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Wij beleven uitzonderlijke tijden, niet in het minst in Asster. 
Het coronavirus heeft de samenleving door elkaar geschud. Dat is 
overal voelbaar, niet in het minst bij de meest kwetsbare mensen. 
Asster kan hierover meespreken. Van begin maart tot half oktober 
2020 is het operationeel crisisteam van het psychiatrisch zieken-
huis 52 keer samengekomen, samen goed voor 175 uur intensief 
overleg. Tijdens deze vergaderingen werden de vaak onduidelijke 
overheidsrichtlijnen besproken en vertaald naar de unieke situatie 
van Asster. Een huzarenstukje, temeer daar de richtlijnen afkomstig 
waren van diverse overheden (Vlaams en Federaal), vaak onduide-
lijk waren en zich ook voortdurend wijzigden.  Medewerkers werden 
en worden continu geïnformeerd. De meest actuele versie van de 
Covid-maatregelen binnen Asster telt 35 bladzijden. 
In de beginperiode beschikte het ziekenhuis niet steeds over het 
vereist aantal beschermingsmaatregelen. Ook voor de overheid lijkt 
de Geestelijke Gezondheidszorg een haast vergeten doelgroep. 
Op vlak van testing komt het psychiatrisch ziekenhuis slechts op 
de vijfde plaats. Medewerkers werden soms onbeschermd in de 
vuurlinie geplaatst. Ze gingen ervoor, ondanks alles. De loyauteit 
en flexibiliteit was en is groot. In volle crisis werden 40 mensen 
gemuteerd om een aparte Covid-afdeling uit te bouwen. En wonder 
boven wonder: Asster bleef gespaard van een uitbraak, ondanks 
haar ligging in het epicentrum van de corona-crisis.
Sinds de start van de corona-crisis is Asster blijven opnemen. Ge-
durende enkele weken daalde het aantal aanwezige patiënten, 
maar momenteel kent het ziekenhuis weer een hoge bezettings-
graad. Opvallend is de stijging van het aantal gedwongen opnames. 
Per maand worden ongeveer 45 mensen gedwongen opgenomen. 
Om de 16u biedt er zich dus een cliënt aan met een ernstig psy-
chiatrisch probleem die voor zichzelf of voor anderen een gevaar 
betekent. Niet altijd evident om deze mensen én veilige én mens-
gerichte zorg aan te bieden. Dat is en blijft het grote spanningsveld 
binnen het psychiatrisch ziekenhuis: hoe kunnen wij covid-besmet-
tingen zoveel mogelijk vermijden, en tegerlijkertijd mensgerichte, 
warme zorg aanbieden? Voortdurend worden antwoorden gezocht 
op de vraag: hoe kunnen wij psychiatrische patiënten “nabij” zijn 
in perioden dat “afstand nemen” de regel is? Met veel respect en 
dankbaarheid kijken wij naar onze medewerkers die voortdurend 
in dat spanningsveld zitten, die voortdurend kwetsbare mensen in 
de ogen moeten kijken, goed beseffend dat achter elke patiënt ook 
familieleden en vrienden schuil gaan. 
Niet te verwonderen dat er een zekere moeheid ontstaat, soms ook 
boosheid... Wij kijken dagelijks met lede ogen naar de corona-cij-
fers... Maar onze medewerkers blijven zich inzetten, op volle kracht 
en met een zo maximaal mogelijke capaciteit. Momenteel beschikt 
het ziekenhuis over een ruime voorraad beschermingsmateriaal, 

Voorwoord

Asster is goed voorbereid. Er is ook ruimte voor innovatie en voor 
creativiteit: het beeldbellen is hiervan een mooi voorbeeld. 
Onnodig te zeggen dat Corona zeer sterk de agenda van het zie-
kenhuisbeleid bepaalt. Ondanks de corona-crisis (en soms ook 
mede dankzij) is er toch nog ruimte voor andere belangrijke be-
leidsthema’s. Asster werkt aan een ambitieus beleidsplan, waar-
van een omvangrijk masterplan een belangrijk onderdeel vormt. 
Na de goedkeuring van 4 nieuwbouwprojecten wordt gewerkt aan 
bijkomende nieuwbouwplannen. Asster wil ook blijven inzetten op 
mensgerichte, kwaliteitsvolle zorg. Wij verwijzen graag naar het 
filmpje op onze website: www.asster.be (“wij dromen samen”).
De wereld (van de psychiatrie) staat dus niet stil. Getuige ook deze 
Masster, waarvan alle artikels afkomstig zijn van 2 mensen, die om-
wille van hun pensioen het ziekenhuis verlaten: 
Jaak Poncelet, als algemeen directeur en dr. Marc Hebbrecht als 
psychiater.  De artikelen stimuleren ons stil te staan bij het verle-
den, heden en toekomst, telkens vanuit ieders perspectief. Dat in 
dit nummer alle aandacht uitgaat naar andere dan corona-thema’s, 
stemt ons alvast gelukkig. Hopelijk kan het ook de lezer bekoren.

