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Een themanummer over ‘ontwikkelingsgerichte geestelijke gezond-
heidszorg’. Boeiend! Maar wat is dat nu net? In Asster heeft dat 
betrekking op de doelgroepen kinderen, jongeren en jongvolwas-
senen. Ook de doelgroep volwassenen met een verstandelijke be-
perking (dubbele diagnose of kortweg DD genaamd) wordt daaron-
der begrepen. Waarom? Wanneer jongeren (of volwassenen met 
een DD) met mentale problemen kampen, bestaat het risico dat 
de socio-emotionele ontwikkeling of ontwikkelingsleeftijd negatief 
beïnvloed wordt. Het opnieuw op het goede spoor zetten van die 
ontwikkeling of het brengen van stabiliteit waardoor die niet meer 
onder druk staat, is bij die doelgroepen een belangrijke doelstelling 
van een behandeling.

In dit nummer krijgt u een overzicht van de dynamiek achter de 
ontwikkelingsgerichte geestelijke gezondheidszorg. Zo is sinds  
2 september De Radar operationeel. Asster heeft hier jaren voor 
geijverd en is trots om de eerste ziekenhuisschool van Limburg te 
mogen huisvesten. Historiek, werking en uitdagingen wordt toege-
licht door de directeur van De Radar, Kenneth Vansichen.
Ook infrastructureel staat Asster voor grote veranderingen. Zowel 
voor het psychiatrische verzorgingstehuis De Passer als voor de 
clusters Spika en De Zeilen is er een goedkeuring voor nieuwbouw. 
Bart Maes bezorgt u de details. 
Beweging is erg belangrijk voor het opgroeiende kind. David Rey-
naerts, psycho-motorisch therapeut op Spika licht de achtergrond 
van de sociale vaardigheidstraining op Spika toe. Verder wordt er 
op Spika ook werk gemaakt van een ‘safe garden’. Katleen Bartho-
lomé, leefgroepsbegeleidster en voorzitter van de werkgroep 
agressie, geeft u een inkijk in de doelen en uitwerking van die stap-
pen naar een helende omgeving. Daarnaast laten Ilse Devacht en 
Evelien Carlier, beiden gelieerd aan De Zeilen 1, u kennismaken 
met Attachment Based Family Therapy en het traject dat er gelopen 
werd en wordt op die afdeling. Tenslotte werden de mensen achter 
de Mobiele Werking Dubbele Diagnose (MWDD) Limburg geïnter-
viewd. Dat specifieke aanbod bestaat ruim één jaar, en heeft een 
eerste evaluatie achter de rug. 

We wensen u veel leesplezier!

Steven Dewulf en dr. Marie-Paule Clerinx.

Editoriaal

3Editoriaal



Ziekenhuisschool De Radar

Op 1 september startte in Asster de zie-
kenhuisschool De Radar. Die realisatie is 
een samenwerking tussen Asster vzw en 
Psychiatrische Kliniek Alexianen Tienen 
met de overkoepeling van de Broeders van 
Liefde. Op die manier komt er een eerste zie-
kenhuisschool met een vestiging in Limburg. 
Vanuit Asster is daar jarenlang voor geijverd. 
Schooljaar 2019-2020 zal dan ook het maiden-
jaar van de school worden.

Historiek

Sinds jaren bestaat er een schoolwerking binnen 
de K-dienst van Asster. Die is opgestart in 1989, 
met vooral Dr. Knapen - de toenmalige medisch 
directeur - en mevr. Mia Vandebeeck - het toen-
malige hoofd ergotherapie - als drijvende kracht,  
met als doel de onderwijswereld en de kinderpsy-
chiatrie met elkaar te verbinden. Doorheen de 
jaren is er ook van overheidswege meer onder-
steuning gekomen voor deze werking binnen de 
K-diensten en sinds 2002 is er een subsidiëring 
vanuit de Vlaamse overheid door middel van een 
enveloppe voor alle K-diensten om hun school-
werking uit te bouwen.

Vanaf september 2014 werd de oprichting van 
een ziekenhuisschool ten gronde aangepakt na-
dat Ludo Govaerts, ere-directeur en oprichter van 
de ziekenhuisschool UZ Gashuisberg Leuven, 
oprichter van de vestigingsplaats psychiatri-
sche kliniek Alexianen Tienen en voorzitter van 
POZILIV (Platform Onderwijs Zieke Leerlingen 
in Vlaanderen) bereid gevonden werd om met 
Asster vzw samen te werken in dit dossier.
Het werken als ziekenhuisschool heeft heel 
wat voordelen ten opzichte van de vroeger 
schoolwerking binnen de K-dienst, zeker wat 
betreft ondersteuning van zowel leerlingen als 
personeelsleden. 

Ziekenhuisscholen in Vlaanderen

In Vlaanderen zijn er 7 ziekenhuisscholen in het 
basisonderwijs en 6 in het secundair onderwijs, 

in Vlezenbeek, Leuven, Antwerpen, Zandhoven, 
Gent en De Haan. Daarnaast heeft bijna elke zie-
kenhuisschool nog een aantal vestigingsplaatsen. 

De Radar is uniek omdat het niet alleen de eer-
ste ziekenhuisschool is in Limburg, maar ook 
omdat het de enige is in Vlaanderen die zich uit-
sluitend richt op jongeren met een psychiatrische 
problematiek. De andere ziekenhuisscholen zijn 
verbonden aan algemene (universitaire) zieken-
huizen of aan revalidatiecentra. Bovendien is het 
ook een school met 2 vestigingsplaatsen, over de 
provinciegrenzen heen.

Vestigingsplaats Tienen en Broeders van Liefde 

De Radar heeft twee vestigingsplaatsen, in 
Asster en in Tienen (psychiatrische kliniek 
Alexianen Tienen). Dat is ook het hoofdadres van 
de school. Op die plek werd reeds jaren gewerkt 
in de context van een ziekenhuisschool, als ves-
tigingsplaats van Ziekenhuisschool UZ Leuven. 
De samenwerking met de psychiatrische kliniek 
Alexianen Tienen zorgt er ook voor dat er binnen 
de overkoepeling van Broeders van Liefde ge-
werkt kan worden. Dat maakt de structuur voor 
de ziekenhuisschool enigszins eenvoudiger. Er 
is een duidelijk aanspreekpunt bij vragen en een 
uitgebreid ondersteuningsnetwerk.

Een echte school

Doordat er gewerkt wordt binnen de context 
van een school, verandert er heel wat voor het 
psychiatrisch ziekenhuis Asster. De leerkrach-
ten die vanuit de K-dienst in dienst waren bij het 
ziekenhuis worden in het nieuwe systeem per-
soneelsleden van de school. Dat heeft heel wat 
praktische gevolgen, zowel rond regelgeving en 
verloning als rond rechtspositie. Een goede com-
municatie en vertrouwensband tussen De Radar 
en de psychiatrische ziekenhuizen is dan ook erg 
noodzakelijk om dit project tot slagen te brengen. 
Daarnaast investeert ieder ziekenhuis mee in de 
uitbouw van klaslokalen, zodat er als een echte 
school gewerkt kan worden.

Kenneth Vansichen
Directeur ziekenhuisschool De Radar

Werking

De Radar is een school voor buitengewoon se-
cundair onderwijs type 5 en werkt binnen het 
therapieprogramma van de betrokken afdelingen 
van het ziekenhuis. Binnen het therapeutisch 
aanbod worden er 6 tot 8 uren voorzien voor 
school. Leerlingen worden op de lesmomenten 
ingedeeld onder de verschillende vakleerkrach-
ten. Dat houdt concreet in dat elke leerkracht 
ongeveer een 3-tal leerlingen voor zich heeft. 
Door individueel te ondersteunen, wordt er inge-
zet op kwaliteitsvol onderwijsgeven op maat van 
de leerlingen. Er kunnen ook klassikale momen-
ten worden voorzien. Alles staat of valt met het 
contact met de thuisschool waar de leerlingen na 
opname opnieuw moeten starten en waar hij of 

zij gedurende de opname ook ingeschreven blijft. 
De doelstelling van een ziekenhuisschool is dan 
ook het herintegratieproces in de thuisschool te 
vergemakkelijken.

Wat betreft het lerarenkorps zullen er over de ves-
tigingsplaatsen heen een 22-tal leerkrachten te-
werkgesteld worden. Voor de nieuwe vestigings-
plaats in Sint-Truiden werden uit de 200 sollicita-
tiebrieven 7 leerkrachten weerhouden, allen met 
relevante ervaring. Die massale interesse staat in 
schril contrast met het groot tekort aan leerkrach-
ten in het regulier onderwijs. De kleinschaligheid 
van dit initiatief en het vakoverschrijdend onder-
wijs op maat lijken voor de meeste leerkrachten 
de doorslag te geven om de overstap te wagen.

De Radar is uniek omdat het 
niet alleen de eerste is in 

Limburg maar ook omdat het 
de enige ziekenhuisschool is 
in Vlaanderen die zich enkel 
richt op jongeren met een 

psychiatrische problematiek.
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Door de start van de ziekenhuisschool verliest 
Asster haar subsidiëringsenveloppe. Vermits De 
Radar een secundaire school is, betekent dit dat 
jongeren van het lager onderwijs die opgenomen 
zijn normaliter geen onderwijs meer zouden krij-
gen. In afwachting dat er voor die jongeren een 
vestigingsplaats basisonderwijs georganiseerd 
kan worden, zullen die jongeren toch onderwijs 
krijgen. Daarvoor wordt er binnen De Radar een 
aparte cel opgericht, zoals afgesproken met zo-
wel het kabinet als de administratie onderwijs. De 
goedkeuring van de Vlaamse regering voor een 
vestigingsplaats lager onderwijs is in de nieuwe 
legislatuur echter noodzakelijk.
Wat betreft de leerlingen maken we een onder-
scheid tussen de vestigingsplaatsen. Binnen 
de vestigingsplaats van Tienen zullen vooral 
de jongeren van de afdeling jeugdpsychiatrie 
(Pathways) met een afhankelijkheidsproblema-
tiek en enkele jongeren van de afdeling voor 
eetherstel (Ter Berken) de lessen volgen. Binnen 
de vestigingsplaats van Sint-Truiden worden alle 
jongeren van de dienst kinder- en jeugdpsychi-
atrie Spika en enkele jongeren van De Zeilen 
(+18j) ingeschreven.Voor +18 jarigen zijn er spe-
cifieke voorwaarden. Ofwel zijn ze nog ingeschre-
ven in het regulier secundair onderwijs, ofwel wil-
len zij via de examencommissie of het centrum 
voor volwassenonderwijs hun secundair diploma 
nog behalen. 

Uitdagingen voor de toekomst 

Het eerste schooljaar van De Radar zal vooral 
een overgangsjaar zijn. 
Voor de vestigingsplaats van Tienen hopen we de 
‘good practices’ en de opgedane kennis en erva-
ring zo goed mogelijk te integreren in De Radar.

Voor de vestigingsplaats van Sint-Truiden is het 
een aanpassing van een volledig geïntegreerde 
schoolse werking naar een maximaal integreer-
bare werking van 2 aparte organisaties maar met 
hetzelfde gemeenschappelijke doel: de beste 
zorg voor de leerling.

De start van het schooljaar in de nieuwe school wilden we samen met de jongeren vieren. De 
officiële opening werd samen met de jongeren opgezet. Naast de voorzitter van de inrichtende 
macht, Raf De Rycke, was ook ontslagnemend minister van Welzijn, Jo Vandeurzen, voorma-
lig Vlaams kinderrechtencommissaris, Bruno Vanobbergen en de directeur van het Vlaams 
patiëntenplatform, Ilse Weeghmans, aanwezig. Samen met Mgr. Patrick Hoogmartens kregen 
zij vragen voorgeschoteld van de jongeren over hun schoolse loopbaan. Uiteraard werd de 
werking van de afgelopen jaren niet vergeten. Dokter Jan De Corte diepte wat anekdotes op uit 
de jarenlange strijd voor een ziekenhuisschool in Asster. Als afsluiter van de opening werd het 
kruisteken ingezegend door Mgr. Hoogmartens en opgehangen in de school. Daarmee werd 
de school officieel geopend. 

Ten slotte is het vinden van een oplossing voor 
de lagere schoolkinderen van Asster vzw ook een 
prioriteit voor de nabije toekomst.

mgr. Patrick Hoogmartens knipt het lint door

Bezoek aan de lokalen door minister Vandeurzen en gouverneur Herman Reynders
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De oprichting van ziekenhuisschool De Radar is om meerdere 
redenen een belangrijke gebeurtenis.

Toespraak Raf De Rycke

Beste genodigden,

Met de officiële opening van de ziekenhuisschool 
schrijven we vandaag opnieuw een stukje ge-
schiedenis in de sectoren onderwijs en geeste-
lijke gezondheidszorg in het algemeen en in de 
werking van de psychiatrisch centra Asster en de 
Alexianen Zorggroep in het bijzonder. Dat heeft 
onder meer te maken met de opening van de 
eerste ziekenhuisschool in de provincie Limburg, 
maar ook met de eerste ziekenhuisschool in 
ons land die zich exclusief richt naar kinderen 
en jongeren met een psychiatrische problema-
tiek die residentieel of semi-residentieel worden 
behandeld.

Sommigen onder u zullen wellicht al de vraag 
gesteld hebben over de naam van de school. 
We willen een school dicht bij de leerlingen. De 

naam “Radar” is ingegeven vanuit het gegeven 
dat iedere leerling zijn eigen signalen uitzendt. 
De radar vangt die op en stuurt op haar beurt ook 
signalen uit. De afstemming van al die signalen 
schept verbondenheid met zowel de leerlingen, 
de twee betrokken psychiatrische ziekenhuizen, 
de thuisschool waar de leerlingen zijn ingeschre-
ven als het CLB. 

