factoren spelen een rol. Zo 

zijn er beperkingen vanuit voorzieningen, wachtlijsten, voorwaardelijke hulpverlening en 

voorstructurering van de zorg die ervoor zorgden dat de continuïteit niet kan worden ge-

waarborgd. Vooral bij de afronding en de doorverwijzing ervaren een aantal respondenten 

hulpverleningsbreuken die zorgcontinuïteit op de helling plaatst. De afronding van de bege-

leiding verliep volgens een aantal respondent nogal abrupt.  

“Het is met een schaar afgekapt. We moesten dat, en dat en dat doen om het dossier te ver-

volledigen” (respondent 1) 

“Na zes weken is dat wel plots gedaan. Ze hebben een mapje en ze werken dat mapje af met 

verschillende dingen. Dus ja ze hebben heel dat mapje afgewerkt en na zes weken was het 

gedaan. En dat vond ik eigenlijk wel een beetje jammer in het begin, want ja ik had echt deugd 

van het mobiele team, dus ja dat was wel spijtig dat ze maar 6 weken zijn gekomen. En dan 

heeft de dokter gezegd, we gaan ze opnieuw inschakelen, maar opnieuw langdurig en op die 

manier ben ik dan weer bij hen terecht gekomen.” (respondent 9) 

Eén respondent voelde zich ‘in een gat vallen’, wanneer de begeleiding werd stopgezet.  

“De eerste week iedere dag, de week erachter 3 keren en dat vermindert dat en dan voel ik 

me in een gat vallen.” (respondent 1) 

De zorg geleidelijk afbouwen werd door verschillende respondenten als positief ervaren.  

 “Ik ga zien wat ze doen. Dat is vier weken dat ze nog gaan komen. Hoe ze achteraf de bege-

leiding gaan regelen weet ik niet. Bellen ze dan nog een keer of passeren ze dan nog één 
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keer per week, ik weet het niet. Hopelijk zie ik het na vier weken nog met volle moed zitten en 

dat ze de begeleiding geleidelijk aan kunnen afbouwen.” (respondent 14) 

 “Onder andere, en er gaat misschien ook een moment komen dat ik aan Guido zeggen van 

ja, ge komt hij nu al zo veel maanden, iedere week, misschien kunnen we dat een keer om de 

veertien dagen, ik denk dat dat zo zal verlopen. En dat dat geleidelijk aan ook zal afgebouwd 

worden.” (respondent 7) 

Wanneer de begeleiding wordt afgerond worden cliënten naar andere instanties doorverwe-

zen en hierbij werd regelmatig op de beperkingen van het aanbod gebotst. Deze konden 

zeer divers van aard zijn. Zo spraken drie respondenten over de lange wachttijden en het 

ontoereikend aanbod waardoor ze niet de noodzakelijke zorg kunnen krijgen.   

“Nu ben ik ingeschreven in het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg in Menen, maar dat is 

nu afwachten want dat is met een wachtlijst. Ze hebben mij op de lijst gezet en nu is het af-

wachten tot we kunnen starten.” (respondent 12) 

 “Teleonthaal, dat is iets dat bijna nooit te bereiken is. Ik heb dat al gebruikt, maar ik geraak 

nooit binnen. Zelf niet met de chat. Er zou daar toch iets aan veranderd moeten worden, want 

veel mensen zitten in de miserie. Maar als je niet binnen geraakt, wat doe je dan. Van de brug 

springen? Hetgeen wat ik gedaan heb hé. Ik vind dat dit niet voldoet.” (respondent 6) 

De werking van bepaalde organisaties wordt ook steeds meer bepaald door strikte regelge-

vingen, bijvoorbeeld voorwaarden waaraan voldaan moesten worden zodat respondenten 

geen zorg meer kunnen krijgen die ze nodig hebben. 

 “Het enige wat ik ook nog jammer vind is, ik ben nu acht jaar bij CIG geweest. Maar nu is dat 

blijkbaar veranderd, dat je maar maximum twee jaar mag gaan. Je kan toch niet op voorhand 

zeggen dat het zal opgelost zijn in twee jaar. Maar als je het na twee jaar nog altijd moeilijk 

hebt of echt van nul moet beginnen lukt dat waarschijnlijk niet op twee jaar. Ik heb ook acht 

jaar nodig gehad. En ik vind dat dan wel jammer voor de mensen die er nu mee starten dat ze 

na twee jaar moeten zeggen, we stoppen, trekt je plan. Dat is wel heel jammer. Je kan daar 

geen einddatum op plakken. Het is wanneer je je beter voelt, wanneer je het aan kan.” (res-

pondent 12) 

Ook bij de mobiele teams werden er bepaalde voorwaarden gesteld die het principe zorg op 

maat op de helling plaatsen. 

“Ik kon niet begeleid worden door het mobiele langdurig team. Ze hadden gezegd dat ik daar-

voor niet in aanmerking kwam. Je moest eigenlijk voor twee, of drie dingen in aanmerking ko-

men. Bijvoorbeeld geen zelfzorg of niet met je papieren overweg kunnen, maar daarvoor 

kwam ik niet in aanmerking.” (respondent 12) 
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“Ik word begeleid door het mobiele langdurig team, maar ze heeft vandaag verteld, dat als ik 

hier zes weken begeleid, dat ik terug op de wachtlijst moet staan, dat ik terug een aanvraag 

moet indienen. [...] Ik voelde mij eigenlijk wat afgewezen. Het is precies zo van ja, omdat ik in 

het ziekenhuis lig, gaan ze mij lik wat straffen.” (respondent 6) 

7.3 Phone, persisterende, passieve presentie 

Uit de interviews komt naar voren dat cliënten die regelmatig geconfronteerd worden met 

hulpverleningsbreuken vooral nood hebben aan een vertrouwenspersoon die continuïteit 

biedt en die hun hulpverleningstraject mee opvolgt (cf. trajectbegeleiding). Het gegeven dat 

er steeds iemand zal zijn op de momenten dat het niet goed gaat, werkt geruststellend.  

 “Nu heb ik dat Tatjana die komt. Als ik in de put zit, ik weet dat ik op haar kan rekenen, ik bel 

dan. We hebben onze gewone afspraken, maar ik weet dat buiten die afspraken in dringende 

gevallen dat ik haar ook kan bereiken. Dan zeg ik: ‘dat moet er uit of dat moet eruit.’[…] Ik ben 

blij dat ik die nazorg heb, want ik weet op die persoon zal ik altijd kunnen op rekenen. Dat is 

iets dat ik echt nodig heb.” (respondent 19) 

“Als je kanker hebt gehad is dat ook zo. Je blijft altijd wel een beetje met die angst zitten., zal 

dit niet terug komen. Ik vergelijk dat altijd daarmee. Het is niet omdat ik weet wat ik moet 

doen, dat ik toch nog altijd eens wil horen of ik het wel goed doen, een beetje die controle ei-

genlijk. […] Dat hoeft zeker en vast niet iedere week, op de momenten dat ik het nodig heb, 

maar toch wel eens om de zoveel tijd. Ik denk dat dit wel belangrijk is. Dat het niet is: voila je 

kan het nu, doe het maar. Zo werkt het niet.” (respondent 12) 

Uit de verhalen van de respondenten bleek dat er nood is aan een zekere persisterende 

passieve presentie. Het hoeft niet over actieve presentie te gaan, maar iemand die passief 

op de achtergrond aanwezig is, die als een bepaald back-up fungeert en waarop men beroep 

kan doen in moeilijke situaties. De persisterende passieve presentie hebben de mobiele 

teams vooral telefonische ingevuld. Wanneer de begeleiding werd afgerond, maakte de be-

geleiding volgens sommige respondenten duidelijk dat ze altijd terug beroep mogen doen op 

de hulpverlening.  