N.B. Het voorwoord is in sterke mate gebaseerd op de lezing van 
dhr. Bert Plessers op 12 oktober ll. tijdens de ad hoc commissie 
voor de evalulatie en verdere uitvoering van het Vlaams corona-
beleid. 

Jaak Poncelet
gewezen algemeen directeur 
Psychiatrisch Ziekenhuis en 
Verzorgingstehuis Asster vzw
gewezen voorzitter Netwerk Reling

Bert Plessers
algemeen directeur Psychiatrisch 
Ziekenhuis en Verzorgingstehuis 
Asster vzw
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Deze Masster is er eentje met een vleugje 
melancholie. 

In Asster zwaaien we in dit gedenkwaardige jaar 
2020 twee coryfeeën uit. 
Het leek ons dan ook gepast om de inhoud van dit 
herfstnummer aan dokter Marc Hebbrecht en de 
heer Jaak Poncelet, met elk een lange ervaring in 
de zorg in Asster, toe te vertrouwen.
Beiden maken hiervan gebruik om in de achteruit-
kijkspiegel te kijken, maar - zoals we hen kennen 
- blijft de vooruitblik even sterk aanwezig.
In telkens drie artikelen elk, geven ze een inkijk 
in hun professionele loopbaan, de ervaringen 
die ze er opdeden en die hun inzichten voor de 
toekomst vorm gaven. Het spreekwoord leert ons 
niet voor niets dat drie maal scheepsrecht is…

De heer Poncelet heeft naast zijn functie als al-
gemeen directeur van Asster, ook de voorzitters-
functie van Reling, sinds zijn oprichting, opgeno-
men. Hij overschouwt het brede werkveld van de 
geestelijke gezondheidszorg. Het netwerk-den-
ken vormt hierbij een rode draad en schemert dan 
ook door alle drie de bijdragen door.

Dokter Hebbrecht gebruikt de focus van de the-
rapeut en blikt vanuit deze stoel naar het werk-
terrein van de geestelijke gezondheidszorg. Zijn 
liefde en inzet voor het hulpverlenerswerk is alom 
tegenwoordig in de drie artikelen van zijn hand.

Samen met mij delen ze ook de zoete heimwee 
naar de jaren zestig. Ze waren revolutionair en 
vredig tegelijk. Ze gaven de jonge generatie, die 
wij toen waren, vleugels met hoog gestemde ide-
alen, weg van oorlog en agressie, op weg naar 
gelijkberechtiging voor vrouwen, mensen met een 
andere kleur of seksuele voorkeur, naar een we-
reldwijd broederschap.   
Wie van ons neuriede er niet mee met Suzanne, 
die ons bij de hand neemt, ons thee geeft bij de 
rivier en ons toont waar te kijken tussen het afval 
en de bloemen naar de helden en de kinderen…
”and you want to travel with her”, het meest ge-
kende lied van 1967 van een nog jonge Leonard 

Cohen.
Wie van ons liet zich in 1961 niet inpakken door 
de dans en zang van de meeslepende romanti-
sche verfilming van de musical West Side Story 
van die andere Leonard, componist Leonard 
Bernstein.
We kennen ze nog allemaal: Bob Dylan, Joan 
Baez, Mikis Theodorakis, Miriam Makeba en 
dichter bij huis: Cornelis Vreeswijk en Boudewijn 
De Groot. “Maar ik heb nog wel wat mooie ide-
alen, goed van snit, hoewel ze uit de mode zijn. 
Wie ze hebben wil die mag ze komen halen. 
Vooral jonge mensen vinden ze nog fijn”, zingt hij 
in 1967 in “Testament van mijn jeugd”, een tekst 
van de liedjesschrijver Lennaert Nijgh. En of wij 
jonge mensen ze nog fijn vonden…
Marc Hebbrecht plaatst deze mijmering van 
Boudewijn De Groot bovenaan zijn “Kroniek van 
een verleden”.
Jaak Poncelet grijpt terug naar de protesten van 
Jan Foudraine in “Wie is van hout”, gepubliceerd 
in 1971: manifest van de beweging antipsychia-
trie, ontstaan aan het einde van de jaren zestig. 
Protest tegen het verlies aan vrijheid, privacy en 
identiteit van de persoon van de patiënt in het 
psychiatrisch ziekenhuis van toen, zwengelden 
veranderingen in de sector aan.