Ziekenhuisscholen worden gesubsidieerd en  
erkend door de Vlaamse Gemeenschap. 
Vlaanderen telt 7 basisziekenhuisscholen en 6 
secundaire ziekenhuisscholen. Kinderen en jon-
geren kunnen in combinatie met hun behandeling 
in een ziekenhuis lessen volgen. Daarom zijn de 
meeste scholen ook gevestigd op de campus van 
een ziekenhuis. De Radar biedt plaats aan 48 
kinderen en jongeren en heeft twee vestigings-
plaatsen verspreid over 2 provincies: een op de 
campus van het psychiatrisch ziekenhuis Asster 
in Sint-Truiden (campus Melveren) en een op de 
campus van de Alexianen Zorggroep in Tienen. 
De Radar is een secundaire school met oplei-
dingsvorm (OV) 4, type 5, aangesloten bij de koe-
pelorganisatie Katholiek Onderwijs Vlaanderen. 
OV4 betekent dat het gaat over onderwijs aange-
past aan de opvoedings- en onderwijsbehoeften 
van kinderen opgenomen in een ziekenhuis. Type 
5 wil zeggen dat de leerplannen gevolgd worden 
van het voltijds secundair onderwijs. De organi-
satie Broeders van Liefde is de inrichtende macht 
van de school. Enkel kinderen en jongeren die 
opgenomen zijn in de kinderpsychiatrische dienst 
(K, k of for K) of jongeren die verblijven op de 
afdeling jongvolwassenen en jongeren met een 
dubbele diagnose (afdeling De Zeilen) van de 2 
betrokken psychiatrische centra kunnen les vol-
gen. De lagere schoolkinderen die dit jaar 12 jaar 
worden of geworden zijn, zullen ook onderwijs 

aangeboden krijgen door ze in te schrijven als 
vrije leerling in de secundaire school. Het is wel 
de bedoeling een nieuwe aanvraag in te dienen 
om een erkende vestigingsplaats te bekomen 
van een ziekenhuisschool met basisonderwijs.

De oprichting van ziekenhuisschool De Radar is 
om meerdere redenen een belangrijke gebeur- 
tenis. Op de eerste plaats geeft de nieuwe school 
concrete invulling aan de nieuwe missie van het 
psychiatrisch centrum Asster en van de organisa-
tie Broeders van Liefde. In de nieuwe missie van 
de organisatie Broeders van Liefde staat onder 
meer vermeld dat we dromen van een samen-
leving waarin elke mens tot bloei kan komen en 
dat we dag na dag hieraan bouwen in onderwijs, 
welzijn, zorg en werk. Aan buitengewone vragen 
zoals specifiek ziekenhuisonderwijs schenken 
we bijzonder aandacht en we gaan uit van ieders 
kracht en met oog voor ieders kwetsbaarheid. 
Asster is ontstaan door de fusie van 2 psychia-

trische centra: Sancta Maria opgericht door de 
Zusters van Liefde en Ziekeren opgericht door de 
Broeders van Liefde. Beide congregaties waren 
pioniers in het buitengewoon onderwijs. Dit pio-
nierschap wordt vandaag verder gezet voor een 
specifieke doelgroep. 

Voorts hebben kinderen en jongeren recht op 
onderwijs en hebben ze ook leerplicht. Wanneer 
kinderen en jongeren disfunctioneren, is de 
school meestal het eerste terrein waarop uitval 
zich manifesteert. De combinatie van cognitieve 
en sociale vereisten die de schoolomgeving stelt 
en het grote maatschappelijk belang dat wordt 
gehecht aan het functioneren op school, maken 
psychische problemen zeer snel zichtbaar op 
school. Het is dan ook van groot belang dat kin-
deren en jongeren een onderwijsaanbod op maat 
krijgen tijdens hun opname en behandeling in 
een ziekenhuis. Op die manier kan de leerachter-
stand beperkt worden en zal de herinschakeling 
op school en het herstel in het algemeen vlotter 
kunnen verlopen. 

In De Radar zal voor iedere leerling een lessen-
pakket worden samengesteld in samenspraak 
met de thuisschool. Daarnaast wordt ook gezorgd 
voor de dagelijkse afstemming met het therapeu-
tisch team van het ziekenhuis. Ook de ouders 
en het CLB zullen nauw betrokken worden. De 
betrokken psychiatrische ziekenhuizen beschou-
wen de school als een obligate partner waardoor 
een goede intersectorale samenwerking kan ont-
plooid worden. Tijdens de behandelperiode moet 
een minimum aan leerbegeleiding mogelijk zijn, 
zodat het leerplan volledig of gedeeltelijk verder 
kan lopen. In De Radar worden er minimaal 5 en 
maximaal 10 lesuren per week voorzien. Vanuit 
een geïntegreerde werking zullen bepaalde 

activiteiten samen georganiseerd worden door 
de school en de 2 betrokken ziekenhuizen. De 
9 leerkrachten zullen instaan voor zeer uiteen-
lopende vakken. De studierichtingen en de vak-
ken kunnen heel divers zijn: het kan gaan over 
Grieks, Latijn, wiskunde,… maar evengoed over 
houtbewerking, haartooi,… Af en toe zullen we 
wellicht een beroep moeten doen op freelancers.

Dankzij de ziekenhuisschool komen nu ook de 
kinderen en jongeren die opgenomen zijn in de 
for K-dienst in aanmerking voor onderwijs. In het 
verleden was dat niet mogelijk omwille van het 
experimentele karakter van die for K-diensten. 
Aan de andere kinderen en jongeren kon wel 
onderwijs gegeven worden via een onderwijsen-
veloppe toegekend aan de betrokken ziekenhui-
zen. Een ziekenhuisschool biedt wel veel meer 
mogelijkheden om onderwijs te verschaffen dan 
de enveloppefinanciering. 

Voor dit alles zijn we verschillende personen heel 
erg dankbaar. In het bijzonder wil ik de ministers 
Hilde Crevits en Jo Vandeurzen danken voor 
de geleverde inspanningen. Ik wil ook het UZ 
Gasthuisberg danken voor de jarenlange samen-
werking met de vestigingsplaats van hun zieken-
huisschool in de Zorggroep Alexianen in Tienen 
alsook voor de vlotte afstemming in het kader van 
de opstart van onze nieuwe ziekenhuisschool. En 
dan zijn er natuurlijk de vele personen die op een 
gedegen en gedreven manier achter de scher-
men hun beste krachten hebben gegeven om de 
erkenning van een ziekenhuisschool in de wacht 
te slepen. Hun tijd en energie die is gegaan in 
dossiervorming, formele en informele contacten, 
formuleren van een pedagogische visie, zorgen 
voor de nodige infrastructuur,… wordt vandaag 
beloond.

Ik wil afsluiten om namens de raad van bestuur 
de directie, de leerkrachten, de medewerkers die 
instaan voor de logistieke diensten en ook de 
samenwerkende zorgactoren heel veel succes 
te wensen met de ziekenhuisschool. We zijn er 
zeker van dat jullie zich inspirerend, verbindend, 
coachend en met een mensgericht engagement 
zullen inzetten. U kan daarbij rekenen op de on-
dersteuning van de raad van bestuur en de cen-
trale diensten van de organisatie Broeders van 
Liefde. 

Mijn laatste woorden gaan richting leerlingen. 
Een Frans filosoof zei ooit: Il n’y a qu’un bon-
heur dans la vie c’est d’aimer et d’être aimé. Ik 
wens jullie een liefdevolle omgeving waar men-
sen vanuit een liefdevolle grondhouding kwali-
teitsvol onderwijs en kwaliteitsvolle zorg zullen 
bieden. Ik wens jullie heel veel succes en goede 
studieresultaten.

Raf De Rycke, voorzitter van de organisatie 
Broeders van Liefde en van Asster.
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Dr. Jan De Corte, kinder- en 
jeugdpsychiater Asster
m.m.v. Prof. dr. Marina Danckaerts, 
kinder- en jeugdpsychiater UPC KU 
Leuven

Kinder- en jeugdpsychiatrische zorg voor 
‘bijzondere jeugd’: samenwerking met hart 
en... verstand

De laatste 15 jaar volgt het ene initiatief het 
andere op om de samenwerking tussen 
Bijzondere Jeugdzorg (BJZ), de jeugdrecht-
banken en de kinder- en jeugdpsychiatrie te 
formaliseren. Daarin paste een project van 
consulten door psychiaters aan teams van 
BJZ (het project Stent, gefinancierd door 
de provincie Limburg) aan het begin van de 
jaren 2000. Enkele jaren later kwam er een 
uitbreiding van de K-diensten met crisisbed-
den en Intensieve Behandeleenheden (IBE) 
voorbehouden voor jongeren met een jeugd-
rechtelijke maatregel en ook de zogenaamde 
justitiële outreaching. Nu zijn het mobiele 
medewerkers van Ligant, het provinciaal net-
werk GGZ Jeugd, die vaak teams van BJZ 
ondersteunen. Er is ook nog Wisselleren, een 
kortdurend uitwisselen van personeel, en er 
zijn bijscholingen mogelijk door Crosslink 
van Ligant. Heel recent werd, ditmaal met 
geld van de Vlaamse gemeenschap, gezorgd 
voor intensieve bijstand in samen met Ligant 
geselecteerde dossiers van de BJZ. Er lonkt 
ook nog een mogelijkheid tot samenwerking 
bij het starten van een provinciale voorzie-
ning die jongeren  beveiligd moet opvangen, 
jongeren die niet meer in de gemeenschaps-
instelling van Mol zullen geplaatst worden. 

Reeds vele jaren wordt door onderzoekers in 
Vlaanderen gesignaleerd dat psychiatrische 
stoornissen meer voorkomen bij kinderen en jon-
geren in contact met de (bijzondere) jeugdzorg 
dan in de algemene populatie, zowel bij jonge-
ren mèt (1) als zonder MOF-statuut (2). Tot zelfs 
90% van de jongeren die verblijven in de bege-
leidingstehuizen van Jongerenwelzijn, vertoont in 
die studies een psychiatrische problematiek en 
slechts een beperkt deel van hen krijgt  daarvoor 
een specifieke behandeling. Dat is niet anders 
dan in een aantal andere Europese landen (3, 4). 
In die populatie is een psychiatrische problema-
tiek dus veeleer regel dan uitzondering.  

Hoe kan het ook anders? Een uithuisplaat-
sing van jongeren heeft bijna steeds ernstige  

beperkingen in hun context als oorzaak, die dan 
meestal van die aard zijn dat hechtingsverstoring 
en gechronificeerde posttraumatische stress op-
gelopen werden. Die kunnen zich dan weer ma-
nifesteren als agressief en normovertredend ge-
drag, zelfdestructie, druggebruik, ... Die jongeren 
hebben geleerd dat ze weinig op anderen kunnen 
rekenen. De plaatsing op zich is een belastend 
gebeuren en in een lang rouwproces worden met-
tertijd voor de jongere de beperkingen van hun 
context duidelijker. Verlies en gemis alom. Een 
psychiatrische problematiek of beperkingen van 
de ouders in bredere zin spelen een grote rol. De 
ouders hebben vaak zelf een verstoorde hech-
tingscapaciteit en/of lijden zelf ook aan de ge-
volgen van traumatisering, met bijvoorbeeld een 
angststoornis, depressie, verslaving of agressief 
gedrag tot gevolg. Vaak vertoont de jongere ge-
netische kwetsbaarheden en bestond er sowieso 
al een groot risico op ontwikkelen van psychopa-
thologie. Transgenerationaliteit speelt dus zowel 
biologisch als psychosociaal. In de residentiële 
populatie van Jongerenwelzijn wordt vaak bijko-
mend een ontwikkelingsstoornis (ADHD, ASS, 
verstandelijke beperking) vastgesteld. Veel van 
de geplaatste minderjarigen kampen dus met een 
complexe problematiek en het aanbod van de pri-
vate voorzieningen in de Bijzondere Jeugdzorg 
(BJZ) is onvoldoende afgestemd op hun brede 
noden. Men heeft de indruk dat de problematie-
ken toenemen en verzwaren. Onderzoek naar 
welke maatschappelijke factoren daarbij een rol 
spelen, is een complexe taak en we moeten het 
op vandaag veeleer doen met veronderstellingen 
dan waarschijnlijkheden, laat staan evidentie (5).  

Als gevolg van de wachtlijsten in alle voorzienin-
gen komen jongeren vaak terecht bij de eerste 
hulpverlener die voorhanden is. ‘Toeval’, geleid 
door toegankelijkheid in plaats van gerichte indi-
catiestelling, bepaalt de instroom. De haast van 
de verwijzer en de overbevraging van diensten 
met een diagnostische expertise, maken dat er 
vaak nog niet eens is begonnen aan een diagnos-
tisch bilan terwijl de hulp al vorm heeft gekregen. 
Hulpverleners met een groot hart weten vaak 

niet waaraan ze beginnen. Wanneer tijdens het 
verblijf psychiatrische problemen beter zichtbaar 
worden, wordt plots acuter naar behandeling ge-
zocht en wordt gebotst op wachtlijsten en lange 
wachttijden (en soms ook wel eens exclusiecrite-
ria) van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).  

Uit metingen op het moment van hun uitstroom uit 
de BJZ blijkt dat bij de meeste jongeren en hun 
context een duidelijke verbetering is opgetreden. 
Bij vele jongeren uit de residenties blijven ech-
ter grote problemen bestaan op een aantal do-
meinen van hun functioneren. Vooral de psychi-
atrische component is bij de meerderheid maar 
beperkt afgenomen. De GGZ slaagt er kennelijk 
niet in om die jongeren met verwaarlozingspro-
blematiek te bereiken en te behandelen. En te 
veel wordt overgelaten aan de BJZ. 
 