“Ze hebben wel gezegd je zou nog met iets moeten zitten, mag je gerust nog een keer opbel-

len of een keer langs komen of desnoods via de huisarts nog een sessie doen. Beetje tijd er 

tussen laten en moest het nodig zijn. Maar het is eigenlijk niet nodig.” (respondent 5) 

 “Ze hebben wel gezegd dat ik altijd mag terugbellen. Dat ik gewoon mag binnen wandelen, 

dat ik gewoon mag bellen. […] Toen in die periode, voor dat het mis ging voelde ik dat ook 

wel, maar ik wist totaal niet wat ik kon doen of waar ik terecht kon. Maar nu weet ik dat wel. 

Als het ooit nog gebeurt, hopelijk niet, weet ik wel waar ik terecht kan. Dat scheelt wel.” (res-

pondent 3) 
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Discussie 

1 Bespreking en reflectie resultaten 

Aandacht geven aan het unieke levensverhaal van cliënten liet toe om een antwoord te ge-

ven op de algemene vraagstelling: ‘Welke betekenis geven cliënten aan de mobiele teams in 

het kader van de doelen van de vermaatschappelijking?’ 

1.1 Betekenis van de mobiele teams 

De algemene onderzoeksvraag werd opgesplitst in verschillende deelvragen. De eerste 

deelvraag gaat over de betekenis die cliënten geven aan de thuisbegeleiding van de mobiele 

teams. De onderzoeksresultaten tonen aan dat de begeleiding van de mobiele teams door 

respondenten als overwegend positief wordt ervaren. De gelijkwaardige, individuele benade-

ring waarbij er voldoende tijd wordt gemaakt om te luisteren naar en om te focussen op de 

krachten van cliënt en zijn context springt omwille van deze redenen volgens respondenten 

uit ten opzichte van andere zorgverleners. De betekenis die respondenten bovendien aan de 

begeleiding van de mobiele teams toeschrijven hangt niet samen met het al dan niet vermij-

den van een ziekenhuisopname. Effectiviteit is bij respondenten een afwezige factor wan-

neer men de hulpverlening beoordeelt, de common factors zoals vertrouwen, begrip en be-

trokkenheid zijn voor respondenten veel belangrijker. Het geringe belang dat respondenten 

hechten aan effectiviteit staat in schril contrast met het nieuw paradigma, evidence-based 

practice en het managementdiscours dat in de zorgsector steeds belangrijker wordt. Dit pa-

radigma gaat ervan uit dat sociaal werkers enkel op interventies beroep mogen doen waar-

van de effectiviteit door middel van onderzoek voldoende is bewezen (Hermans, 2008). Ook 

Killapsy (2006) meent dat goede zorg een effectieve behandeling moet zijn, aangepast aan 

de individuele behoeften. In dit onderzoek kan worden gesteld dat de meerwaarde voor de 

cliënt genuanceerder en complexer is en niet herleid kan worden tot effectiviteit.  

Mobiele teams dragen volgens respondenten bij tot een toegankelijkere zorg. Vooral het feit 

dat de zorg gratis en flexibel is, in de thuisomgeving doorgaat, snel kan worden opgestart en 

steeds telefonisch beschikbaar is dragen bij tot deze toegankelijkheid. Het gaat vooral om 

zorg die toegankelijker is dan andere zorgvormen.  

1.2 Integratie 

De tweede onderzoeksvraag bevraagt de mate waarin de mobiele teams de integratie van 

cliënten bevorderen. Deze vraag kan enigszins positief worden beantwoord. De mobiele 

team stimuleren cliënten om zich op de verschillende domeinen in de samenleving te bege-

ven. Vooral bij mensen met een klein sociaal netwerk kan de individuele begeleider als ver-
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bindingspersoon met de samenleving worden gezien. Ze zorgen er bovendien niet enkel 

voor dat mensen tot hun recht komen in de thuissituatie, maar dat ze ook aan hun rechten 

komen. Dit is vanuit de grote nadruk op actief burgerschap belangrijk. Burgers moeten na-

melijk hun rechten kennen (De Jonge 2015). Een aantal respondenten geven aan dat ze hun 

rechten echter niet zelfstandig kunnen doen gelden, daarom is het belangrijk dat er onder-

steuning is. Daar volgens Regenmortel (2014) anders een grotere ongelijkheid kan worden 

geïnstalleerd tussen de mensen die al succesvol meedoen en degene die het minder goed 

getroffen hebben. 

Binnen de vermaatschappelijking wordt heel wat nadruk gelegd op het sociaal netwerk van 

cliënten om te helpen ondersteunen bij het vinden van een zinvolle plaats in de samenleving. 

Uit het onderzoek bleek echter dat het sociaal netwerk van respondenten vaak eerder be-

perkt is. Dit loopt in de lijn met eerder bevindingen (Kwekkeboom, de Boer, van Campen, & 

Dorrestein, 2006). Bijgevolg krijgt de begeleider een belangrijke rol voor veel cliënten om te 

ondersteunen bij de integratie. 

De thuisbegeleiding van de mobiele teams zorgen er bovendien voor dat sommige mensen 

in de samenleving kunnen wonen in plaats van binnen een residentiële voorziening, waar 

men enigszins los van de maatschappij en de realiteit wordt getrokken. De mobiele teams 

trachten eveneens een ziekenhuisopname te verkorten. Dit is vanuit een succesvolle integra-

tie een goed uitgangspunt. Het is namelijk zo dat de kans op integratie het hoogst is voor de 

cliënten met de kortste opnames (< 2 jaar) (Verniest, et al., 2008). 

Cliënten ervaren eveneens bij de overgang van de residentiële voorziening en de terugkeer 

naar de samenleving. De overgang tussen een veilige ziekenhuisopname en de thuisomge-

ving waar alle verantwoordelijkheden terug moeten worden opgenomen is groot. In situaties 

waar het mobiele team wordt opgestart na een ziekenhuisopname wordt de overgang zach-

ter gemaakt. In deze situaties kan de begeleider gezien worden als een verbindingspersoon 

tussen de samenleving en de gespecialiseerde residentiële zorg. De begeleider staat dan 

immers in voor de begeleiding in de thuisomgeving na een residentiële opname. Toch is de-

ze begeleiding meer een uitzondering dan de algemeen gangbare praktijk. Maar zou, geba-

seerd op de resultaten van dit onderzoek, zeker en vast een meerwaarde kunnen betekenen 

voor cliënten. De vertaling van hetgeen dat men tijdens een opname heeft geleerd blijkt in de 

praktijk moeilijk. 

Ook vanuit wetenschappelijke hoek kan het een pluspunt betekenen dat er thuisbegeleiding 

wordt opgestart, al dat niet door de mobiele teams. Het onderzoek van Qin & Nordentoft 

(2005) wijst op het belang van onmiddellijke ambulante behandeling en gezinsondersteuning 

na ontslag. Er zijn namelijk twee risicomomenten om een zelfdodingpoging te ondernemen 
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bij een psychiatrische opname bij zowel mannen als vrouwen. Er is een piek telkens de eer-

ste week na ontslag en daarna daalt het risico. Follow-up na intramurale opname en goede 

continuïteit van de zorg verminderen de kans op zelfdoding na ontslag. De vraag die gesteld 

kan worden is of de ambulante begeleiding door de mobiele teams moet worden vervuld, 

evengoed zou een laagdrempeligere voorziening, die fungeert als trajectbegeleider deze 

nazorg kunnen opnemen.  