Natuurlijk, een aantal van deze idealen bleken 
grotendeels een utopie, maar voor velen onder 
ons waren ze een wegwijzer naar studie- en 
beroepskeuze.

We moeten de jaren zestig dan ook niet enkel be-
schouwen als een afgesloten periode van protest, 
maar ook als een aanzet naar de maatschappij 
van de jaren zeventig en tachtig. Haar waarden 
vonden er een bloeiperiode in de vrouwenbewe-
ging, de milieubeweging, de vredesbeweging, 
de derde wereldbeweging. Zo leren ons Geert 
Buelens in zijn boek “De jaren zestig”, Deno 
Hellema in “Nederland en de jaren zestig” en 
Noortje Thijssens in haar proefschrift “De jaren 
zestig herinnerd”.
Ook in onze maatschappij leven de idealen 
van toen nog verder in de roep naar individuele 

vrijheid en de daarmee gepaard gaande moge-
lijkheid tot persoonlijke ontplooiing. Een meer-
derheid in onze westerse wereld omarmt deze 
ontplooiïngsidealen. Acties ter ondersteuning van 
de strijd voor sociale rechtvaardigheid in derde 
wereldlanden krijgen de laatste jaren wat minder 
aandacht. 
In de psychiatrie kunnen we thema’s als zorg op 
maat en eigen regie van de patiënt, inzet van 
ervaringsdeskundigheid en hersteldenken, als 
uitlopers van de waarden van vrijheid en individu-
ele ontplooïng van de jaren van “peace, love and 
happiness” beschouwen.

Maar in dit Masster-nummer is niet alleen nostal-
gie troef. We richten de blik ook resoluut op de 
toekomst met de wil tot continue verbetering van 
de kwaliteit van onze zorg.
In de artikelen “Het belang van GGZ netwerking 
in Limburg” en “Over professionaliteit en grenzen 
in de medische relatie” geven beide heren ons 
hun adviezen mee over de te volgen weg voor 
- respectievelijk - een goede organisatie van de 
geestelijke gezondheidszorg en voor een profes-
sionele hulpverleningspraktijk.
De heer Poncelet toont ons de weg naar een 
effectievere en efficiëntere geestelijke gezond-
heidszorg aan de hand van de weg te werken 
hindernissen.
Dokter Hebbrecht houdt een pleidooi voor een 
multifocale en flexibele aanpak bij onze patiënten 
met complexe pathologie, geïllustreerd vanuit zijn 
psychodynamische kijk op zorg. Hij adviseert de 
hulpverlener zich flexibel te bewegen tussen een 
houding van medemenselijkheid en wetenschap-
pelijke professionaliteit. Hierbij schuwt hij de ver-
gelijking van de psychiatrische hulp met een boot 
die laveert tussen Scylla en Charybdis niet (zie 
ook: noot onderaan).
Gelukkig is er hierbij deskundig en ervaren perso-
neel aan boord om de trip over een oceaan van 
emoties tot een goed einde te brengen, stelt hij.
Een doorgedreven verlangen naar continue 
verbetering van de zorg door voortdurende bij-
scholing en toetsing en een grote bereidheid tot 
verandering, is niet alleen een belangrijk item in 

Over de jaren zestig, oude idolen en 
antieke verhalen.

Dr. Marie-Paule Clerinx
psychiater, hoofdarts 
Psychiatrisch Ziekenhuis en 
Verzorgingstehuis Asster vzw
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de artikelen van beide heren. Het is ook een dra-
gend kenmerk van hun eigen carrière, dat ons 
de weg wijst in de huidige woelige tijden in de 
gezondheidszorg.

In deze corona-tijden, moeilijk voor eenieder en 
uitdagend voor hulpverleners, patiënten en hun 
familie, willen we in het voorwoord hier nu toch 
ook enige aandacht besteden aan dit virus en zijn 
gevolgen voor de zorg. 
Dit voorwoord is gebaseerd op een lezing die de 
heer Bert Plessers gaf in de ad hoc commissie 
voor de evaluatie van het Vlaams coronabeleid.

Dit inleidende artikel naar aanleiding van het af-
scheid van dokter Marc Hebbrecht en de heer 
Jaak Poncelet uit Asster wil ik graag eindigen met 
de woorden van Boerwinkel en Heuves, die dok-
ter Hebbrecht citeert in de bijdrage “Over verlies 
en verdriet” in deze Masster.

“Wanneer we iets verliezen komt er tijd vrij voor 
nieuwe ervaringen en engagementen…”, een be-
loftevolle uitzwaaier voor hen en voor ons.