Vraag vanwege de BJZ voor bijstand door de 
GGZ

De BJZ trekt aan de alarmbel en stelt dat ze 
omwille van de complexiteit van de problema-
tieken, inclusief het frequent voorkomen van 
psychiatrische stoornissen, dringend nood heeft 
aan ‘inbreng van specialisten uit de geestelijke 
gezondheidszorg’ (8). In een recente tekst van 
de federatie van de onthaal-, observatie- en ori-
entatiecentra (OOOC) (6) formuleren zij als voor-
naamste wens voor bijstand een vaste samen-
werking met een kinder- en jeugdpsychiater. Men 
verwacht ‘inbreng’ bij teambesprekingen, bij de 
opmaak van de classificerende diagnostiek, het 
in orde maken van de dossiers die nodig zijn voor 
een oriëntatie en eventueel instellen van medica-
tie. Verder vraagt men (dat de kinderpsychiater 
helpt om te zorgen voor) een vlotte toegang tot 
alle werkvormen van de GGZ, als een noodzake-
lijke bijstand voor de sector BJZ. Om multidiscipli-
naire diagnostiek te verrichten, waarvoor meestal 
niet snel genoeg een beroep kan gedaan worden 
op de GGZ, denkt men er over om de teams uit te 
breiden met psychologen. 
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De vorm waarin bijstand van kinder- en jeugd-
psychiatrie en GGZ gevraagd wordt, lijkt een 
reactie te zijn op het pleidooi tot het oprichten 
van voorzieningen en sectoren overstijgende 
regionale diagnostische centra met brede mul-
tidisciplinariteit, zoals recent voorgesteld bij de 
studiedag naar aanleiding van de oprichting van 
het Agentschap Opgroeien (7). Misschien wordt 
dit voorstel ervaren als een bedreiging voor hun 
onafhankelijkheid als organisaties en voor hun 
denkkaders. Opmerkelijk in de omschrijving van 
de vraag om bijstand is dat de kinder- en jeugd-
psychiater niet aangesproken wordt op zijn/haar 
kerncompetentie(s): een functioneel leiderschap 
(op basis van biopsychosociaal integratievermo-
gen) bij diagnostiek, uitwerking van een behan-
delplan en de opvolging ervan, lijkt niet in de 
vraag te zitten. 

De BJZ is uiteraard geworteld in en geschoold in, 
maar mogelijks ook te veel verknocht aan haar ei-
gen denkkaders, die samenhangen met een spe-
cifiek mens- en maatschappijbeeld. Zij werkt van-
uit het hart. Mensen ook biologisch en rationeel-
wetenschappelijk proberen bevatten hoort daar 
minder in thuis en wordt afgedaan als ‘etiketteren’ 
en ‘stigmatiseren’. Het vertrouwen dat psychiaters 
zorgvuldig en holistisch met die kennis willen om-
gaan ontbreekt. De psychiater wordt gereduceerd 
tot een karikatuur en de beperkte rol en expertise 
waarin hij/zij wordt aangesproken bestendigen die 
reductionistische visie. Er gaapt een kenniskloof 
tussen de BJZ en de  GGZ (die nu eens over-
brugbaar blijkt, maar soms doet denken aan de 
Grand Canyon ...). Gaat men dan niet op zoek 
naar psychologen-psychotherapeuten voor het 
aansturen van een behandelplan of coaching van 
de teams in een meer therapeutisch omgaan met 
de jongeren en bij uitbreiding voor psychothera-
pie met de jongere en/of de context? De bijscho-
lingen die aangeraden worden in de sector BJZ 
gaan over contextgericht werken en geweldloos 
verzet in de plaats van ook scholingen gericht op 
evidence based behandelingen. Herhaald moeten 
we vaststellen dat er weinig psychotherapeutisch 
gewerkt wordt met gezinnen en jongeren, zoals 

bedoeld in de recente Wet op de GGZ-beroepen, 
waarbij psychotherapie gedefinieerd wordt als 
“een behandelingsvorm in de gezondheidszorg 
waarin men op een consistente en systemati-
sche wijze een samenhangend geheel van psy-
chologische middelen (interventies) hanteert, die 
geworteld zijn binnen een psychologisch weten-
schappelijk referentiekader en waarbij interdis-
ciplinaire samenwerking is vereist”. We merken 
ook dat ‘grenzen stellen’ de teams zwaarder valt 
dan ‘kansen bieden’. Of samenwerking met een 
psychiater en aanwerving van psychologen iets 
kunnen bijdragen aan het huidige traject van jon-
geren in de BJZ, zal afhangen van de mate waarin 
niet enkel een selectief deel van, maar het geheel 
aan kennis over psychiatrische stoornissen inge-
bracht mag worden. Vooral de neurobiologische 
en genetische aspecten van de psychiatrie (waar 
we als discipline soms toe verengd worden) en 
het streven naar wetenschappelijkheid (meten is 
weten) lijken voor veel professionals niet te spo-
ren met het engagement en mensbeeld waarmee 
ze aan hun vak begonnen zijn. Nochtans zijn het 
vaak de uit die ‘onbekend- en onbemindheid’ 
volgende hanteringsproblemen die leiden tot de 
verzuchting om een beroep te kunnen doen op 
kinder- en jeugdpsychiatrie.

Het lijkt tijd voor een ‘integraal onthaal’ van de 
bagage die GGZ-medewerkers kunnen meebren-
gen naar de BJZ, voor een meer ontvankelijke 
houding t.a.v. multidisciplinaire, plurisectorale, 
regionale diagnostische centra en meer protocol-
laire behandelingen in de voorzieningen van BJZ. 
Opnemen in hun teams van GGZ-disciplines lijkt 
daartoe noodzakelijk. De GGZ Jeugd heeft im-
mers een grote verantwoordelijkheid voor de daar 
aanwezige noden.  
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Adolesc. Psychiatry, 47, 1010-1019.
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6) Reactie van de Federatie van de Onthaal-, 
observatie- en oriëntatiecentra (OOOC) op de 
oproep van de Vlaamse Overheid tot voorstel-
len voor een hulpprogramma gespecialiseer-
de GGZ voor jongeren die in een residentiële 
voorziening Jeugdhulp verblijven (2019).

7) Decoene,S., Danckaerts,M., Vandevelde,S. 
en Vanderplasschen, S. (2018). Geblok-
keerde ontwikkelingstrajecten bij jongeren.  
Beheersen, interveniëren, voorkomen. 
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gres Agentschap Opgroeien. 
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De kostprijs van de nieuwbouwprojecten op 
campus Melveren wordt geraamd op 12.900.000 
euro.

Bart Maes
facilitair manager Asster

Asster bereidt 2 nieuwbouwdossiers voor, 
namelijk een nieuwe vleugel met 15 plaat-
sen voor het psychiatrisch verzorgingste-
huis (PVT De Passer) op campus Stad en 
een grootschalig nieuwbouwproject voor de 
doelgroepen kinderen- en jongeren (cluster 
SPIKA), jong-volwassenen en personen met 
een beperking en een bijkomende psychiatri-
sche problematiek (cluster De Zeilen) op cam-
pus Melveren.

Op 14 december 2018 ontving Asster de goed-
keuring van het Vlaams Infrastructuurfonds voor 
Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) 
voor de uitbreiding van een recent gebouw tot 
een totale capaciteit van 60 plaatsen. Het be-
treft een uitbreiding met 15 eenpersoonskamers, 
2 leefruimtes en een aantal burelen. Er is in 
een lift voorzien waardoor de eerste verdieping 
van de nieuwe vleugel en een gedeelte van 
het bestaande gebouw toegankelijk wordt voor 
rolstoelgebruikers.

Na de realisatie van dit project zal de afdeling 
verdeeld zijn in 4 woningen van telkens 15 bewo-
ners. Elke woning bestaat dan uit 2 leefruimtes 
waar 7 of 8 bewoners samen leven. Daardoor 
wordt in een relatief groot gebouw toch maximaal 
kleinschaligheid nagestreefd.
De raming van het project is 2.150.000 EUR, alle 
kosten en BTW inclusief. Als alles vlot verloopt, 
kunnen de werken begin 2020 van start gaan.

Op 13 maart 2018 ontving Asster van VIPA de 
vraag om een dossier voor de vernieuwing van 
een deel van de afdeling voor kinderen en jon-
geren te actualiseren. Het oorspronkelijk dossier 
dateerde van 2010. Na veelvuldig overleg met 
en een sterke betrokkenheid van het agentschap 
zorg en gezondheid en VIPA werden de plan-
nen volledig hertekend. Naast een nieuwbouw 
voor cluster SPIKA, werden ook een nieuwbouw 
voor cluster De Zeilen, een kantoorgebouw met 
onthaal en een centraal therapiegebouw aan het 
dossier toegevoegd. Op 9 augustus 2018 maakte 
Asster dit geactualiseerde dossier over aan VIPA 

Nieuwbouw voor Asster

9



Het kantoorgebouw (gebouw A) is centraal ge-
legen. Het bestaat uit 3 bouwlagen. Op de be-
nedenverdieping is een centrale wachtruimte 
met onthaal gevestigd. Van hieruit kan de cliënt 
worden doorverwezen naar de gesprekslokalen 
op de begane grond of naar de eerste verdieping 
(voor cluster SPIKA) of de tweede verdieping 
(voor cluster De Zeilen). Er is in bureelruimtes 
voorzien voor artsen, psychologen, maatschap-
pelijk assistenten en stagiairs. Ook zijn er verga-
derplaatsen en flexplekken ter beschikking. Het 
gebouw beschikt over een lift in functie van maxi-
male toegankelijkheid.

De bestaande afdeling voor kinderen en jongeren 
(gebouw B) is in 2013 volledig gerenoveerd. Aan 
dit gebouw wijzigt bijna niets. Hier wordt vooraan 
een klein gedeelte afgebroken en op dezelfde 
plaats komt een bezoekersruimte (gedeelte C).

De nieuwe afdeling voor de dienst kinderen en 
jongeren wordt gebouwd ter vervanging van de 
tijdelijk vergunde containers. In de plaats komt 
een volledige nieuwbouw (gebouw D) bestemd 
voor 5 plaatsen voor crisisopname en een inten-
sieve behandelingseenheid van 8 plaatsen (IBE). 
De bestaande en nieuwe afdelingen liggen los 
van elkaar, maar wel in elkaars nabijheid. Het 
grondvlak van de nieuwbouw is uitgestrekt en 
bestaat uit één bouwlaag. Naast de traditionele 
indeling zoals eenpersoonskamers, leefruimtes, 
gespreks- en sanitaire ruimtes, is er in dit plan 
ook plaats voor een nieuw concept, namelijk 2 
comfortkamers met mogelijkheid tot overnach-
ting van een naaste of familielid (rooming-in). Dit 
biedt de mogelijkheid om het kind of de jongere 
bijkomende betrokkenheid en nabijheid te bieden 
in een crisissituatie.

Aan de voorzijde van de campus komt er een 
volledig nieuw gebouw (gebouw G) voor de 

doelgroepen jongvolwassenen (cluster De Zeilen, 
afdeling De Zeilen 1) en personen met een men-
tale beperking en een bijkomende psychiatrische 
problematiek (afdeling De Zeilen 2). Deze cluster 
is momenteel nog gehuisvest in een oud en on-
praktisch ingedeeld gebouw, ver verwijderd van 
de huidige kinder- en jeugdpsychiatrie. Het is een 
doelbewuste keuze om beide clusters dichter bij 
elkaar te bouwen. Dat laat toe om  intensiever 
samen te werken, bijvoorbeeld door flexibel om 
te gaan met leeftijdsgrenzen en dus beter in te 
spelen op de individuele noden van de patiënten.  

Binnen dit gebouw fungeert het verpleeglokaal 
ook als het centrale onthaal. Op de begane grond 
bevindt zich een gedeelte voor dagopname en 
afdeling De Zeilen 1. Die afdeling bestaat uit 23 
bedden. Doorheen het gebouw evolueert men 
van een gesloten, via een semi-open naar een 
open gedeelte. De Zeilen 2 bevindt zich op de 
verdieping en heeft 20 bedden. Het gebouw is 
voorzien van twee liften. In het plan wordt ruim 
aandacht besteed aan voldoende buitenruimte in 
de vorm van ruime en veilige terrassen of patio’s. 
Het daggedeelte wordt ’s avonds gebruikt als 
bezoekersruimte. Per leefruimte is er een com-
fortkamer beschikbaar. Drie kamers zijn flexibel 
inzetbaar: ze zijn te koppelen aan de gesloten 
eenheid of aan de semi-open eenheid. Dat biedt 
de mogelijkheid om maximale vrijheid te geven 
waar mogelijk, maar om te schakelen naar veilig-
heid indien nodig. Het is de eerste keer dat dit 
concept zal worden toegepast in Asster.

Ten slotte wordt er ook een centraal therapiege-
bouw geplaatst (gebouw E-F). Dit gebouw zal be-
staan uit een kleine sporthal, een bewegings- en 
ontspanningsruimte, een muzieklokaal en enkele 
ergo- en klaslokalen.

In het ontwerp besteedt de architect veel aan-
dacht aan de nieuwe trends die zich in het 
zorglandschap aftekenen. Binnen de gebouwen 
wordt gestreefd naar een gevoel van huiselijk-
heid, comfort, privacy, ruimte, rust en licht. 