Ook vanuit financieel oogpunt kan onmiddellijke follow-up door het mobiel team of door een 

trajectbegeleider na ontslag een interessant gegeven zijn. Het investeren in goede nazorg 

kan immers toekomstige opnames de kop indrukken en bijgevolg de zorg kosteneffectiever 

maken. Het economisch begrip return on investment staat hier op zijn plaats. Het is een term 

dat het rendement op de investering uitdrukt. Het investeren in goede nazorg heeft zijn kost-

prijs, maar deze investering is een habbekrats in vergelijking met een duurdere ziekenhuis-

opname. 

De eerste functie van artikel 107 omhelst het opnemen van activiteiten rond de promotie en 

preventie van de geestelijke gezondheidszorg en rond het sensibiliseren van de bevolking. 

Hier schiet men enigszins te kort. In de samenleving blijft een hardnekkig negatief beeld be-

staan tegenover de psychiatrie waardoor mensen zich beschaamd voelen en moeilijk de stap 

naar de geestelijke gezondheidszorg zetten. Doch speelt de samenleving een belangrijke rol 

in het welslagen van de maatschappelijke integratie van mensen met een psychische pro-

blematiek. Voor een succesvolle integratie is acceptatie vanuit de samenleving noodzakelijk. 

Uit dit onderzoek blijkt dat de negatieve perceptie inzake psychiatrie nog steeds hardnekkig 

aanwezig is. Cliënten voelen zich nog steeds beschaamd en krijgen vaak negatieve reacties 

uit de omgeving. Dit ligt in de lijn met het onderzoek van Fakhoury, et al. (2002) die geeft aan 

dat er een gebrek aan ontvankelijkheid is en er sprake is van een substantiële vijandigheid 

ten opzichte van mensen met een psychische aandoening. Deze negatieve ingesteldheid 

zou volgens Becker & Kilian (2006) de mogelijkheden van volledige integratie van mensen 

met psychische problemen ondergraven.  

De mobiele teams werken niet rechtstreeks aan het beeld van de geestelijke gezondheids-

zorg. Ze werken op een anoniemen wijze via thuisbezoeken. Dit werd als positief onthaald 

door respondenten, de begeleiding werd door een aantal respondent ervaren als een vrien-

din die op bezoek komt. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat respondenten die beseffen dat 

iedereen kan kampen met psychische problemen minder schaamte ervaren en meer begrip 

opbrengen voor psychiatrische problematiek. Nu gaat de begeleiding van de mobiele teams 

met anonieme wagens op huisbezoek. Men kan de vraag stellen of de mobiele teams niet 

moeten evolueren in de richting van actieve zichtbaarheid in de samenleving, ingebed in een 
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goeie sensibiliseringscampagne. Op de auto’s van thuisverpleegkundigen staat centraal Wit-

Gele Kruis, Bond Moyson. Zo zou ook de bekendheid van de mobiele teams verhoogd wor-

den. Marketing, communicatie, reclame en promotie zijn niet enkel weggelegd voor de profit-

sector. Ook voor de social profit zou het zeker en vast een meerwaarde kunnen betekenen. 

Er wordt niet meer opgekeken wanneer een auto van de thuisverpleging door de straat rijdt. 

Het is zo’n alledaags beeld geworden, maar dit is niet zo voor de geestelijke gezondheids-

zorg. Vanuit verschillende hoeken wordt de geestelijke gezondheidszorg op een andere ma-

nier benaderd. Zo kan gesteld worden dat ook de mobiele teams door hun eerder anonieme 

hulpverlening zich weinig willen profileren en op die manier het stigma in stand houden. Maar 

ook verzekeringsinstellingen bejegenen mensen met psychische problemen op een andere 

manier. Eenmaal een psychiatrische diagnose gekregen, ofwel stempel voor het leven vol-

gens één respondent, vervallen een aantal rechten op terugbetaling. Hoe kan men verwach-

ten dat de samenleving mensen met een psychiatrische problematiek als volwaardig lid van 

de samenleving ziet, als grote actoren in de maatschappij niet het goede voorbeeld geven. 

Natuurlijk is het een mes dat aan twee kanten snijdt. Het anonieme karakter van de mobiele 

teams zorgt ervoor dat cliënten zich op hun gemak voelen en misschien ook wel de hulp toe-

laten. Dit dreigt op de helling te stelling wanneer het anonieme verdwijnt, maar ook het recht 

op de privacy en de vertrouwelijkheid staat hierdoor onder spanning. 

1.3 Community care 

Het uitgangspunt van de vermaatschappelijking van de zorg is om meer zorg in de communi-

ty te laten doorgaan. De mobiele teams trachten dit te doen door middel van thuisbegelei-

ding. De resultaten uit dit onderzoek tonen aan dat intensieve begeleiding in de thuiscontext 

door het mobiele team een volwaardig alternatief kan zijn voor een ziekenhuisopname. De 

meeste respondenten zien ook een meerwaarde in de thuisbegeleiding, ze voelen zich na-

melijk veiliger, beter, meer op hun gemak. 

De keuze voor een ziekenhuisopname wordt volgens Bowers, Chaplin, Quirk & Lelliot (2009) 

bepaald door de beschikbaarheid van bedden, de sociale ondersteuning en andere diensten 

die beschikbaar zijn voor de potentiële patiënt. Door de inwerkingtreding van artikel 107 werd 

het mogelijk bedden buiten gebruik te stellen en een laagdrempelige zorgvorm, de mobiele 

teams, op te richten. Op die manier kan worden aangenomen dat mensen minder snel voor 

een ziekenhuisopname kiezen. Verder zal duidelijk worden dat de mobiele teams contextge-

richt werken, wat de sociale ondersteuning van cliënten kan uitdijen.  

1.4 Empowerment 

In het onderzoek kwam duidelijk naar voren dat de mobiele teams de nadruk leggen op em-

powerment, zowel vanuit hun herstelgerichte benadering als via hun werkwijze. De begelei-
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ding focust vooral op de krachten van de cliënt, ze zijn namelijk meer dan hun ziektebeeld. 

De mobiele teams plaatsen de cliënt en zijn krachten centraal. Cliënten kunnen bovendien 

zelf mee bepalen welke richting men uit wil en zijn niet meer afhankelijk van de hupverlener. 

De verschuiving van institutionalisatie naar vermaatschappelijking zorgt dus voor een ver-

schuiving van afhankelijkheid naar zelfredzaamheid (de Jonge, 2015). Maar ook doordat de 

begeleiding doorgaat in de thuisomgeving moet de cliënt meer beroep doen op zijn eigen 

krachten. In een residentiële voorziening zijn deze eigen krachten minder belangrijk, men 

krijgt er vanuit verschillende hoeken steun.  

Men kan ook niet alle verantwoordelijkheid eenvoudigweg bij de cliënt te leggen. Cliënten 

blijven nood hebben aan ondersteuning, want mensen worden niet als actieve burgers gebo-

ren. Ze moeten volgens van der Veen & Duyvendak (2015) mensen worden ‘opgevoed’ of 

‘gemaakt’ tot actieve burger. Vermaatschappelijking mag daarom niet het volledig loslaten 

van cliënten betekenen, er zal nog steeds geïnvesteerd moeten worden. Hoewel blijvende 

ondersteuning ook niet aangewezen is. Loslaten van cliënten zal ook nodig zijn als onder-

deel van hun groeiproces.  