Noot: Scylla en Charybdis

Het zijn twee monsterlijke zussen uit de Griekse 
mythologie die opduiken in de Odyssee van 
Homeros en in het nog oudere verhaal van de 
Argonauten.
Scylla en Charybdis zijn allebei dochters van 
Oceanos en Gaia, beiden oudere Griekse go-
den. De zussen waren ooit beeldschone nimfen 
in het waterrijk van hun vader. In dat rijk leefde 
ook Circe, dochter van Helios en dolverliefd op 
Glaucus, een zeegod. Helaas, hij verklaarde zijn 
liefde aan Scylla en had geen oog voor Circe, 
toverkol van dienst. Jaloerse Circe nam wraak: 
ze veranderde haar rivale in een afzichtelijk mon-
ster. Scylla’s romp en hoofd bleven vrouwelijk, 
maar uit haar flanken groeiden zes schrikwek-
kende hondenkoppen met drie rijen vlijmscherpe 
tanden en zes paar hondenpoten. En onderaan 
kreeg ze een vissenstaart.
Zus Charybdis kreeg het aan de stok met Zeus, 
één van de machtigste goden van de nieuwe ge-
neratie. Zij koos de kant van de oudere goden, de 
generatie van haar ouders, en zette het konink-
rijk van Zeus onder water. Hij reageerde furieus 
en veranderde haar in een reusachtige mond. 
Drie maal per dag zwolg ze grote hoeveelheden 
zeewater naar binnen, om het daarna weer uit te 
spuwen. Hierdoor ontstond er een grote dodelijke 
draaikolk.

Beide zussen sloegen de handen in elkaar 
en vatten post weerszijden van de Straat van 
Medina: Scylla op een rots op de ene oever en 
Charybdis in de draaikolk er tegenover.
Zeelieden moesten van dan af precies in het 
midden van de zeestraat navigeren om niet ten 
prooi te vallen aan de vraatzucht van één van de 
zussen.

Dhr. Jaak Poncelet en dr. Marc Hebbrecht aan de picknicktafel op campus Melveren 
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Op 16 augustus 1978 startte ik mijn loopbaan 
in het toenmalig Psychiatrisch Centrum Zieke-
ren te Sint-Truiden. Op 1 augustus 2020 ging 
ik op pensioen. Ondertussen fuseerde het 
Psychiatrisch Centrum Ziekeren met het Psy-
chiatrisch Ziekenhuis Sancta Maria tot Asster.  
In dit artikel wil ik terugblikken op de evolutie 
van het psychiatrisch ziekenhuis. Vijf domei-
nen worden belicht vanuit mijn persoonlijke 
ervaringen en niet zozeer vanuit een wettelijk 
of bestuurlijk perspectief. Tegelijkertijd wil ik 
op basis van dezelfde domeinen aandachts-
punten voor de toekomst formuleren. 

Infrastructuur

In de beginjaren van mijn loopbaan kenden 
vele afdelingen nog grote gemeenschappelijke 
ruimten, bv. gemeenschappelijke slaapzalen. 
Slaapzalen voor meer dan 30 mannen1  waren 
geen uitzondering. De bedden, met aan het voet-
einde  een stoel, waren enkel gescheiden door 
een nachtkastje. De kleerkasten waren relatief 
klein. 
De woonkamers kenden nauwelijks een opde-
ling. Er waren geen rookruimtes en roken was 
bijna overal toegestaan. Vermits vrijwel alle pa-
tiënten rookten, was de rookgeur alom aanwezig.
Privédouches waren hoogst uitzonderlijk. Op af-
delingen waar vooral long-stay-patiënten verble-
ven, maakte men gebruik van “badzalen”: bij het 
baden bevonden patiënten zich naakt in dezelfde 
ruimte. 

Onnodig te zeggen dat er 
een groot gebrek was aan 
privacy. Niet te verwonderen 
dat hiertegen een beweging 
was ontstaan, de zgn. anti-
psychiatrie2. Deze beweging 
bekritiseerde o.m. het ver-
lies van vrijheid, privacy en 
zelfs van de “eigen identiteit” 
van patiënten. 
Gelukkig zijn de grote za-
len verdwenen. De meeste 
patiënten beschikken over 
een individuele kamer. 
Slaapkamers tellen nu nog 