De campus zelf is een groene long die fungeert 
als helende omgeving. In de nabijheid van de 
gebouwen worden knusse en private terrassen 
en groene zones aangelegd. Er is zelfs plaats 
voorzien voor een afgesloten tuin (safe garden), 
waarin de patiënten zich op een veilige manier 
kunnen afreageren of tot rust kunnen komen. De 
patiënten werden zelf actief betrokken bij het ont-
werp van deze tuin.

Het hele project is ontworpen door architecten-
groep OSAR uit Antwerpen. Het studiebureau 
technieken is AE-plus uit Sint-Truiden.
De totale kostprijs van het project wordt geschat 
op ruim 12.900.000 EUR, alle kosten en BTW 
inclusief. Door de realisatie van dit project ver-
nieuwt een aanzienlijk deel van de infrastructuur 
op campus melveren.

en op 17 februari 2019 werd het totale project 
goedgekeurd.

Dit project bestaat uit 4 nieuwe gebouwen. 
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David Reynaert
vakgroepverantwoordelijke pmt & 
kiné,
psychomotorisch therapeut Spika 1, 
kinderen en jongeren 
Asster

“Zij zijn groot en ik is klein”

De ontwikkeling van het kind start na de eerste 
teug aardse lucht. Hoe het kind zich vandaag en 
later zal ontwikkelen wordt niet helemaal, maar 
toch ten dele bepaald door de interacties met 
de leeftijdsgenoten. Tenzij hij of zij wordt gebo-
ren op een desolaat eiland, zal elk kind al snel in 
contact komen met leeftijdsgenoten. De baby zal 
zich ontwikkelen van peuter tot kleuter en zal, als 
hij 6 jaar wordt, terechtkomen in de latentiefase 
en starten met de basisschool. Tijdens de basis-
schoolleeftijd zal het kind selectiever worden in 
zijn contacten en hechtere relaties aangaan. Dat 
is enkel mogelijk als dit gepaard gaat met het 
ontwikkelen van de sociale vaardigheden. De ou-
ders blijven uiteraard ook een onmiskenbare rol 
spelen in de sociale en cognitieve ontwikkeling 
van het kind. Maar wat is nu een normale relatie-
vorming? En waardoor wordt een problematische 
relatievorming gekenmerkt?

In het handboek klinische ontwikkelingspsycho-
logie (2014) wordt gesproken over een normale 
relatievorming wanneer kinderen de vaardigheid 
hebben om plezierige relaties en vriendschappen 
met elkaar aan te gaan. Die vaardigheid behelst 
volgens Bijstra en Doornenbal (2014) een aantal 
competenties. Als eerste wordt de sociaalcogni-
tieve competentie beschreven. Sociaalcognitief 
competent zijn, betekent dat een kind begrip 
heeft van het effect dat zijn gedrag op de omge-
ving heeft. De nadruk ligt op de cognitie. Het kind 
kan perspectief nemen. 

Een tweede competentie die door beide auteurs 
wordt beschreven is het begrijpen en reguleren 
van emoties in sociale situaties. Kinderen met 
een adequate emotieregulatie worden sneller 
geaccepteerd door leeftijdsgenoten. Als laatste 
beschrijven zij de competentie van sociaal vaar-
dig zijn. Dit zijn de concrete gedragingen in het 
dagelijks sociaal verkeer.

Bijstra en Doornenbal (2014) stellen dat kinde-
ren met een problematische relatievorming met 

leeftijdsgenoten vaker vastlopen in hun verdere 
ontwikkeling. Er wordt van een problematische 
relatievorming gesproken wanneer er bij het 
kind een tekort is aan de hierboven besproken 
vaardigheden.

Er bestaat volgens de auteurs een duidelijk ver-
band tussen problematische relatievorming tij-
dens de kinderjaren en het ontwikkelen van een 
internaliserende of externaliserende problema-
tiek op latere leeftijd. Zo zullen slachtoffers van 
bv. pestgedrag een grotere kans hebben om 
een angst- of depressieve stoornis te ontwik-
kelen. Vandaag vormt het ‘cyberpesten’ onder 
de jongeren een uitgesproken probleem en blij-
ken ook deze slachtoffers vaker vast te lopen in 
hun verdere ontwikkeling. Kinderen die gepest 
werden, vertonen doorgaans vaker agressief en 
normovertredend gedrag. Niet zelden worden 
er zwakkere schoolresultaten gezien bij kin-
deren die niet worden geaccepteerd door hun 
leeftijdsgenoten.

De relatievorming bij jonge kinderen wordt uiter-
aard ook beïnvloed door de risico- en bescher-
mende factoren van het kind. Zo is het goed 
voorstelbaar dat een kind met een lager IQ of een 
motorische achterstand minder snel aansluiting 
zal vinden met zijn leeftijdsgenoten. Ook blijkt 
dat kinderen die slachtoffer zijn van mishandeling 
door hun ouders ook agressiever gedrag zullen 
stellen naar hun peers.

Braet, Prins en Bijttebier (2014) verwijzen in hun 
tekst naar het diathese-stressmodel. Dat ontwik-
kelingsmodel is een aanvaard transactioneel mo-
del (interactiemodel) waarbij een zekere kwets-
baarheid (diathese) van het individu veronder-
steld wordt en waar er een duidelijke wederzijdse 
beïnvloeding is tussen kind en omgeving. Stress 
in de vorm van nare ervaringen met leeftijdsgeno-
ten vormt een uitlokkende factor. Transactioneel 
wijst er ook op dat zowel de omgeving als het 
kind kunnen veranderen door de wederzijdse be-
invloeding. De manier waarop de relatievorming 
bij jonge kinderen tot stand komt, past hier dan 
ook volkomen in. 

Sociaal vaardiger door te bewegen? 
Op Spika proberen we het!
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Voorkomen is beter dan genezen. Eenieder kent 
dit ouderwets riedeltje. De behandeling van de 
problematische relatievorming is gericht op pri-
maire en secundaire preventie. Primaire preven-
tie behelst het aanleren van die vaardigheden 
die nodig zijn voor een adequate relatievorming. 
We gaan er vanuit dat op dat ogenblik de interac-
ties nog niet problematisch zijn en mits training 
aangeleerd of geremedieerd kunnen worden. Bij 
secundaire preventie is er al heus problematisch 
gedrag en komt de jongere vaak in de problemen.

“Al spelend leert men”

Tijdens de psychomotorische therapie bij de la-
tentiegroep (7-12j) op SPIKA (eenheid kinder- en 
jeugdpsychiatrie Asster) worden we vaak gecon-
fronteerd met de hierboven beschreven ‘proble-
matische relatievorming’. Het adagium ‘samen 
spelen, samen delen’ is bij de meeste kinderen 
nog niet verankerd. Om samen te spelen, dient 
het kind te beschikken over sociale, cognitieve 
en emotionele vaardigheden. Onderzoek stelt dat 
sociale vaardigheidstraining zeker niet de enige 
maar wel een effectieve interventie is bij ‘proble-
matische relatievorming’, maar dat er problemen 
zijn met de generalisatie en de langetermijnef-
fecten (Bijstra, 2014). Die conclusie is zeker niet 
verwonderlijk en duidelijk zichtbaar in de klinische 
praktijk. Vaak gaat de aangediende oefenmaterie 
het ene oor in en het andere oor weer uit. Een 
andere keer wordt de informatie gewoonweg niet 
opgenomen. Bij opfrissing van de materie, een 
week later in de sporthal, kijkt menigeen alsof hij 
het in Keulen hoort donderen.

Het trainen van de sociale vaardigheden kan dus 
best vaak en in verschillende situaties herhaald en 
geoefend worden. Niettegenstaande dat de soci-
ale vaardigheden worden geoefend in elke sessie 
en bij uitbreiding in elke interactie tijdens de psy-
chomotorische therapie en indien nodig worden 
geremedieerd, wordt er ook wekelijks gewerkt 
met een uitgeschreven behandelprotocol. De me-
thode ‘Ho, tot hier en niet verder’ (Kool,2016) 
is een psychosociale weerbaarheidstraining voor 

kinderen, ouders en opvoeders. Kool (2016) stelt 
dat het ontbreken van basisvaardigheden (sociale 
en cognitieve vaardigheden, het kunnen omgaan 
met eigen en andermans gevoelens, het hante-
ren van stress-situaties en conflicten, inzicht in 
het oplossen van problemen) vaak aan de oor-
sprong liggen van de psychosociale problemen. 
Kool stelt ook dat veel vormen van sociaal gedrag 
moeilijk veranderbaar zijn. Hoewel de methode 
van Kool en de theoretische achtergronden vaak 
semi-wetenschappelijk zijn en bij momenten naar 
New Age neigen, zijn de praktische oefeningen 
vaak toepasbaar binnen ons medium. Binnen de 
psychomotorische therapie maken we dus een 
selectie van de klinisch relevante oefeningen 
en nemen we de nodige vrijheid in het protocol. 
Het verschil met andere trainingsvormen inzake 
sociale vaardigheden is dat in deze methode het 
bewegen en de lichamelijkheid centraal staan. Al 
spelend leert men! Men voelt. Men ervaart. Men 
oefent. Men observeert. Men probeert. Men leert! 
Een greep uit de thema’s die behandeld worden in 
de bewegingssessies zijn: kennismaken, grenzen 
ontdekken, grenzen stellen, opkomen voor jezelf, 
samenwerken, pesten, omgaan met problemen 
en problemen oplossen. Elk thema behandelt een 
aantal vaardigheden. Zo zal bij het thema kennis-
maken de vaardigheden als oogcontact, kijken en 
luisteren geoefend worden aan de hand van een 
bewegingsspel. 

Zoals hierboven gesteld, is het belangrijk dat de 
sociale vaardigheden worden geoefend in ver-
schillende situaties en niet slechts gedurende 1 
sessie per week. Om dit te stimuleren, nemen 
naast de psychomotorische therapeut ook de 
ergotherapeut en een verpleegkundige deel aan 
het gebeuren zodat zij ook het geoefende thema 
kunnen oppikken en integreren in hun werking. 
De sessie is bijgevolg een multidisciplinaire 
aangelegenheid. 
Braet, C., Prins, Bijttebier, P. (2014). Ontwikkeling 

en psychopathologie. In P. Prins en C. Braet 
(red.), Handboek klinische ontwikkelingspsy-
chologie (pp 57-75). Houten : Bohn Stafleu van 
Loghum

Bijstra, J., Doornenbal, J. (2014). Relaties met 
leeftijdsgenoten. In P. Prins en C. Braet (red.), 
Handboek klinische ontwikkelingspsychologie 
(pp 167-183). Houten : Bohn Stafleu van Loghum

Kool, J. (2016). Ho, tot hier en niet verder…! Den 
Haag/Leuven: Acco
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Katleen Bartholomé, 
leefgroepbegeleidster Spika1, lg3 en 
voorzitter van de werkgroep agressie 
Safety First van Spika, AssterDe Safe Garden

De benaming ‘safe garden’ lijkt zo evident 
voor ons concept dat ik het belangrijk vind 
om even stil te staan bij de letterlijke be-
tekenis ervan. Volgens de Oxford English 
Dictionary betekent het woord safe ‘Protected 
from or not exposed to danger or risk’, ‘Not li-
kely to be harmed or lost’, ‘Not likely to cause 
or lead to harm or injury’, ‘affording security 
or protection’, ‘cautious’, ‘based on good rea-
sons or evidence and not likely to be proved 
wrong’.

Onze kinder- en jeugdafdeling kampte de voor-
bije jaren met periodes van hoge afzonderings-
cijfers. Die konden we deels verklaren vanuit de 
opnames van meerdere kinderen en jongeren 
die langdurig verbleven voor het stabiliseren en 
intensief behandelen van voornamelijk zware 
PTSS-symptomen. Maar we wilden ook onze 
eigen werking kritisch bekijken. De cijfers stem-
den ons tot nadenken, maar onze medewer-
kers wilden de daling ervan niet als doel op zich 

vooropstellen. Juist die erg kwetsbare kinderen 
en jongeren wilden we ook zeker niet weren uit 
ons opnamebeleid. We wilden meer voor onze 
jongeren. Meer menswaardigheid. Meer fysieke 
veiligheid, waarbij we ons wat moesten losmaken 
van het idee dat een afzondering zorgde voor de 
hoogste graad van fysieke veiligheid. In de bele-
ving van onze jongeren werd die namelijk meer-
maals geschonden, ondanks de correct gevolgde 
procedures en voorschriften. Het hoeft dus geen 
betoog dat we ook moesten zorgen voor meer 
emotionele en mentale veiligheid. Vertrekkende 
vanuit onze werkgroep rond agressie Safety 
First, maakten we de linken tussen de feedback 
van onze jongeren, die van het personeel, de af-
delingshoofden en de zorgmanager. Zo is de bal 
aan het rollen gegaan voor de vraag naar aan-
passing van onze infrastructuur in het kader van 
conflictpreventie en de-escalatie, waarbij we af-
zonderingen en separatie als uitzonderlijk wilden 
beschouwen. 