Er kan dus gesteld worden dat er een actief burgerschapsideaal heerst. Cliënten moeten 

beroep doen op de eigen krachten. Toch geven cliënten aan dat een ziekenhuisopname in 

sommige gevallen noodzakelijk is. Op die manier kan er enigszins worden ontsnapt aan het 

burgerschapsideaal. Toch bleek uit het onderzoek dat de mobiele teams er effectief kunnen 

voor zorgen dat een opname wordt vermeden. Een ziekenhuisopname is vanuit de idee van 

vermaatschappelijking niet meer aangeraden. Toch kwam in dit onderzoek aan bod dat cliën-

ten nog steeds vragende partij zijn voor een ziekenhuisopname in bepaalde situaties. Dit kan 

te maken hebben met het idee dat bij cliënten leeft om in moeilijke situaties naar een zieken-

huis te gaan, eerder dan beroep te doen op de eigen krachten. Een attitudeverandering kan 

daarom noodzakelijk zijn. Ook meer informatie in verband met de alternatieven voor een zie-

kenhuisopname kunnen noodzakelijk zijn. Cliënten kunnen namelijk sneller naar het zieken-

huis omwille van de bekendheid ervan.  

1.5 Contextgericht en respijtzorg 

In de praktijk van de mobiele teams komt het contextgericht werken merkbaar op de voor-

grond. In eerste instantie zijn cliënten niet onmiddellijk enthousiast om de context te betrek-

ken. Het contextuele werken is bij veel cliënten nog een grote onbekend. Maar uiteindelijk 

blikken de meeste respondenten zeer positief terug op de meer contextgerichte hulpverle-

ning. Er kan ook worden gesteld dat de mobiele teams zorgen dat de omgeving wordt ont-

last. Door ten eerste zelf zorgen op te nemen, waardoor de mobiele teams de zorgen van 
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cliënten enigszins ontlasten, maar ook door de permanentiedienst en het flexibiliteit in het 

aanbod.  

In de literatuur wordt vaak verwezen dat thuisbegeleiding mensen meer zou belasten dat een 

residentiële opname (Linders & Meijer, 2005). In dit onderzoek wordt dit niet bevestigd, inte-

gendeel. Voor de dichte omgeving is een ziekenhuisopname ook een moeilijke periode.  

1.6 Vraaggerichte zorg 

Vraaggerichter werken is een uitgangspunt bij de vermaatschappelijking van de zorg om de 

noden en behoeften van de cliënt te laten aansluiten op het aanbod. De veronderstelling van 

het vraaggerichter werken zijn cliënten die kunnen communiceren en hun behoeften tot uit-

drukking brengen (van Lange-Frunt & Wajon, 2007). Binnen het vraaggericht werken wordt 

veronderstelt dat cliënten hun behoeften kunnen communiceren en doen gelden. Hiertoe is 

het noodzakelijk dat cliënten voldoende geïnformeerd zijn over de aanbodmogelijkheden. In 

de praktijk blijkt dit laatste een probleem te zijn. In het onderzoek kwam naar voor dat alle 

respondenten - vooraleer ze in contact kwamen met de mobiele teams - nog nooit van deze 

zorgvorm hadden gehoord. Kal (2001) wees eerder al op het risico dat cliënten door een ge-

brekkige kennis niet de juiste zorg krijgen. Voor een aantal respondenten was het zeer moei-

lijk om hulp te vragen, wat gepaard ging met lang wachten om de stap naar de hulpverlening 

te zetten. Deze vaststelling loopt gelijk met het onderzoek van der Veen en Duyvendak 

(2014), die wijzen op de ‘vraagverlegenheid’ die cliënten kunnen installeren. Toch kan een 

kanttekening worden geplaatst bij deze vaststelling. Wanneer cliënten terugblikken op de 

begeleiding zouden ze veel sneller de stap naar de hulpverlening zetten omdat ze weten wat 

de thuisbegeleiding inhoudt en welke meerwaarde het kan betekenen. Dit impliceert enigs-

zins dat met voldoende kennis, de stap naar de hulpverlening sneller zal worden gezet. Ter-

wijl de stap naar het onbekende ervoor zorgt dat cliënten weigerachtiger zijn.  

Een Netwerk GGZ wordt veronderstelt om activiteiten op te nemen rond promotie en de pre-

ventie van de geestelijke gezondheidzorg. Uit onderzoek blijkt dat de promotie en preventie-

activiteiten door het Netwerk GGZ mogelijks zijn doel nog niet bereikt. Iedere professionele 

hulpverleners heeft wel al gehoord van artikel 107, maar uit dit onderzoek blijkt dat dit in de 

huiskamers weinig doorsijpelt. De vraag die gesteld kan worden is of functie 1 regionaal 

moet worden ingevuld door een Netwerk GGZ. Volgens de onderzoeker is het mogelijks een 

meerwaarde dat preventie en promotie op nationaal vlak worden gevoerd, met andere woor-

den een meer generalistische aanpak dan de huidige fragmentarische aanpak. 

In de praktijk stimuleren hulpverleners wel hun cliënten om hun zorgvragen te formuleren, 

waarbij vervolgens wordt gekeken of diens zorgvraag past binnen het aanbod. 
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1.7 Zorg op maat en zorgcontinuïteit 

Door de beweging naar vermaatschappelijking moeten zorgaanbieders hun aanbod aanpas-

sen. Ze moeten meer zorg op maat en continuïteit van de zorg aanbieden. In de praktijk 

staat het principe ‘zorg op maat’ nog in zijn kinderschoenen. Er zijn nog heel wat aanpassin-

gen en bijsturingen nodig om misschien wel het utopische principe van zorg op maat te be-

reiken.  

Cliënten ervaren vooral nog een zorg die sterk is voorgestructureerd en beperkt door het 

ontoereikend aanbod. Zo zet de beperkte tijdsduur van de begeleiding het principe van zorg 

op maat enigszins onder druk. Deze voorstructurering van de zorg staat in feite loodrecht 

tegenover het principe van zorg op maat. Wanneer dit extreem wordt doorgetrokken, krijgen 

cliënten begeleiding volgens protocollen en niet volgens hun noden en behoeften. Aan de 

kant is het begrijpelijk dat een bepaalde lijn moet worden getrokken. Ook rekening houdend 

met de problematiek van bepaalde cliënten wordt zo een afhankelijk opstelling van cliënten 

vermeden, zodat ze niet levenslang afhankelijk blijven de zorg, maar door bijvoorbeeld de 

beperkte begeleidingstijd, worden gestimuleerd om op eigen kracht verder te gaan.  

De beperkte tijdsduur hangt eveneens ook samen hangen met de financiering. De mobiele 

teams beschikken over beperkte middelen, waardoor ze niet iedereen kunnen blijven opvol-

gen. De financiering in de geestelijke gezondheidszorg verloopt enigszins anders dan in de 

algemene gezondheidszorg, waar deze overwegend wordt geregeld door het systeem van 

‘fee for service’. In dit financieringssysteem wordt de zorgverstrekker per geleverde dienst 

betaald. Terwijl de mobiele teams hun werkingsmiddelen halen door het buiten gebruik stel-

len van residentiële bedden. Bijgevolg kan worden gesteld dat de GGZ net door deze finan-

cieringsmechanismen worden beperkt om zorg op maat te realiseren. Thornicroft & Tansella 

(2004) wezen al op het feit dat materiële middelen die beschikbaar zijn, steeds een effect 

hebben hoe de geestelijke gezondheidszorg in de praktijk wordt toegepast.  