Het idee

Preventie is key. Zoveel is eigenlijk al altijd duide-
lijk geweest. We werken al geruime tijd intensief 
met signaleringsplannen, waarbij jongeren samen 
met hun begeleiding in kaart brengen in welke 
mate hun stress kan oplopen en of er soms spra-
ke is van controleverlies. Daarnaast maken ze 
een plan hoe ze bij zichzelf die graduele opbouw 
kunnen herkennen en wat ze kunnen doen om 
op een aanvaardbare manier om te gaan met die 
stress met het doel in hun Window of Tolerance¹, 
door onze jongeren gekend als ‘mijn raampje’, te 
blijven. Er wordt ook ook een planning uitgezet 
voor wanneer de stress niet meer alleen draaglijk 
is en wat het behandelend team dan voor hen 
kan betekenen. In de huidige signaleringsplan-
nen blijkt dat de jongeren, in een poging zichzelf 
te ondersteunen, terugvallen op zichzelf en klei-
ne, doch waardevolle activiteiten op hun kamer 
doen of samen met een begeleider. Het is echter 
opvallend dat ze weinig gebruik (kunnen) maken 
van de omgeving en dat ze soms meer afdoende 
hulpmiddelen missen. Het idee van een Comfort 

Preventie is key. Zoveel is 
eigenlijk al altijd duidelijk 

geweest.
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Garden is zo ontstaan. Een tuin met blokhut, rijk 
aan allerlei stimuli die alle zintuigen aanspreken, 
waar jongeren zich bij spanningsopbouw (fase 1 
en 2 in het signaleringsplan en overeenkomstig 
crisisontwikkelingsmodel) kunnen terugtrekken 
om hun gedachten opnieuw te verzamelen en 
hun rust weer te vinden om zo de kans tot verdere 
spanningsopbouw te vermijden.

 Het idee werd warm onthaald door de jongeren 
in opname. Er werd een bevraging bij hen en bij 
het personeel georganiseerd om hun noden te in-
ventariseren om vervolgens te kunnen vertalen in 
de uitwerking van het concept. Opvallend bij die 
bevraging was het meermaals terugkomen van 
de nood aan een plek om veilig en zonder dwang 
te ontladen, wanneer de stress wel al hoog zat 
(fase 3 in het signaleringsplan en crisisontwikke-
lingsmodel). Daar kon de Comfort Garden, om-
wille van zijn vrijblijvend karakter en voorwaarde 
tot zelfbehoud, geen antwoord op bieden.

Op 6 december 2018 was er de lancering van 
een oproep van het Vlaams Infrastructuurfonds 
voor Persoonsgeboden Aangelegenheden (VIPA) 
vanuit het departement Welzijn, Volksgezondheid 
en Gezin van de Vlaamse overheid, tot het in-
dienen van aanvragen voor het bekomen van 
investeringsbetoelaging voor preventieve infra-
structurele maatregelen. Maatregelen die tot doel 
hadden specifieke ruimten in te richten of uit te 
rusten in functie van preventie van agressie of 
vrijheidsbeperking, of ter uitvoering van veilige 
vrijheidsbeperking kwamen daarvoor in aanmer-
king. De maatregelen moesten, indien goedge-
keurd, binnen de twee jaar gerealiseerd worden. 
Spika heeft ervoor gekozen de focus bij deze op-
roep te leggen op het ontwikkelen van een com-
fortroom binnen de afdeling en de Safe Garden, 

als antwoord op de vraag naar een veilige plaats 
om te kunnen ontladen. De Comfort Garden zal er 
beslist komen en verder uitgewerkt worden, nadat 
deze twee projecten gerealiseerd zijn.

Het principe

In sommige uitzonderlijke gevallen zullen af-
zondering en separatie nog worden toegepast 
(fase 4 van het signaleringsplan) wanneer de 
jongere zichzelf of anderen in ernstige onveilig-
heid brengt. Daarbij is het belangrijk dat dit met 
de beste zorg gebeurt en onder veilige omstan-
digheden, met oog voor de risico’s voor de jon-
geren en de medewerkers. Om onze zorg, hier 
in het bijzonder in crisissituaties, zo menswaardig 
mogelijk te maken, blijven we ons baseren op de 
uitgangspunten proportionaliteit, subsidiariteit en 
effectiviteit bij het stellen van een maatregel of 
interventie. Daarbij lijkt ons de stap naar de rust-
kamer (afzondering zonder fixatie) in vele geval-
len te voorkomen door de jongeren naar buiten te 
kunnen laten gaan, naar een veilige, therapeuti-
sche tuin. De tuin zal op een natuurlijke manier 
omheind worden. Toezicht door personeel blijft 
mogelijk via camera’s en door eventueel fysieke 
nabijheid te bieden indien gewenst door de jon-
gere en/of op indicatie. 

Een attractieve en goed onderhouden plaats no-
digt uit tot aandacht en zorgdragen. Vele mensen 
hebben een negatieve ervaring met een zieken-
huisomgeving die vaak geassocieerd wordt met 
pijn en lijden wat impact heeft op het welbevinden. 
Men heeft positieve verwachtingen van een tuin 
en natuur. Het roept positieve associaties op zo-
als veiligheid en geborgenheid (Theorie Aesthetic 
Placebo, Sternberg, 2010). Onze Safe Garden 
wordt ingericht met het oog op het bereiken van 
welbepaalde doelstellingen voor onze kinderen 
en jongeren met een specifieke zorgnood, name-
lijk veilig rust herwinnen in een crisissituatie.

Het ontwerp is een participatief proces waarbij de 
tuinarchitect de wensen en verwachtingen van 
onze doelgroep vertaalt in een tuinontwerp en 
beplantingsplan dat beantwoordt aan de vereis-
ten van een therapeutische tuin. De tuin spreekt 
alle zintuigen aan, leidt af van pijn en betracht een 
geestelijk evenwicht. Het is een ondersteunende 
omgeving op alle mogelijke domeinen. Hoe 
kwetsbaarder en zorgbehoevender de persoon, 
hoe rustiger en gemoedelijker de omringende 
omgeving dient te zijn. Als we kwetsbaar, ziek,… 
zijn vallen we sneller terug op een natuurlijke 
omgeving die vanuit zijn aard eenvoudiger, meer 
gestructureerd, rustgevender,… is. Het kind of de 
jongere voelt zich hier vrijer, ervaart het gevoel 
van ‘buiten’ zijn, niet opgesloten zijn… Het helpt 
zich te bevrijden van de zorgen en stress van zijn 
problemen, behandeling,…

Daarin verschilt de therapeutische tuin van een 
helende tuin. Helende tuinen of healing gardens 
richten zich op een algemeen publiek met als in-
valshoek recreatie, ontspanning,… Die benade-
ring is hoogst waardevol, maar heeft geen speci-
fiek therapeutische doelstellingen.

Ook wij willen de start maken van een bewust in-
gezette helende omgeving, ook uitgedragen door 
Planetree, die ons net in die mensgerichte zorg 
wil (onder)steunen. We spreken van een helende 
omgeving als de gebouwde omgeving bijdraagt 
aan het fysiek, mentaal en sociaal welbevinden 
van gebruikers, in dit geval de kinderen en jonge-
ren in de eerste plaats, maar ook het personeel. 

Voor het aangaan van dit project hadden we de 
eer ons te mogen laten begeleiden door Terra-
Therapeutica, een vzw met één doel voor ogen: 
mens en natuur samenbrengen om het welzijn 
en de gezondheid van kwetsbare personen in de 
gezondheidszorg en sociale sector positief te be-
invloeden. De notendop aan inzichten die u in dit 
artikel terugvindt, heb ik ook kunnen ontlenen uit 
hun arsenaal aan kennis en kunde.
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Het stappenplan

Een therapeutische tuin wordt ontworpen door 
een tuinarchitect, maar het is geen opgelegde 
blauwdruk. Het ontwerp is het resultaat van par-
ticipatief overleg. Essentieel is dat iedereen die 
ermee in aanraking komt, betrokken is bij het 
ontwerp ervan. Vanaf het prille begin dient een-
ieder gehoord te worden, zowel wat betreft de 
doelstellingen, als het ontwerp van de tuin. De 
tuinontwerper probeert, zonder een modeltuin op 
te dringen, ieders inbreng in een consensus te 
verwerken. De tuin dient te beantwoorden aan 
iedereens verwachtingen en noden op praktisch, 
sociaal, emotioneel,… vlak.

Zo ging ons project van start met een trekkers-
groep, bestaande uit een coördinator vanuit vzw 
Terra-Therapeutica, een verslaggever en rappor-
teur en een tuinarchitecte. Daarnaast was er ook 
een ontwerpgroep, bestaande uit 4 jongeren die 
alle leefgroepen representeerden, onze zorgma-
nager, facilitairmanager, directrice patiëntenzorg 
en leefgroepbegeleiding. De leefgroepbegelei-
ding heeft samen met deze 4 jongeren nieuwe 
vragenlijsten afgenomen bij alle opgenomen jon-
geren. Zo hebben we de doelstellingen voorop 
kunnen stellen die voor onze jongeren belangrijk 
waren, zoals: ontladen onder toezicht (camera), 
maar mogelijkheid om je alleen te bewegen in 
de tuin, rustpunten (zitcocon, centrale boom,...) 
maar ook mogelijkheid tot afreageren (vb door 
buitenfitnesstoestellen, voetbalgoal,...), moge-
lijkheid om de tuin in alle weersomstandigheden 
te gebruiken (stukje met afdak), mogelijkheid tot 
grondingsoefeningen in de natuur, veilige omge-
ving in kader van suïcidaliteit,... Die doelstellin-
gen werden door de jongeren en de medewer-
kers vertaalt in eigen tuinontwerpen, waarop de 
tuinarchitecte haar zonering kon afstemmen. Zo 
ontvingen we kort daarop een eerste ontwerp 
met zones, paden, knusse hoekjes, klimrek-
ken,... Na het bevragen en uitwisselen van feed-
back werd er een tweede ontwerp gemaakt, met 
daarop meer gedetailleerde constructies en het 
beplantingsplan. Het uiteindelijke definitieve ont-
werp met kostenraming hebben we in maart 2019 
ingediend, waarna een verlossende goedkeuring 
kwam op 25 juni 2019 vanuit het VIPA voor de 
aanleg van zowel een Safe Garden als een com-
fortroom. In september 2019 kwamen we met 
hetzelfde team terug samen om een planning op 
te maken voor de verdere realisatie.

¹ Arianne Struik, Slapende honden? Wakker ma-
ken!, Pearson Assessment And Information B.V., 
2016
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De afgelopen drie jaar maakte de werking van 
De Zeilen 1, de jongvolwassen afdeling binnen 
het psychiatrisch ziekenhuis Asster, een noe-
menswaardige transitie door. De cognitieve ge-
dragstherapeutische focus werd verruimd met 
een relationele aanpak gericht op vertrouwen 
en gehechtheid. 

De afdeling worstelde immers met een aantal za-
ken, namelijk (1) het gebrek aan een overkoepelend 
begeleidingskader; (2) de beperkte betrokkenheid 
van jongvolwassenen op het therapieprogramma; 
(3) de conflicten tussen patiënten en het team over 
regels; en (4) het gebrek aan samenwerking tus-
sen het team en de primaire gehechtheidsfiguren 
van de patiënt. De zorg bleek onvoldoende aan te 
sluiten bij de specifieke ontwikkelingsnoden van de 
doelgroep. Met zijn specifieke en uitdagende ont-
wikkelingstaken is de jongvolwassenheid immers 
een stressvolle levensfase. Het brein is in ontwik-
keling tot en met de leeftijd van 25 jaar, terwijl de 
verwachtingen t.a.v. jongvolwassenen alsmaar gro-
ter worden. 

Jongvolwassenen verlangen enerzijds naar auto-
nomie, en hebben anderzijds nog steeds nood aan 
steun en zorg ten tijde van stress. De gehechtheids-
theorie biedt daarbij een kader om jongvolwasse-
nen te ondersteunen in die uitdagende overgang en 
vormt de basis voor het huidige behandelkader op 
De Zeilen 1. De behandelfocus dient verder te gaan 
dan het corrigeren van maladaptief gedrag alleen. 
Men beoogt de relatie tussen de jongvolwassene 
en de primaire gehechtheidsfiguren (meestal: de 
ouders) te herstellen met het ultieme doel om het 
vertrouwen van de jongvolwassene in de gehecht-
heidsfiguren als hulpbron te herstellen. 

Om dit te bereiken, werd ervoor gekozen om met 
Attachment-Based Family Therapy (ABFT) te 
werken. Dit behandelprogramma tracht in een tra-
ject van 5 fasen (ongeveer 16 sessies) de relatio-
nele teleurstellingen en het verlies van vertrouwen 
in gehechtheidsfiguren te herstellen en op die ma-
nier de ontwikkeling van de jongvolwassene weer 
op gang te brengen. De introductie van ABFT op de 
afdeling betreft een proces op twee niveaus. 

1. Het ABFT-model van Guy S. Diamond, Gary M. 
Diamond en Suzanne A. Levy (2014) werd aan-
gepast zodat de therapie tegemoet komt aan 
de specifieke ontwikkelingsnoden van jongvol-
wassenen en zodat de therapie past binnen de 
dagelijkse realiteit van de residentiële afdeling. 

2. Er werd een behandelklimaat geïnstalleerd dat 
de relationele doelstellingen van ABFT onder-
steunt. Het begeleidingskader voor het interdis-
ciplinaire team bevat twee belangrijke elemen-
ten. Een eerste element is de manier waarop 
het team de jongvolwassene en diens context 
begeleidt. Van een focus op conflicthantering 
en probleemoplossing evolueerde men naar 
meer sensitieve en responsieve zorg. Door in 
relatie te gaan met de patiënt kan de hulpver-
lener als ‘ad hoc’-gehechtheidssfiguur worden 
beschouwd. Die wordt dan een bron van steun 
ten tijde van stress. Er is nu meer aandacht voor 
communicatie, de band met persoonlijke bege-
leiders (PB’s) en het aanleren van emotieregu-
latievaardigheden. Een tweede element betreft 
het installeren van een veilig leerklimaat. Met 
de komst van ABFT wilde men een meer auto-
ritatieve begeleidingsstijl verwerken in de aan-
pak van het team. Er kwam een verschuiving 
van focus op regels en grenzen naar aandacht 
voor de veiligheid om te exploreren, het vragen 
om hulp, het uiten van emoties en in het ge-
sprek kunnen gaan over pijnlijke onderwerpen.