Elke financieringssysteem heeft perverse effecten, maar het is opvallend dat de geestelijke 

gezondheidszorg terug op een andere manier wordt bejegend dan de algemene gezond-

heidszorg. Van Audenhove (2014) benadrukte al de ongelijke financiering van de geestelijke 

gezondheidszorg. In 2010 bedroeg volgens haar het totale budget voor gezondheidszorg 23 

miljard euro, waarvan slechts 1,2 miljard euro naar de geestelijke gezondheidszorg ging. Van 

dit budget vloeit verhoudingsgewijs ook nog steeds meer naar de residentiële hulp dan naar 

de ambulante hulp. De verhouding van de financiële geldstroom kan bijgevolg in vraag wor-

den gesteld. Daar investeren in kwaliteit volgens Killaspy et al. (2012) de echte klinische 

voordelen laten zien. Kwaliteit van zorg is namelijk gekoppeld aan een betere klinische resul-

taten bij mensen met complexe en lange termijn psychische problemen.  
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De beperkte (financiële) middelen hebben daarnaast een invloed op de zorgcontinuïteit. In-

dien de middelen toereikend (lees: minder wachtlijsten) zouden zijn, zou volgens dit onder-

zoek een meer continue zorg kunnen worden gerealiseerd. Respondenten gaven te kennen 

dat de begeleiding van de mobiele teams aansloot bij wat men op dat moment nodig had 

afgezien van de begeleidingsduur. Maar het traject voor de begeleiding (zie integratie) van 

de mobiele teams en na de begeleiding correspondeert echter niet met de vraag van cliën-

ten. De afronding en het verdere beloop verloopt volgens cliënt wat problematischer. Cliën-

ten zijn in staat en klaar om een verdere stap te zetten in hun herstelproces, mits de nodige 

ondersteuning, maar botsen op de beperkingen van het zorgaanbod. Ook de afronding van 

de mobiele teams wordt door respondenten als abrupt ervaren. Een meer geleidelijke stop-

zetting van de zorg is daarom aangewezen. Afronding mag geen moment zijn, respondenten 

zouden het namelijk waarderen dat de stopzetting op een geleidelijkere manier gebeurd.  

De problematische overgangen tussen verschillende zorgvormen werden door artikel 107 

niet aangepakt maar eerder in stand gehouden. Men blijft namelijk nog steeds in ‘hokjes’ 

denken. Dit is duidelijk merkbaar in de schematische figuur over de vijf functies die een Net-

werk GGZ moet realiseren. De verschillende functies worden schematisch voorgesteld maar 

de lijm of cement tussen de verschillende functies is er niet. Bijgevolg kan er meer nood zijn 

aan iemand die voor meer lijm zorgt.  

Uit de interviews komt naar voor dat cliënten die regelmatig worden geconfronteerd met 

hulpverleningsbreuken vooral nood hebben aan een vertrouwenspersoon die continuïteit 

biedt en die hun hulpverleningstraject mee opvolgt (cf. trajectbegeleiding). De geestelijke 

gezondheidszorg zou om het probleem van hulpverleningsbreuken op te lossen meer kun-

nen evolueren naar zorgpaden of –trajecten. Deze zijn in de somatische gezondheidszorg al 

ingeburgerd, maar blijvend een onbekende in de geestelijke gezondheidszorg.  

De trajectbegeleider zou het zorgpad of –traject kunnen coördineren en bijgevolg een verge-

lijkbare rol kunnen opnemen als een huisarts. Ook een huisarts neemt hierbinnen een coör-

dinerende rol op. Cliënten kunnen steeds beroep op doen op hun huisarts en indien nodig 

wordt doorverwezen naar een specialist. Door middel van een trajectbegeleider zou een 

aanbod van geestelijke gezondheidszorg op de eerste lijn kunnen worden uitgebouwd, daar 

deze nog zeer beperkt is. Onlangs werden een aantal projecten eerstelijnspsychologische 

functie opgestart, maar gebaseerd op de inzichten uit dit onderzoek is een psycholoog geen 

grotere meerwaarde in vergelijking met begeleidsters.  

De mobiele teams kunnen dan meer gezien worden als gespecialiseerde zorgverlening. Het 

mag niet de bedoeling zijn dat cliënten overshooting van zorg krijgen, cliënten moeten zorg 

op maat krijgen, waardoor ze de kans krijgen op eigen kracht verder te gaan. In de toekomst 
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zal het voor de mobiele teams belangrijk zijn om zich blijven te profileren als een autonome 

actor met een welomschreven doelstelling, zodat de mobiele teams zich niet moeten inladen 

met hiaten in het aanbod van de geestelijke gezondheidszorg.  

2 Aanbevelingen 

Dit onderzoek naar het cliëntenperspectief kan worden gezien als een estafettestok. Het 

startschot werd gegeven met artikel 107, maar een wedstrijd stopt niet na het startschot. Het 

is belangrijk om steeds meer kennis en inzicht te verkrijgen in perspectieven van stakehol-

ders om te komen tot goede zorg. Lezen en overbrengen van nieuwe kennis is niet ade-

quaat. Nieuwe kennis moet worden toegepast en verder ontwikkeld. Met inachtneming van 

de geringe generaliseerbaarheid van de onderzoeksresultaten worden enkele punten voor 

verdere beleidsontwikkeling, voor bijkomend onderzoek en voor de praktijk in het kader van 

vermaatschappelijking onder de loep genomen. Het credo van deze thesis is ‘not to prove, 

but to improve’ 

2.1 Voor verder onderzoek 

Er is veel te leren over thuisbegeleiding. Begeleiding in de thuiscontext is in alle sectoren 

alomtegenwoordig, waardoor het paradoxaal is dat het cliëntenperspectief in het verleden 

eerder werd verwaarloosd. In de nabije toekomst komt er hopelijk meer onderzoeksmatige 

aandacht voor het cliëntenperspectief dat in het verleden vaak minder werd belicht in de we-

tenschappelijke literatuur. De ultieme toetssteen is en blijft namelijk of de zorg een meer-

waarde levert aan de cliënt. 

Gezien het gering aantal respondenten en de garantie op anonimiteit werd in deze master-

proef weinig aandacht aan de subgroepen besteed. Een vervolgstudie zou kunnen bestaan 

uit een herhaling van dit onderzoek bij diverse groepen op basis van verschillende variabe-

len. Er kan worden gedifferentieerd op basis van leeftijd, sociaal-economische status en psy-

chiatrische problematiek. Zo zou eveneens kunnen worden nagegaan of de resultaten die in 

dit onderzoek naar voor kwamen, zouden worden bevestigd per subgroep. 

Ook de kenmerken of het karakter van hulpverleners kunnen de ervaringen van cliënten be-

invloeden. In het onderzoek kwam aan bod dat cliënten de common factors vooral belangrijk 

vinden. Vervolgonderzoek kan gaan in welke mate de common factors een invloed hebben 

op het resultaat. Verder kwamen in dit onderzoek geen hulpverleners en in beperkte mate de 

dichte omgeving van cliënten aan bod. Het kan bijgevolg interessant zijn om hen ook in ver-

volgonderzoek te betrekken. Ook zij hebben hun meningen en visies omtrent de huidige ver-

anderingen in de geestelijke gezondheidszorg. Een samenspel tussen de verschillende part-
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ners is bij een gemeenschapsgerichte geestelijke gezondheidszorg van belang. Het kan zo-

doende interessant zijn om de samenwerkingsverbanden tussen de diverse zorgpartners in 

een Netwerk GGZ te analyseren in welke mate ze op dezelfde golflengte zitten. Eenzelfde 

standpunt is toch wel belangrijk om de zorgcontinuïteit en zorg op maat te kunnen waarbor-

gen.  

In deze thesis werd ook iets onverwacht en bruikbaars gevonden wat niet linea recta con-

grueerde met de onderzoeksvragen. De serendipiteit gaat over het gegeven dat het voor 

mensen met een psychische problematiek nog steeds niet makkelijk is om een zinvolle 

plaats in de samenleving op te nemen. De samenleving heeft namelijk nog weinig begrip 

voor mensen met psychische problemen. Verder onderzoek naar hoe de samenleving te-

genover de vermaatschappelijking van de zorg staat is zeker belangrijk, aangezien bij de 

vermaatschappelijking van de zorg een grote taak aan de samenleving wordt toegekend. De 

inzichten uit deze onderzoeken kunnen ervoor zorgen dat er beter kan worden ingespeeld op 

het huidige beeld van de psychiatrie en de psychische problemen. 

2.2 Voor het beleid 

De zoektocht naar evenwichtige, kwaliteitsvolle modellen om de geestelijke gezondheidszorg 

te verbeteren is geen sinecure. Nieuwe kennis kan worden aangewend om een bijdrage te 

leveren aan de discussie over het te voeren beleid. Belangrijk is om het cliëntenperspectief 

niet over het hoofd te zien. Het is een belangrijk perspectief dat niet altijd samenvalt met het 

perspectief en de belangen van de hulpverlener of overheid. Het verkleint de kans dat men 

vanuit een ivoren toren zaken beslist, die weinig voeling hebben met de praktijk. Het beleid 

zou eveneens meer moeten inzetten in beeldvorming van psychische problemen, zodat 

hardnekkige foute ideeën over de geestelijke gezondheidszorg de kop worden ingedrukt. De 

overheid zou ook meer moeten investeren in laagdrempelige eerstelijnsgeestelijke gezond-

heidszorg.  

2.3 Voor de praktijk 

Professionals en welzijnsinstellingen in de geestelijke gezondheidszorg zouden iets kunnen 

oppikken van dit onderzoek, alleen al om het feit dat ze goed bezig zijn. Vermaatschappelij-

king is een lang proces dat niet op één dag zal worden gefikst. De respondenten ervaren al 

zeer veel positieve facetten tijdens de begeleiding die ze krijgen van de mobiele teams. Maar 

aan de andere kant rapporteerden een aantal respondenten hiaten en verbeterpunten in de 

geleverde zorg. Het blijft een continue zoektocht naar de juiste zorg voor iedere cliënt, want 

zij hebben specifieke noden die geleidelijk aan kunnen verschuiven. Dit genoodzaakt de pro-

fessional om het handelen continu hierop af te stemmen en te reflecteren. Het is daarom 

steeds belangrijk dat praktijkwerkers de vinger aan de pols houden.  
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3 Beperkingen onderzoek 

In dit onderdeel wordt kritisch gekeken naar het onderzoek en wordt het onderzoeksproces 

geëvalueerd. Eerst en vooral speelt de kleinschaligheid van dit onderzoek een rol. De steek-

proef is eveneens eerder klein, wat een impact op de representativiteit heeft. Dit onderzoek 

heeft eerder een exploratief karakter waardoor het niet mogelijk is om algemene, generali-

seerbare conclusies te trekken. Desondanks deze beperking werd er gepoogd om meer in-

zicht te verstrekken in het discours van vermaatschappelijking van de zorg en de concrete 

implementatie in de geestelijke gezondheidszorg, meer bepaald de mobiele teams.  

De beperkte representativiteit vloeit eveneens uit het feit dat alleen cliënten werden opge-

nomen die bereid waren om deel te nemen aan het onderzoek en het interview. De selectie 

van de steekproef gebeurde door coördinator of thuiszorgbegeleider, waardoor het risico 

bestaat dat een eerste selectie is gebeurd op basis van een succesverhaal (Van Hove & 

Claes, 2010, pp. 31-32). 

Een andere methodologische kwestie is het feit dat de cliënten werden ondervraagd in hun 

natuurlijke thuisomgeving en een begeleiding van de mobiele teams al werd opgestart of 

afgerond. Deze huidige situatie kan een effect hebben op hun huidige blik naar het bevraag-

de onderwerp. Aangezien het interpretatieve paradigma ervan uitgaat dat de specifieke tijds- 

en omgevingsfactoren niet los kunnen worden gezien van het subject van onderzoek 

(Bergsma, 2003). 

Dit onderzoek werd gevoerd door één onderzoeker. Diezelfde onderzoeker analyseerde ook 

de interviews. De interviews zijn zo steeds onderhevig aan de interpretatie van de onderzoe-

ker. Een gevolg hiervan is dat er eerder sprake is van een subjectieve manier van de inter-

pretatie van de data. Toch werd gedurende het onderzoek daarbij steeds stil gestaan en ge-

tracht voldoende te balanceren tussen eigen interpretaties en de onderzoeksresultaten. Zo 

werden de gevonden resultaten besproken met verschillende hulpverleners die voeling heb-

ben met het onderzoeksonderwerp.  

De beperking van dit onderzoek kan worden gevonden in de eenzijdige benadering van het 

thema. Er werd enkel geopteerd om het cliëntenperspectief in acht te nemen, waarbij het 

professionele en beleidsmatige standpunt buiten beschouwing werd gelaten. Door de ver-

schillende stakeholders onder de loep te nemen zou een genuanceerder en vollediger beeld 

worden geschetst. Het perspectief van de dichte omgeving werd enigszins opgenomen door 

de partners ook te laten participeren aan het interview. 
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Algemene conclusie 
 

In deze masterproef werd geprobeerd om een beeld te schetsen van het perspectief van 

cliënten die door de mobiele teams worden begeleid. Het ging om een onderzoek achter de 

schermen, dat kijkt naar de binnenkant van mensen en oog heeft voor hun ervaringen, bele-

vingen en betekenisgevingen. Het cliëntenperspectief is belangrijk vanuit het idee dat ze hoe 

dan ook betrokken partij zijn in hun behandeling. Zij hebben namelijk recht op erkenning en 

adequate begeleiding bij hun herstelproces.  

De mobiele teams kunnen worden beschouwd als een zeer positieve ontwikkeling naar een 

betere geestelijke gezondheidszorg. Het mag duidelijk zijn dat de mobiele teams een gewe-

zen hiaat invullen in het aanbod van de geestelijke gezondheidszorg, namelijk thuisbegelei-

ding voor mensen met psychische problemen. De mobiele teams dragen ook bij tot de doe-

len van de vermaatschappelijking van de zorg. Zo kan gesteld worden dat de mobiele teams 

de integratie van cliënten in de maatschappij bevorderen waarbij er beroep wordt gedaan op 

de krachten van de cliënt en diens omgeving. De thuisbegeleiding an sich zorgt er eveneens 

voor dat cliënten met psychische kwetsbaarheid niet meer buiten de maatschappij staan 

(lees: in een residentiële opname) maar dat ze in de maatschappij kunnen worden begeleid. 

Alle respondenten waren tevreden met de begeleiding die ze kregen/krijgen van de mobiele 

teams. Mobiele teams werden door respondenten niet beschouwd als een afgeslankte zorg-

vorm, maar als een goed alternatief voor residentiële zorg. De betekenis die cliënten aan 

mobiele teams geven is meer dan het al dan niet vermijden van een ziekenhuisopname. Het 

feit dat een cliënt kan rekenen op begrip en steun in moeilijke momenten, wordt als bevorde-

rend ervaren voor respondenten in hun herstelproces. Dit vooral omdat in het sociaal net-

werk en samenleving soms weinig begrip en steun aanwezig blijkt voor psychische proble-

men. De mobiele teams bevatten zeer veel positieve facetten, vooral de nodige tijd en het 

luisterend oor werd als waardevol ervaren. De beperkte duur van de begeleiding was echter 

voor veel cliënten een negatief punt. Deze beperking zet enigszins de zorgcontinuïteit en 

zorg op maat op de helling. Cliënten moeten zich terug aanpassen aan het aanbod, in plaats 

van vraaggestuurde zorg te krijgen. Respondenten zagen het ook als een meerwaarde om 

thuisbegeleiding te krijgen, maar wezen ook op het belang van residentiële opnames. Een 

ziekenhuis is voor respondenten een plaats waar men zich ontdoet van verantwoordelijkhe-

den, indien men zich niet veilig voelt.  