Gedurende drie jaar werd op De Zeilen 1 geïnves-
teerd in het implementatieproces en in de aanpas-
sing van het ABFT-programma specifiek aan de 
eigenheid van de jongvolwassenheid en de resi-
dentiële psychiatrische zorg. Een eerste evaluatie 
toont een aantal observeerbare verbeteringen op 
de afdeling: 

1. De ABFT gezinstherapie en het begeleidings-
kader voor het team blijken goed toepasbaar 
op een brede range aan problematieken en di-
agnoses waarbij gehechtheidsbreuken onder-
liggend zijn aan complexe en problematische 
gedragspatronen. ABFT wordt door de meer-
derheid van de teamleden beschouwd als een 
relevant programma. 

2. Er is een verhoogde betrokkenheid van jong-
volwassenen in hun therapieproces. 

3. Doorheen de implementatieperiode is het aan-
tal en de aard van afzonderingen spectaculair 
gedaald, ondanks het feit dat de ernst van de 
patiëntenpopulatie gestegen is. 

4. Primaire gehechtheidsfiguren worden be-
schouwd als noodzakelijke partners in het be-
handelsucces van hun kind. Dat resulteert in 
een betere werkrelatie met de gehechtheidsfi-
guren en geeft minder aanleiding tot conflict.

Een gedetailleerd overzicht van de gemaakte aan-
passingen aan het ABFT-model, de installatie van 
een relationeel behandelklimaat en een beschrij-
vende evaluatie van de eerste drie jaar ABFT op 
De Zeilen 1 is terug te vinden in het artikel Importing 
empirically supported family treatment into a psy-
chiatric inpatient unit for young adults: Attachment-
Based Family Therapy (2018) door Ilse Devacht, 
Guy Bosmans, Steven Dewulf, Suzanne Levy en 
Guy S. Diamond. Deze bijdrage betreft een samen-
vatting en vertaling van dit artikel voor collega’s die 
in de psychiatrische hulpverlening werken. 

Diamond, G. S., Diamond, G. M., & Levy, S. 
A. (2014). Attachment-based family therapy for 
depressed adolescents. Washington, DC, US: 
American Psychological Association.

Devacht, I., Bosmans, G., Dewulf, S., Levy, S., 
& Diamond, G. S. (2018). Attachment-Based 
Family Therapy For Young Adult Psychiatric Care: 
Importing empirically supported family treatment 
into a psychiatric inpatient unit for young adults: 
Attachment-Based Family Therapy. 

Attachment-Based Family Therapy
De introductie van gezinstherapie op een psychiatrische afdeling 
voor jongvolwassenen

Ilse Devacht, 
klinisch psycholoog en ABFT-
therapeute De Zeilen 1, Asster

Evelien Carlier, orthopedagoog 
De Zeilen 1, Asster
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Maakt gehechtheidsgerichte zorg een 
(h)echt verschil?
Implementatie van een gehechtheidsgericht begeleidingskader op 
een opnameafdeling voor jongvolwassenen 

Ilse Devacht,
klinisch psycholoog en ABFT-
therapeute De Zeilen 1, Asster

Wim Sieprath, 
referentieverpleegkundige 
vrijheidsbeperkende maatregelen
De Zeilen 1, Asster

Evelien Carlier,
orthopedagoog De Zeilen 1, Asster

Afdeling De Zeilen 1 van het psychiatrisch zieken-
huis Asster richt zich specifiek op de doelgroep 
jongvolwassenen (18 tot en met 23 jaar) met di-
verse en ernstige mentale gezondheidsproblemen. 
De jongvolwassenheid is een transitiefase in de 
menselijke biopsychosociale ontwikkeling geken-
merkt door specifieke ontwikkelingstaken, zoals 
integratie van identiteit en ontwikkelingsuitdagingen 
of zoals de overgang naar werken of hoger onder-
wijs. Uit onderzoek blijkt dat het menselijk brein 
verder uitrijpt tot gemiddeld de leeftijd van 25 jaar. 
Wanneer die ontwikkeling gecompromitteerd werd 
door extreme stress ten gevolge van life events 
en/of mentale gezondheidsproblemen is aange-
paste zorg in die levensfase van cruciaal belang 
om de transitie naar de volwassenheid te kunnen 
doormaken. Die aangepaste zorg behelst, naast 
het behandelen van psychiatrische stoornissen 
en psychische klachten, dan ook het opnieuw op 
het spoor krijgen van de biopsychosociale ontwik-
keling. Gehechtheidstheorie en -onderzoek kan 
ons, in aanvulling op een gedragstherapeutisch 
behandelkader, uitgangspunten bieden rond het 
‘back on track’ brengen van de ontwikkeling bij jon-
geren. Vanuit de gehechtheidstheorie is het invullen 
van de universele menselijke nood aan autonomie, 
competentie en verbondenheid van groot belang 
voor ons mentaal welzijn en gezondheid. Doorheen 
de levensloop zijn het eerst de ouder(s) of primaire 
zorgfiguren (samen ook ‘primaire gehechtheids-
relaties’ genoemd) die de invulling van die noden 
bieden en faciliteren met sensitieve en responsieve 
zorg. Vertrekkend vanuit die basis, doorheen leer-
processen van internaliseren en generaliseren, 
worden jongeren zelfredzamer en onafhankelijker 
van hun thuisbasis voor de invulling van die no-
den. Wanneer kinderen, op basis van herhaalde 
ervaringen met die sensitieve en responsieve zorg, 
vertrouwen ontwikkelen in de beschikbaarheid 
van zorg wanneer ze in nood zijn of onder stress 
staan, ontwikkelen zich veilige gehechtheidsrela-
ties. Onderzoek wijst uit dat die veilige gehechtheid 
een belangrijke buffer vormt tegen de impact van 
stressoren in het leven. Omgekeerd is een gebrek 
aan vertrouwen in zorg of onveilige gehechtheid, 
een kwetsbaarheidsfactor voor de ontwikkeling van 
mentale gezondheidsproblemen. 

Vanuit die inzichten werden op De Zeilen 1 de afge-
lopen vier jaar twee zaken geïmplementeerd. Het 
zorgaanbod werd uitgebreid met gezinstherapie 
volgens het evidence based Attachment-Based 
Family Therapy (ABFT) model (Diamond & Levy, 
2014). Daarnaast werd een gehechtheidsgericht 
begeleidingskader (Attachment-Based Residential 
Care of ABRC) voor het interdisciplinaire team uit-
gewerkt en geïmplementeerd (Devacht, Bosmans 
et al., 2019). Daar waar ABFT gezinstherapie in-
gezet wordt bij daartoe geselecteerde jongvolwas-
senen (jovo’s) en hun gezinnen, geldt de ABRC 
bejegening voor elke opgenomen patiënt op De 
Zeilen 1.

Het ABFT model is evidence based voor de be-
handeling van depressieve en suïcidale adolescen-
ten in ambulante setting (Diamond et al., 2014). In 
onze werking werd het model licht aangepast voor 
jongvolwassenen met diverse en multiple psychia-
trische en ontwikkelingsproblematieken in residen-
tiële zorg. Het goed gestructureerde gezinsthera-
peutische traject behelst vijf therapeutische fasen 
of taken en telt ideaal een 16-tal sessies. De kern 
van het model is dat eerst toegewerkt wordt naar 
herstel van de relationele breuken en van het ver-
trouwen tussen ouders en de jongere. Dat vormt de 
basis voor gezamenlijke herstelinspanningen tus-
sen ouder(‘s) en jongere voor de moeilijkheden en 
uitdagingen die de jongere ondervindt. 

Het ABRC begeleidingskader voor het interdisci-
plinaire team ondersteunt die relationele doelstellin-
gen van ABFT. Het kader focust op twee belangrijke 
elementen. Vooreerst werken teamleden toe naar 
het als het ware opnieuw ‘online krijgen’ van het 
gehechtheidssysteem van een zwaar gekwetste 
jongere via correctieve ervaringen met (ook profes-
sionele) zorg. Wanneer een jongere bijvoorbeeld 
kan ervaren dat hij in gesprek met een begeleider 
au serieux genomen wordt wanneer hij of zij zich 
vragen stelt over het leven, kan dat iets van vertrou-
wen in hulp herstellen. Doel is dat een jongere, van-
uit een hersteld vertrouwen in zorg, opnieuw kan 
seinen wanneer de stress oploopt en daarbij hulp 
kan vragen, teneinde de stress beter te kunnen dra-
gen en eventuele problemen aan te pakken. In die 

aanpak opereren hulpverleners tijdelijk als transiti-
onele zorgfiguren, ook ‘ad hoc’-gehechtheidsfigu-
ren genoemd (Santens et al., 2018; Verschueren, 
2015). Die wordt dan een bron van steun ten tijde 
van stress op de afdeling. De boodschap daarbij is 
als het ware: ‘Ik ga je nu proberen te bieden, datge-
ne waarvan ik hoop dat je eigen primaire zorgfigu-
ren het binnenkort opnieuw zullen kunnen bieden.’

Een tweede element betreft het installeren van een 
veilig leerklimaat, waarbinnen de biopsychosociale 
ontwikkeling van de jongvolwassene opnieuw op 
het spoor kan komen. Er kwam een verschuiving in 
de bejegening door het team: van een eenzijdige fo-
cus van teamleden op regels en grenzen naar een 
doelgerichte samenwerking tussen teamleden en 
jovo’s om autonomie, competentie-beleving en re-
lationele verbondenheid te promoten. De behandel-
focus werd dus verbreed en verdiept. Van een fo-
cus op gedragsmanagement en probleemoplossing 
evolueerde men naar een meer sensitieve en res-
ponsieve relationele zorg als basis voor gedragsre-
gulatie en probleemhantering. Concreet toont zich 
dat onder andere in de benadering wanneer patiën-
ten acting-out gedrag stellen, dissociëren, fugeren, 
kortom wanneer hun emotie- en gedragsregulatie 
faalt. Het team werkte het crisisontwikkelingsmodel 
verder uit vanuit de gehechtheidsgerichte benade-
ring. Daarbij wordt acting-out gezien als een gebrek 
aan innerlijke veiligheid. Een gehechtheidsnood is 
getriggerd en kan niet op een pro-sociale manier 
geuit worden. 
Terwijl dat voorheen veelal gezien werd als regel-
doorbrekend gedrag en isoleren en eventueel fixe-
ren als maatregel werd ingezet ter ‘consequentie’, 
zal de patiënt nu benaderd worden om extern de 
veiligheid en de containing te bieden die op dat 
moment nodig is. Teamleden proberen op verschil-
lende wijzen het contact te herstellen om na te gaan 
wat de patiënt nodig heeft om minimale zelfregula-
tie te herwinnen. Wanneer de patiënt kan aangeven 
dat externe beveiliging nodig is en dat gezien de 
infrastructuur moeilijk kan op een gemeenschap-
pelijke kamer, wordt in de mate van het mogelijke 
in gezamenlijk overleg overgegaan tot een korte 
tijdsspanne in de time-out ruimte. Over die episo-
des wordt telkens nagepraat in het team en met de 
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patiënt om gezamenlijk te evolueren in een regula-
tie-aanpak die werkt voor die patiënt. 

Steven Dewulf, zorgmanager van De Zeilen, be-
schrijft het verschil in aanpak tijdens een interview 
over de effecten van ABRC als volgt: “Voor de start 
van het ABRC-project deed het team vooral eenzij-
dige interventies. Teamleden beslisten wat te doen 
bij een crisis en welke vrijheidsbeperkende maatre-
gelen noodzakelijk waren. Ik herinner me een mo-
ment van drie jaar geleden. Een patiënte die heel 
dissociatief en gespannen was, probeerde te fuge-
ren. Ik kon vanop mijn bureau de hele situatie zien 
gebeuren. Ik zag de patiënte weglopen en ik zag 
twee teamleden haar achterna komen. Ze liepen 
niet, maar wandelden. Ze haalden haar in, liepen 
naast haar en begonnen te praten. Ze brachten 
haar terug in de realiteit, door connectie te maken. 
Enkel door te praten en nabij te zijn. Ze hadden oog 
voor haar noden. Tegen de tijd dat ze aan het einde 
van het domein gekomen waren, was de patiënte 
meer alert, was ze terug in het hier-en-nu. Op geen 
enkel moment raakten ze haar aan, op geen enkel 
moment namen ze het over. Ze praatten haar een 
weg terug naar de afdeling. Het was in connectie 
gaan, op een klinisch relevant niveau.”
   
In een eerste evaluatie over de ABRC implementa-
tieperiode van vier jaar blijkt dat er zich een aantal 
veranderingen in de positieve zin aftekenen over 
het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen 
op De Zeilen 1. Zo zijn er aantal opvallende ver-
schuivingen in de redenen voor isolatie. Anno 2018 
wordt de isolatieprocedure minder ingezet als ‘ant-
woord’ op automutilatie (van in 42,5% van de iso-
laties in 2015 naar 12,5% van de isolaties in 2018) 
en minder om agitatie (14,29% in 2016,  8,34% in 
2018) aan te pakken. Vooral suïcide-gevaar als re-
den stijgt: van 30% in 2015 naar 45,83% in 2018. 
Naar een prikkelarme ruimte gaan is dus meer een 
tool geworden voor de patiënt zelf, wanneer die er-
vaart dat de situatie voor zichzelf onveilig is of aan 
het worden is.
Verder zien we een zeer forse daling in de duur van 
een afzondering: in 2015 bleef een patiënt gemid-
deld 35 uur in de isolatiekamer, in 2019 was dit nog 
slechts gemiddeld 5 uur. Dit is een groot verschil 
met de gemiddelde duur op vergelijkbare afdelingen 
in het ziekenhuis. 
Op heden wordt er ook minder gebruik gemaakt 
van fixatie (in 57% van de gevallen in 2015 en 
nog slechts in 29% van de gevallen in 2018), extra 
toegediende medicatie (51 eenheden in 2015, 38 
eenheden in 2018), en bijstand van hulpverleners 
van andere afdelingen (84 keer in 2015, 41 keer in 
2018). Indien die zaken toch nodig zijn, is het vaker 
in overleg met de patiënt. 