Het is duidelijk dat de geestelijke gezondheidszorg naar betere zorg is geëvolueerd, maar 

het kan nog altijd beter. Uiteindelijk is het zoeken naar uitgebalanceerde zorgmodellen een 

proces van trial-and-error. Rome is namelijk ook niet op één dag gebouwd. Men kan dus ook 
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niet verwachten dat door de oprichting van de mobiele teams de geestelijke gezondheids-

zorg op punt staat. Om een optimale geestelijke gezondheidszorg te bereiken moet nog een 

lange weg worden afgelegd. Het traject dat wordt uitgegaan is nog onbekend en onzeker, 

maar dat er verder zal worden geëvolueerd richting meer zorg in de samenleving staat niet te 

betwijfelen. 
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Bijlagen 

1 Informatiebrief van Informed Consent 

 

Informed Consent: Informatiebrief 

Dit onderzoek gebeurt door Sien Vanbecelaere, een laatstejaarsstudente Sociaal werk aan 

de universiteit Gent in het kader van haar masterproef. Deze informatiebrief wil de respon-

dent op de hoogte te stellen van een aantal ethische zaken omtrent het onderzoek en om 

bevestiging te geven om deel te nemen aan het onderzoek.  

Doel van het onderzoek 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd om een beter inzicht te krijgen in de perspectieven en erva-

ringen van mensen die begeleid worden door de mobiele teams. Vandaar dat het noodzake-

lijk is om de cliënten te bevragen. De resultaten van dit onderzoek kunnen hopelijk een bij-

drage leveren aan praktijk – en beleidsmedewerkers om zo tot de meest optimale zorg te 

komen.  

Deelname van het onderzoek 

Het onderzoek bestaat uit een semigestructureerd interview in de thuissituatie van de cliënt, 

waar er gepolst wordt naar de mening wat cliënten zien als ‘goede’ zorg’ en over de profes-

sionele begeleiding van de mobiele teams. Indien de respondent het nodig acht, kan geop-

teerd worden het interview op een andere locatie te laten plaatsvinden. De geschatte duur 

van het interview is geraamd op één uur. Belangrijk hierbij is dat het interview volledig ge-

beurt uit vrije wil. De respondent kan ook op ieder moment, zonder dat men hiervoor een 

reden moet opgeven, zijn medewerking stoppen of weigeren om deel te nemen. De respon-

dent kan tijdens het verloop van het onderzoek steeds overleggen met familie en/of beken-

den indien hij/zij dit nodig vindt. Bij deelname aan het onderzoek wordt er gevraagd het toe-

stemmingsformulier te ondertekenen. 

Gegevens 

Alle gegevens die worden verzameld zijn in functie van het onderzoek. Het is hierbij toege-

staan dat een geluidsopname wordt gemaakt van het interview, dit voor de verdere verwer-

king van de gegevens. De respondent geeft de toestemming om de verzamelde gegevens 
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op een vertrouwelijke wijze bewaren en verwerken. Wanneer het onderzoek afgelopen is, 

zullen deze gegevens verwijderd worden. De student is eveneens gebonden aan beroeps-

geheim. De resultaten zullen op een anonieme wijze worden gerapporteerd. Op die manier 

zal de identiteit van de respondent verborgen blijven. 

Bijkomende informatie 

De respondent mag op ieder moment extra informatie vragen aan de onderzoeker. Na het 

beëindigen van het onderzoek kan de respondent eveneens de onderzoeksbevindingen 

raadplegen. Deelname aan het onderzoek brengt geen extra kosten of risico’s met zich mee.  

Contactpersoon 

Bij aanvullende vragen over de studie of over de rechten en plichten, kan u steeds in de loop 

van het onderzoek op elk ogenblik contact opnemen met Sien Vanbecelaere via é-mail op 

sien.vanbecelaere@ugent.be 

mailto:sien.vanbecelaere@ugent.be
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2 Toestemmingsbrief informed consent 

 

Informed Consent: Toestemmingsbrief 

Ik ondergetekende, .........................................................................., verklaar hierbij dat ik, als 

respondent aan een onderzoek van de onderzoeksgroep Sociale Agogiek van de universiteit 

Gent: 

(1) de informatiebrief heb gelezen. Die geeft uitleg over de aard van de vragen, taken, op-

drachten en stimuli die tijdens het onderzoek zullen worden aangeboden. Op elk ogenblik 

wordt me de mogelijkheid geboden om bijkomende informatie te verkrijgen. 

(2) totaal vrijwillig deelneem aan het onderzoek. 

(3) de toestemming geef aan de onderzoeker om mijn resultaten op anonieme wijze te bewa-

ren, te verwerken en te rapporteren. 

(4) op de hoogte ben van de mogelijkheid om mijn deelname aan het onderzoek op ieder 

moment stop te zetten.  

(5) ervan op de hoogte ben dat ik een samenvatting van de onderzoeksbevindingen kan krij-

gen. 

 

Gelezen en goedgekeurd te .............................(plaats) op ............. (datum) 

 

Handtekening van respondent: …………………………………… 
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3 Evaluatieformulier 

 

 

Evaluatieformulier 

1. De begeleiding sloot aan bij mijn verwachtingen/noden.     

2. Ik ben tevreden over de duur van de begeleiding. 

3. De begeleiding heeft een bijdrage geleverd om een opname te  
vermijden of de opnameduur te verkorten. 

4. Ik vond het een meerwaarde dat er verschillende begeleiders aan  
huis kwamen. 

5. Ik vond de duur van de gesprekken goed. 

6. Ik vind dat de informatie goed werd doorgegeven binnen het team. 

7. Het hoge aantal contacten (huisbezoeken, telefonische gesprekken,..) 
waren nodig voor mij. 

8. De begeleiding hield rekening met mijn doelstellingen. 

9. De gesprekken stimuleerden mij tot de veranderingen die ik wil bereiken. 

10. Mijn naaste omgeving (vb. partner, vrienden, kinderen,… ) werd  
voldoende betrokken binnen de begeleiding. 

11. Ik heb het gevoel dat ik door de teamleden respectvol werd benaderd. 

12. Na deze begeleiding weet ik wat ik moet doen en waar ik terecht kan  
om moeilijke momenten in de toekomst te kunnen overbruggen. 

13. Ik geloof dat het team een volledig beeld heeft van mijn situatie. 

14. Ik heb bij de opstart van de begeleiding voldoende informatie gekregen  
over de werking van het mobiel team. 

15. Ik heb het gebruik van het herstelplan als een meerwaarde ervaren. 

16. De afronding van de begeleiding werd goed voorbereid. 

17. Ik voel me nu beter dan voor het mobiel team langs kwam. 

18. Ik geef de begeleiding een totaalscore van: …/100 

Wat voor mij de grootste sterkte is van een mobiel team is: 

…………………………………………………………………….. 

Wat ik het minst goed vind aan het mobiel team is: 

…………………………………………………………………… 

0 = Niet van toepassing 

1 = Helemaal akkoord 

2 = Akkoord 

3 = Niet akkoord 

4 = Helemaal niet akkoord 

0 1 2 3 4 
 
0 1 2 3 4 
 
0 1 2 3 4 
 
 
0 1 2 3 4 
 
 
0 1 2 3 4 
 
0 1 2 3 4 
 
0 1 2 3 4 
 
 
0 1 2 3 4 
 
0 1 2 3 4 
 
0 1 2 3 4 
 
 
0 1 2 3 4 
 
0 1 2 3 4 
 
 
0 1 2 3 4 
 
0 1 2 3 4 
 
 
0 1 2 3 4 
 
0 1 2 3 4 
 
0 1 2 3 4 
 
0 1 2 3 4 
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4 Resultaten evaluatieformulieren 
 

 

 

1% 

57% 

38% 

3% 1% 

De begeleiding sloot aan bij mijn 
verwachtingen/noden  

Niet van toepassing

Helemaal akkoord

Akkoord

Niet akkoord

Helemaal niet akkoord

1% 

35% 

44% 

19% 

1% 

Ik ben tevreden over de duur van de begeleiding  

Niet van toepassing

Helemaal akkoord

Akkoord

Niet akkoord

Helemaal niet akkoord
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16% 

54% 

22% 

6% 

2% 

De begeleiding heeft een bijdrage geleverd om 
een opname te vermijden of een opname te 

verkorten  

Niet van toepassing

Helemaal akkoord

Akkoord

Niet akkoord

Helemaal niet akkoord

2% 

32% 

33% 

24% 

9% 

Ik vond het een meerwaarde dat er 
verschillende begeleiders aan huis kwamen  

Niet van toepassing

Helemaal akkoord

Akkoord

Niet akkoord

Helemaal niet akkoord

0% 

87% 

13% 

0% 0% 

Ik heb het gevoel dat ik door de teamleden 
respectvol werd benaderd  

Niet van toepassing

Helemaal akkoord

Akkoord

Niet akkoord

Helemaal niet akkoord
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0% 

57% 

41% 

1% 1% 

Ik vond de duur van de gesprekken goed  

Niet van toepassing

Helemaal akkoord

Akkoord

Niet akkoord

Helemaal niet akkoord

0% 

58% 

36% 

5% 

1% 

Ik vind dat de informatie goed werd 
doorgegeven binnen het team  

Niet van toepassing

Helemaal akkoord

Akkoord

Niet akkoord

Helemaal niet akkoord

1% 

59% 

35% 

4% 1% 

Het hoge aantal contacten (huisbezoeken, 
telefonische gesprekken,..) waren nodig voor mij  

Niet van toepassing

Helemaal akkoord

Akkoord

Niet akkoord

Helemaal niet akkoord
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1% 

63% 

30% 

5% 

1% 

De begeleiding hield rekening met mijn 
doelstellingen 

Niet van toepassing

Helemaal akkoord

Akkoord

Niet akkoord

Helemaal niet akkoord

3% 

54% 

39% 

3% 1% 

De gesprekken stimuleerden mij tot de 
veranderingen die ik wil bereiken  

Niet van toepassing

Helemaal akkoord

Akkoord

Niet akkoord

Helemaal niet akkoord

19% 

38% 

36% 

7% 

0% 

Mijn naaste omgeving werd voldoende 
betrokken binnen de begeleiding  

Niet van toepassing

Helemaal akkoord

Akkoord

Niet akkoord

Helemaal niet akkoord
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3% 

52% 

39% 

6% 

0% 

Na deze begeleiding weet ik wat ik moet doen 
en waar ik terecht kan om moeilijke momenten 

in de toekomst te kunnen overbruggen  

Niet van toepassing

Helemaal akkoord

Akkoord

Niet akkoord

Helemaal niet akkoord

1% 

51% 42% 

5% 

1% 

Ik geloof dat het team een volledig beeld heeft 
van mijn situatie  

Niet van toepassing

Helemaal akkoord

Akkoord

Niet akkoord

Helemaal niet akkoord

3% 

60% 

33% 

4% 0% 

Ik heb bij de opstart van de begeleiding 
voldoende informatie gekregen over de werking 

van het mobiel team  

Niet van toepassing

Helemaal akkoord

Akkoord

Niet akkoord

Helemaal niet akkoord
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17% 

42% 

37% 

3% 1% 

Ik heb het gebruik van het herstelplan als een 
meerwaarde ervaren  

Niet van toepassing

Helemaal akkoord

Akkoord

Niet akkoord

Helemaal niet akkoord

2% 

46% 

44% 

7% 

1% 

De afronding van de begeleiding werd goed 
voorbereid  

Niet van toepassing

Helemaal akkoord

Akkoord

Niet akkoord

Helemaal niet akkoord

3% 

62% 

28% 

7% 

0% 

Ik voel me nu beter dan voor het mobiel team 
langs kwam  

Niet van toepassing

Helemaal akkoord

Akkoord

Niet akkoord

Helemaal niet akkoord
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5 Regio-indeling Netwerken in West-Vlaanderen
1
 

 

                                                
1 Opgevraagd via http://www.hhartieper.be/cms_files/N-810-nlBestand.jpg 
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6 Kenmerken respondenten 
 

Resp. Geslacht Leeftijd MTL/MTA Diagnose Woonplaats Opname Status begelei-

ding 

1. Vrouw 45 MTA Roeselare Depressie  Roeselare Geen Afgerond 

2. Man 49 MTA Roeselare Alcoholproblematiek  Izegem PAAZ (2) Afgerond 

3. Man 28 MTA Roeselare Medicatie- en drugsverslaving Roeselare PAAZ (2) en PZ (1) Afgerond 

4. Vrouw 43 MTA Roeselare Depressie Rumbeke PAAZ (>2) en PZ (1) Afgerond 

5. Man 45 MTA Roeselare Depressie  Izegem Geen Afgerond 

6. Vrouw 55 MTL Roeselare Onbekend Izegem PAAZ (>2) en PZ (>2) Nog lopende 

7. Man 54 MTL Roeselare Autisme en alcoholproblematiek Izegem PAAZ (2) en PZ (2) Nog lopende 

8. Man 34 MTL Roeselare Alcoholproblematiek  Roeselare PAAZ en PZ (# onbe-

kend) 

 

9. Vrouw 38 MTL Roeselare Onbekend Izegem PAAZ (1) Nog lopende 

10. Vrouw 59 MTL Roeselare Depressie Emelgem PAAZ (1) en PZ (2) Nog lopende 

11. Man 50 MTA Menen Alcoholproblematiek Menen PAAZ (1) en PZ (1) Nog lopende 

12. Vrouw 39 MTA Menen Depressie en relationele pro-

blemen 

Wervik Geen Afgerond 

13. Man 50 MTA Menen Alcoholproblematiek en relatio-

nele problemen 

Menen PAAZ (>2) en PZ (>2) Nog lopende 

14. Man 34 MTA Menen Alcoholproblematiek Wervik PZ (1) Nog lopende 

15. Vrouw 42 MTL Menen Bipolaire stoornis Menen PZ (2) Nog lopende 
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16. Man 43 MTL Menen Alcoholproblematiek en depres-

sie 

Wervik PAAZ (2) Nog lopend 

17. Vrouw 63 MTL Menen Onbekend Moorsele PAAZ (2) en PZ (2) Nog lopend 

18. Man 38 MTL Menen Schizofrenie, paranoïde  type Menen PAAZ (>2) en PZ (>2) Nog lopend 

19. Vrouw 53 MTL Menen Onbekend Menen PAAZ (>2) en PZ (>2) Nog lopend 

 

 

 

 