Uit onderstaande cijfers van het ziekenhuis blijkt dat 
het aantal isolaties op de afdeling sterk gedaald is 
in de periode 2015-2017 (van 161 per jaar naar 65 
per jaar) om in de loop van 2018 opnieuw te stijgen, 
naar 114 afzonderingen per jaar. Wij onderzoeken 

momenteel naar de mogelijke verklaringen daar-
voor. Toegenomen zorgzwaarte, het toegenomen 
inzetten van die maatregel in overleg met de pati-
ent en de grote stijging in het aantal gedwongen en 
vrijwillige crisisopnames, zijn voorliggende hypothe-
sen. Ondanks die omkering van de dalende trend 
in 2018 (en wellicht in 2019 op basis van de eerste 
cijfers), ligt het aantal isolaties op de Zeilen 1 in ver-
gelijking met het aantal op vergelijkbare afdelingen 
lager. 
 

We durven een verband veronderstellen tussen 
onze gewijzigde behandelaanpak en die verande-
ringen, gezien het feit dat er in dezelfde periode 
geen infrastructurele optimalisaties gebeurden. De 
afdeling telt slechts enkele 1-persoonskamers en 
beschikt niet over een comfortroom. Uit patiën-
tenkenmerken blijkt bovendien dat de ernst en in-
tensiteit van de zorgnood van de doelgroep voor 
residentiële psychiatrie is gestegen. Dat is de alge-
mene tendens in Vlaanderen door de intensifiëring 
en vermaatschappelijking van de zorg. Ook in onze 
cijfers en beleving is dat te merken. Zo zijn er steeds 
meer gedwongen (dus in geval van acute crisis) op-
names in vergelijking met een aantal jaar geleden 
(zie onderstaande tabel). Dat betekent dat we vaker 
te maken krijgen met jongvolwassenen die niet ge-
motiveerd zijn voor therapie of behandeling, die zelf 
geen hulpvraag hebben. 

Ook uit een aantal andere cijfers blijkt de veran-
dering in aanpak. In het algemeen zien we steeds 
meer ontslagen met wederzijds akkoord van het 
team en de patiënt. Een afronding in goede ver-
standhouding opent de deur voor eventuele herop-
name indien nodig. Het aantal opnames per patiënt 
is gestegen van gemiddeld 1,5 naar 2,3 opnames 
per patiënt. Daarnaast is, na een initiële stijging van 
de gemiddelde opnameduur, het gemiddeld aantal 
dagen van opname in 2018 verminderd. Tenslotte is 
in 2019 het aantal opnames fors aan het stijgen. In 
de helft van het jaar werden reeds ongeveer even-
veel opnames gerealiseerd als in het ganse jaar 
2018. 

Verder onderzoek naar de effecten van de nieuwe 
behandelaanpak staat in de steigers en  verande-
ringen worden goed opgevolgd zodat bijgestuurd 
kan worden waar nodig. Om te besluiten citeren we 
nog even de kijk van zorgmanager Steven Dewulf: 
“Attachment Based Residential Care heeft voor mij 

twee verschillende doelen, en op dit moment ook 
resultaten. Ten eerste aangaande onze patiënten. 
De zorg voor jovo’s in Asster werd volledig gereor-
ganiseerd. De context is betrokken. We werken nu 
in de context van de jovo en zijn gezin, we werken 
binnen betekenisvolle relaties en interacties. Het 
tweede betreft het teamfunctioneren. We werken 
nu ook binnen de relaties van teamleden. We kun-
nen een ‘basiskamp’ zijn, van waaruit jovo’s kunnen 
uitvliegen, en autonoom en vaardig kunnen zijn. 

Dat is een grote verandering in vergelijking met 
onze aanpak van een aantal jaar geleden. De re-
sultaten op het vlak van patiëntentevredenheid, 
het aantal isolaties, enzovoort, zijn zeer goed. Er is 
daarnaast ook iets veranderd in het gevoel dat je 
krijgt wanneer je de afdeling binnenwandelt. In het 
verleden kreeg je de neiging om naar adem te hap-
pen, was er veel stress en een gespannen klimaat, 
was iedereen heel alert. Nu is dat enkel nog het ge-
val op de meest hectische momenten, en niet meer 
op constante basis.”
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In het voorjaar van 2016 werd een oproep ge-
lanceerd vanuit het kabinet De Block om per 
provincie een project uit te werken rond een 
crisisaanbod en een meer outreachende wer-
king voor de doelgroep volwassenen met een 
verstandelijke beperking. Een schrijfgroep, 
samengesteld uit leden van het samenwer-
kingsverband ‘volwassenen en ouderen met 
een verstandelijke beperking en psychische 
en/of ernstige gedragsproblemen Limburg’, 
heeft een project ‘Mobiele Werking Dubbel 
Diagnose Limburg’ uitgewerkt. Doelstelling 
van dit project is om mobiel expertise in te 
zetten voor die doelgroep binnen Limburg. 
De template van Limburg werd goedgekeurd 
door de overheid. Sinds het voorjaar van 2017 
is de MWDD operationeel. Twee jaar werking 
levert veel nuancering en ervaring op die we 
graag gingen bevragen bij hen. 

Kunnen jullie het aanbod van de Mobiele Werking 
Dubbeldiagnose in een notendop omschrijven?

De Mobiele Werking Dubbeldiagnose Limburg 
(MWDD) heeft als opdracht om outreachend in 
de thuis(vervangende) context te ondersteunen, 
door handvaten aan te reiken voor een aange-
paste begeleiding en behandeling van personen 
met een verstandelijke beperking en een psychi-
atrische stoornis. Daarbij vertrekken we steeds 
vanuit de noden van de cliënt en wordt er gepro-
beerd om het professionele netwerk rond de cliënt 
te ondersteunen. Tegelijk is de doelstelling om het 
familiale en professionele netwerk te ondersteu-
nen door hun specifieke vragen te beantwoorden.
Vragen naar ondersteuning worden altijd beke-
ken vanuit het geheel van het aanbod van het 
Limburgs samenwerkingsverband voor die doel-
groep. Op die manier vormt MWDD een brug tus-
sen instanties van Geestelijke Gezondheidszorg 
(GGZ) en van het Vlaams Agentschap voor 
Personen met een Handicap (VAPH). 

Jullie werking bestaat ondertussen een paar 
jaar. Wat zijn jullie tegengekomen bij de opstart 
en opbouw tijdens die eerste jaren?

We merken dat het voor zowel de VAPH- als de 
GGZ sector niet altijd evident is om te denken in 
termen van een gecombineerde problematiek: er 
is bij onze cliënten zowel een ontwikkelings- als 
een psychiatrische problematiek aanwezig. Voor 
ons cliënteel hebben beide sectoren soms nog 
een te eenzijdige aanpak die de lading niet volle-
dig dekt. Daarom steken wij in beide sectoren veel 
energie in het aanreiken van een gecombineerde 
visie. Daarvoor hebben we ons eigen coachings-
traject ontwikkeld. Doelstelling van dit traject is 
het empoweren van de professionele en familiale 
context van de cliënten in het autonoom onder-
steunen van de cliënt; een concretisering van de 
vermaatschappelijking van de zorg. Daarvoor kan 
MWDD ruimte maken om te observeren en mee 
te draaien in de thuis(vervangende)context. Zo 
zijn zij op de hoogte van de uitdagingen en com-
petenties van de cliënt en hun context en kunnen 
zij daar rekening mee houden bij het uitwerken 
van een plan. Dit plan houdt zowel rekening met 
de noden vanuit de verstandelijke beperking als 
vanuit de psychiatrische problematiek. De cliënt 
en de context wordt indien mogelijk en haalbaar 
actief betrokken, om gedragenheid te creëren in 
de aanpak die altijd, en vooral in momenten van 
crisis of urgentie, erg belangrijk is. 

Doel is vaak om beide sectoren samen aan ta-
fel te krijgen in de zorg. We modereren dan de 
samenwerking en kennen de taal van beide sec-
toren. Dat maakt het voor ons mogelijk om de 
vertaalslag naar beide partners te maken. Zo 
creëren we mee bruggen tussen sectoren en 
hulpverleners. 

In overleg worden adviezen uitgewisseld en af-
gestemd op de context waarin de cliënt verblijft 
of wordt het specifieke psychiatrische taalgebruik 
verduidelijkt en vertaald naar concrete acties. 
Bijvoorbeeld: we sporen VAPH-diensten aan om 
steeds verslagen op te vragen van eerdere GGZ- 
trajecten en helpen hen om die adviezen te verta-
len naar de thuis(vervangende) context.

Ook promoten we het gebruik van signalerings- 
en crisisplannen. We stemmen die plannen af op 
het niveau van de cliënt, zodat het ook voor hem 
of haar bruikbaar is. Zo komen we tot een geïn-
tegreerde aanpak die duidelijk is voor alle betrok-
kenen: de cliënt, hulpverleners en familieleden. 
Ook daar komt onze ervaring met beide sectoren 
en de kennis van beide ‘talen’ goed van pas. Het 
gebruik van die plannen zorgt ervoor dat men tij-
dig kan ingrijpen en dat opnames zoveel mogelijk 
voorkomen worden.

We werken nauw samen met de consulentenwer-
king Vuelta en de Mobiele Forensische Outreach. 
We hebben geregeld een gezamenlijke teambe-
spreking met Vuelta. Ook is er een tweejaarlijkse 
samenkomst met alle mobiele werkingen dub-
beldiagnose die op initiatief van MWDD Limburg 
georganiseerd wordt. Tenslotte is er een maan-
delijks teammoment met de afdeling De Zeilen 2 
en de Consulentenwerking Vuelta om de werking 
nog beter op mekaar af te stemmen en de conti-
nuïteit van de zorg nog beter te verzekeren.

MWDD zal in de netwerken Noolim en Reling 
mee nadenken over de vormgeving en implemen-
tering van het innovatieve project van radicaal ge-
integreerde zorg. 

De MWDD bedient de volledige provincie 
Limburg, maar jullie zijn maar met vier medewer-
kers en een beperkt aantal uur psychiater. Welke 
implicaties heeft dit voor jullie organisatie en 
aanbod?

Gezien het beperkt aantal medewerkers is het 
onmogelijk om een langdurige begeleiding te 
bieden aan alle cliënten dubbeldiagnose binnen 
de provincie. Daarom werd er beslist om te fun-
geren als coachend en ondersteunend team voor 
het netwerk. Wij vinden het belangrijk dat het be-
staande netwerk de nodige handvatten krijgt om 
op lange termijn met de cliënt te kunnen blijven 
werken. 

Interview 
met Karen Penxten, Milou Waan, Ine Hesius en Jessica Stevens 
van de Mobiele Werking Dubbeldiagnose Limburg

Steven Dewulf
transmuraal manager kinder- en 
jeugdpsychiatrie, jongvolwassenen en 
dubbeldiagnose Asster

19



Welke knelpunten hopen jullie binnen afzien-
bare tijd opgelost te hebben? 

Een van onze doelstellingen is dat alle partners 
binnen het Limburgse netwerk bereid zijn om cli-
enten dubbeldiagnose te includeren in hun wer-
king. Dat is momenteel nog niet het geval. Wij 
hopen door onze aanwezigheid in de verschil-
lende (o.a. mobiele) teams hen te kunnen sen-
sibiliseren en te motiveren om dit toch te doen. 
We streven ernaar om via referentiepersonen in 
de mobiele teams GGZ en op termijn VAPH, dit 
doel te bereiken.

Binnen de MWDD is het aandeel jongvolwasse-
nen substantieel, meer dan de helft van de opge-
nomen patiënten zijn jongvolwassenen. Die doel-
groep blijft zeer kwetsbaar en valt vaak tussen 
de mazen van het net, waardoor hulpverlening 
moeilijk op gang komt. 

Diensten die werken met kinderen en jongeren 
hebben vaak onvoldoende gedifferentieerde 
kennis van het landschap in de volwassenzorg. 
MWDD werkt intensief samen met scholen, 
MPI’s, K-diensten en Ligant om voor de schar-
nierleeftijd in gepaste zorg te voorzien. Bij orga-
nisaties die zich richten op minderjarigen leggen 
we de nadruk op continuering van de zorg. We 
raden aan om al voor de volwassenheid diensten 
voor volwassenen te contacteren en continuï-
teit (vervolgzorg) te organiseren. MWDD neemt 
daar een actieve rol in op. Het adviseren vanuit 
de kennis van de sociale kaart voor volwassenen 
en de toegang naar de sector VAPH is een zeer 
belangrijke rol. MWDD spreekt actief diensten in 
de volwassen sector aan om de meest optimale 
zorg voor die personen uit te bouwen. 

Wanneer jongeren toch vertrekken uit jeugdhulp 
is er vaak geen ondersteunend netwerk waarop 
ze kunnen terugvallen of naar terug kunnen ke-
ren. Want vanaf achttien jaar is het vrijwel on-
mogelijk om terug te keren naar een voorziening 
jeugdzorg of een MPI binnen het VAPH. Er is geen 
financiële ondersteuning, want het kindergeld valt 
weg en een uitkering krijgen ze pas vanaf hun 
eenentwintigste. Ze zijn zelf niet in staat om de 
nodige aanvragen te doen om wel ondersteu-
ning te krijgen. Ze gaan alleen wonen. Ze pro-
beren werk te vinden. Sommigen starten, maar 
houden het slechts een paar dagen vol. Daarna 
vallen ze in ziekte. Anderen vinden nooit werk. 
Er is geen dagbesteding. Vanuit MWDD wordt er 
op dat vlak geïnvesteerd om diensten vanuit de 
eerste lijn te betrekken om financiële begeleiding, 

woonbegeleiding, werkbegeleiding… op maat 
aan te bieden voor die jongeren, aangepast aan 
de dubbeldiagnose.

Of een cliënt in aanmerking komt voor onder-
steuning door het VAPH of niet, in beide gevallen 
moet er oplossingen gezocht worden. Er worden 
door MWDD zoveel mogelijk reguliere diensten 
ingezet en gecoacht om de cliënt te begelei-
den en zijn/haar levenskwaliteit te verbeteren. 
Cliënten worden begeleid door medewerkers van 
het OCMW, thuiszorgdiensten, dagactiviteiten-
centra, enzovoort. Die ondersteuning is ondanks 
grote inspanningen vaak nog onvoldoende. Men 
gaat er te vlug over dat een beperking niet tijdelijk 
is en levenslang aanpassingen van de omgeving 
behoeft, en niet enkel van het individu. De mede-
werkers van MWDD proberen die kennis zo veel 
mogelijk uit te dragen. 

Een toereikend VAPH-budget zou de proble-
men niet volledig oplossen. Ook voor VAPH-
voorzieningen is dit een moeilijk publiek. Hun 
werkwijze is meer afgestemd op de noden vanuit 
de verstandelijke beperking van deze mensen. 
Bovendien kunnen zij deze cliënten levenslang 
begeleiden. Psychiatrische en reguliere diensten 
dienen de VAPH-diensten wel te ondersteunen. 
Ook daar probeert MWDD bruggen te bouwen. 
Helaas zijn samenwerkingen tussen VAPH- en 
GGZ-diensten ook structureel moeilijk omwille 
van de afwezigheid van VAPH-budget of on-
voldoende RTH-middelen waardoor de VAPH-
diensten niet in de mogelijkheid zijn om op te 
starten. De gepaste begeleiding blijft hierdoor 
nog te vaak afwezig. We blijven dit aankaarten op 
alle fora waar we deel van uitmaken, en blijven 
samen met alle zorgpartners zoeken naar kwali-
teitsvolle zorg op maat. 

Hoe willen jullie de rol van MWDD in de komende 
jaren verder uitbouwen/laten evolueren?

We willen binnen elk regulier mobiel team van ar-
tikel 107 blijven inzetten op het versterken van de 
kennis over dubbeldiagnose. Ons streven is dat 
iedere reguliere medewerker in de zorg:

1. een beperking herkent en signaleert door: 
- een inschatting van het niveau van functione-
ren te maken;

- een beperkte kennis op te bouwen van ont-
wikkelingspsychologie en wat een beperking 
hierin aan gevolgen heeft;

- standaarden voor het observeren van gedrag 
aan te brengen en concreet met een beperkt 
aantal gerichte vragen te screenen op de aan-
wezigheid van een verstandelijke beperking; 

- aanvullende informatie op te vragen (oplei-
ding, scholen,…) omwille van de beperkte 
mogelijkheden van de cliënt zelf om deze in-
formatie zelf aan te brengen. 

2. kennis heeft van de duale noden bij personen 
met een beperking: enerzijds psychiatrische 
en anderzijds pedagogische noden.

3. in staat is om de gespreksvaardigheden aan te 
passen aan het niveau van functioneren van 
de cliënt.

4. actief samenwerkt met de context van een per-
soon met een verstandelijke beperking, gezien 
dit een cruciale factor is in het teweegbrengen 
van verandering.

Er zijn gesprekken lopende om op termijn bin-
nen de reguliere mobiele teams van artikel 107 te 
werken met referentiepersonen voor deze doel-
groep. Voor die medewerkers willen we op regel-
matige basis in vorming en intervisie voorzien. 
Zo kunnen zijn het eerste aanspreekpunt worden 
voor aanmelders, binnen hun regio. Daarnaast 
wensen we dit op termijn ook te installeren voor 
de ambulante teams binnen het VAPH.

Op langere termijn hopen wij referentiewerkers 
van deze beide werkingen samen te brengen om 
zo mekaar regionaal bij te staan in deze com-
plexe cases.
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Op 1 juli 2020 volgt Bert Plessers Jaak 
Poncelet op als algemeen directeur

De raad van bestuur heeft op haar vergadering 
van 29 augustus 2019 beslist om vanaf 1 juli 
2020 dhr. Bert Plessers aan te stellen als alge-
meen directeur van Asster ter opvolging van dhr. 
Jaak Poncelet, die dan met pensioen (SWT) 
gaat. Na zijn detacheringsopdracht bij minis-
ter Vandeurzen herneemt Bert Plessers vanaf 
maandag 2 september 2019  zijn tewerkstelling 
in Asster. In  de overgangsfase - tot 1 juli 2020 – 
neemt hij de functie waar van “adjunct algemeen 
directeur”.
 
Bert Plessers is maatschappelijk werker en master  
in de politieke wetenschappen. Bovendien is hij 
geaggregeerde voor het secundair onderwijs.

Hij is zijn loopbaan gestart in 2002 bij het Limburgs 
Overlegplatform GGZ SPIL. Vanaf augustus 
2008 combineerde hij deze functie (vanaf toen 
halftijds) met een halftijdse betrekking als docent 
in de opleiding “Bachelor in het Sociaal Werk” 
(Thomas More). Vanaf augustus 2015 werd Bert 
Plessers (fulltime) stafmedewerker algemeen di-
recteur in Asster, maar onmiddellijk werd hij ge-
durende een jaar halftijds gedetacheerd bij FOD 

Volksgezondheid, meer bepaald als adjunct-co-
ordinator nieuw GGZ-beleid kinderen en jonge-
ren.  Bert Plessers bleef in dienst in Asster, maar 
vanaf september 2016 werd hij opnieuw gedeta-
cheerd: nu voltijds naar het kabinet van Minister 
Vandeurzen, als raadgever geestelijke gezond-
heidszorg. Vanaf 2 september 2019 zal Bert dus 
fulltime zijn werk in Asster hervatten.

Bert Plessers is 42 jaar, gehuwd en vader van 3 
kinderen.

Wij wensen Bert veel succes toe, eerst als ad-
junct algemeen directeur, later als algemeen di-
recteur. Wij zijn ervan overtuigd dat hij op een 
zeer begeesterende en professionele wijze zijn 
uiterste best zal doen om – samen met alle me-
dewerkers – onze opdrachtsverklaring verder uit 
te bouwen. Aan passie zal het niet ontbreken.
In opdracht van de raad van bestuur,
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Psychiatrisch Ziekenhuis Asster

Doelgroep kinderen en jongeren
Cluster kinderen en jongeren campus Melveren

psychiaters Dr. Jan De Corte (beleidsarts kinderen en jongeren)

Dr. Lieve Kiebooms

Dr. May Vrijens

Doelgroep jongvolwassenen
Cluster jongvolwassenen campus Melveren

psychiaters Dr. May Vrijens

Dr. Louise Brokking

Doelgroep volwassenen
Cluster psychose campus Stad 

psychiaters Dr. Nele Delahaye (Dr. Jim Reemans vanaf 01/01/2020)

Dr. Karina van Kaam

Dr. Geraldine Einfinger 

Dr. Johan Kusters

Cluster angst-, stemmings-, persoonlijkheids- en somatoforme stoornissen campus Stad 
psychiaters Dr. Marc Hebbrecht

Dr. Olivier Bollen 

Dr. Katrien Callens

Dr. Sarah Janssens 

Cluster afhankelijkheid campus Stad + campus Melveren

psychiaters Dr. Emmanuel Maes (beleidsarts volwassenen) campus Melveren

Dr. Inge Jeandarme (SGS) campus Stad

Dr. Elke De Heyn campus Melveren

Dr. Karina Van Kaam (Drugs) campus Melveren

Cluster volwassenen met een psychiatrische stoornis en een verstandelijke beperking campus Melveren

psychiater Dr. Marie-Paule Clerinx

Dr. Tamara Falconieri (Dr. Jim Reemans vanaf 01/01/2020)

Doelgroep ouderen
Cluster ouderen campus Melveren

psychiaters Dr. Vincent Schreurs (beleidsarts ouderen)

Dr. Louise Brokking

Dr. An Hulstaert 

campus Melveren t 011/78 80 11 (onthaal); campus Stad t 011/78 80 11 (onthaal); info@asster.be

Binnen het netwerk Reling (West-Limburg-subregio Zuid)
Mobiel crisisteam Zuid (2A Zuid): zorg aan huis bij crisis (niet urgentie)

psychiater Dr. Olivier Bollen Reling Zuid

011/69 33 80 ateamzuid@reling.be

Mobiel herstelteam Haspengouw (2B Zuid): zorg aan huis bij gekende chronisch psychiatrische patiënten

psychiater Dr. Nele Delahaye (Dr. Elke De Heyn vanaf 01/12/2019) Reling Zuid

011/69 33 70 bteamzuid@reling.be

Binnen het netwerk Reling (subregio Noord)
Mobiel crisisteam Noord (2A Noord): zorg aan huis bij crisis (niet urgentie)

psychiater Dr. Caroline De Raedt Reling Noord

011/56 96 80 ateamnoord@reling.be

Mobiel herstelteam Noord (2B Noord): zorg aan huis bij gekende chronisch psychiatrische patiënten

psychiater Dr. Michèle Timmermans Reling Noord

011/56 96 85 bteamnoord@reling.be

Mobiel herstelteam West (2b West) Dr. Evelien Oosterop (011/44 74 70) pztwest@reling.be
Mobiel herstelteam Herkenrode (2B Midden) Dr. Marie-Paule Clerinx (011/26 25 20) pztmidden@reling.be

Voor meer info over Asster: www.asster.be en over Reling: www.reling.be
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Colofon
Leden van het redactieteam masster

Dr. Jos Bollen, psychiater
Dr. Marie-Paule Clerinx, psychiater,  
hoofdarts (eindredacteur)
Dr. Marc Hebbrecht, psychiater

Nadine Joris, hoofdapotheker 
Jaak Poncelet, algemeen directeur
Erwin Reyskens, fotografie
Véronique Appeltans (correcties)

Opmaak en drukwerk: Wendy Schuppen,  
Broeders van Liefde, dienst communicatie

Verantwoordelijke uitgever: Jaak Poncelet

asster
passie voor psychiatrische zorg

Jaarverslag 2018

Zie www.asster.be

De jaarverslagen van 2018 van het ziekenhuis 
‘Asster’ en het verzorgingstehuis ‘De Passer’ zijn 
beschikbaar.

Je kan beide verslagen lezen en downloaden via
www.asster.be > over asster > publicaties

Mededeling:
Artikel 107

Asster pioniert met intensifiëring van 
zorg en zet bijkomende middelen in voor 

mobiele teams.
Asster maakt opnieuw gebruik van “artikel 
107” en zet hierbij extra in op functie 2 (mo-
biele teams) en op functie 4 (intensifiëring) 
van zorg:

Versterking van de mobiele teams
In de loop van het najaar worden opnieuw 45 
bedden “buitengebruik” gesteld om de mobiele 
werking in Reling te versterken. In het hierna vol-
gend schema wordt het aantal VTE medewerkers 
per team weergegeven en het aantal uren artsen, 
weliswaar na de volledige herallocatie van de 
(45) bevroren bedden. Wij vermelden tegelijker-
tijd de nieuwe namen van de mobiele teams. 

Intensifiëring van zorg
Naast 45 bedden voor de verdere uitrol van de 
mobiele teams, worden ook 40 bedden bevroren 
voor intensifiëring van zorg. Hiermee werden 
reeds 2 Intensieve Diensten (met crisisbedden) 
gevormd:

- Een intensieve dienst binnen de cluster af-
hankelijkheid (Libra 1)

- Een intensieve dienst binnen de cluster psy-
chose (Orion 1). 

In december gaat in Asster de eerste High en 
Intensive Care-eenheid (HIC) van Limburg van 
start. Het doel van deze HIC is de kwaliteit van 
zorg te verbeteren en het aantal vrijheidsbeper-
kende maatregelen te reduceren.

Enkel nog één- en tweepersoonskamers op 
kleinere zorgeenheden.
De afbouw van bedden leidt tot een aantal in-
teressante neveneffecten. Alle afdelingen van 
Asster zullen in de nabije toekomst enkel nog 
over één- en tweepersoonskamers beschikken. 
Meerpersoonskamers (> 2) worden afgeschaft. 
Crisisafdelingen zullen kunnen gebruikmaken 

van  één of meer comfortrooms. Ruim de helft 
van de afdelingen van Asster zal slechts 23 of 
minder bedden tellen. De meeste afdelingen zijn 
opgedeeld in sub-eenheden van 10 tot maximaal 
15 plaatsen.

MEER NIEUWS HIEROVER IN DE VOLGENDE 
MASSTER, DIE SAMEN MET DE PARTNERS 
VAN HET NETWERK RELING ZAL WORDEN 
UITGEGEVEN

VTE begeleiding uren psychiater

2 A-teams

Mobiel crisisteam Noord 13.6 14

Mobiel crisisteam Zuid 12 13

totaal 25.6 27

2 B-teams

Mobiel herstelteam Noord 6.5 7

Mobiel herstelteam West 7 8

Mobiel herstelteam Herkenrode 6.5 7

Mobiel herstelteam Haspengouw 6.5 7

totaal 26.5 29
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3800 sint-truiden
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