maximum 4 bedden: Asster wenst zelfs af te stap-
pen van de meerpersoonskamers.
Voor de toekomst pleiten wij voor individuele ka-
mers voor alle patiënten. Alle kamers dienen te 
beschikken over een (eventueel afsluitbare3) ei-
gen sanitaire ruimte. Dit is uiteraard ingegeven 
vanuit de behoefte aan privacy. Bovendien is 
de verblijfsduur in een psychiatrisch ziekenhuis 
overwegend langer dan in een algemeen zieken-
huis, waardoor deze verwachting meer relevant 
is. Daarnaast dienen voor vele patiënten zoveel 
mogelijk storende prikkels vermeden te worden.  
Een goede nachtrust is zeker voor vele psychia-
trische patiënten van groot belang.
Traditioneel bestaan de afdelingen uit 30 bedden. 
In de toekomst evolueren wij best naar kleinere 
(sub)eenheden (8 tot maximum 12 plaatsen). 
Hiermee kan een groter gevoel van veiligheid ge-
creëerd worden. We wensen meer privacy en wil-
len ook de kwaliteit van de interacties/contacten 
(hulpverleners en patiënten, maar ook patiënten 
onderling) bevorderen. Corona leert ons ook dat 
bij eventuele besmettingen quarantaine-maat-
regelen minder grootschalig kunnen uitgevoerd 
worden.
Tenslotte zal er veel aandacht uitgaan naar het 
creëren van een helende, groene omgeving.

Behandeling en begeleiding

De kwaliteit van behandeling en begeleiding is 
sterk verbeterd. 
Nieuwe geneesmiddelen hebben voor meer be-
handelperspectieven gezorgd en kennen minder 
bijwerkingen, zodat patiënten “’gezonder” met 
geneesmiddelen kunnen leven. De longacting 
geneesmiddelen maken grotere therapietrouw 
mogelijk.
Ook de psychotherapieën hebben aan kwaliteit 
gewonnen. Er bestaan heel wat varianten op 
de klassieke psychotherapieën (psychoanalyse, 
(cognitieve) gedragstherapie, systeemtherapie, 
enz.). In functie van onder meer de doelgroep 
kennen ze hun specifieke toepassingen, vaak in 
combinatie met een andere psychotherapeuti-
sche benadering (eclectische bandering). Binnen 
Asster worden nieuwe vormen van psychothara-
pie met succes toegepast: ABFT4, MBT5 en ACT6,  

die hun effectiviteit (ook wetenschappelijk) heb-
ben bewezen. Er is vooruitgang geboekt, maar 
toch zou er veel meer moeten geïnvesteerd wor-
den in klinisch wetenschappelijk onderzoek. Dit is 
essentieel willen wij de geestelijke gezondheids-
zorg fundamenteel naar een hoger niveau tillen. 
De non-verbale therapieën (ergo, drama, PMT, 
enz. ) blijven hun waarden behouden en worden 
verder verfijnd. In de toekomst moet (vooral bij 
non-verbale “therapieën”) de drang om alles in 
“therapie” (in de enge zin van het woord) te willen 
vertalen verlaten worden. Therapie-programma’s  
(in de enge zin) moeten uiteraard blijven bestaan, 
maar daarnaast dient ruimte gecreëerd te worden 
voor programma’s die meer vertrekken vanuit de 
interesses van patiënten en die door hen als 
boeiend, zinvol en aangepast worden ervaren. Ze 
zorgen (naast het therapieprogramma) voor een 
zinvolle dagvulling en kunnen aanknopingspun-
ten bieden voor een zinvolle vrijetijdsinvulling na 
hun ontslag. Daarnaast moet meer aandacht be-
steed worden aan “in vivo”-trainingen: trainingen 
die meer aansluiten bij de (concrete) leefsituatie 
van de patiënt.

Deïnstitutionalisering – 
vermaatschappelijking van zorg – 
gemeenschapsgerichte zorg

Gedurende mijn ganse loopbaan werden psychi-
atrische ziekenhuisbedden afgebouwd. Destijds  
noemde men dat “deïnstitutionalisering”. Met 
veel enthousiasme ontstond In 1978-1979 – als 
één van de eersten in ons land -  het Initiatief 
Beschut Wonen in St.-Truiden (Bewust). De of-
ficiële oprichtingsdatum van Bewust is 1983, de 
erkenning volgde (pas) via het KB van 10 Juli 
1990. Psychiatrische Ziekenhuizen waren voor 
een welbepaald aantal bedden erkend. Maar vele 
ziekenhuizen telden veel meer bedden. De over-
heid verplichtte die ziekenhuizen om de “overtal-
lige” bedden te reconverteren7, daarnaast konden 
zij ook op vrijwillige basis erkende bedden om-
zetten in plaatsen Beschut Wonen of in plaatsen 
PVT (Psychiatrisch Verzorgingstehuis). De re-
conversie kende twee fasen8. Zo groeide Bewust 
fasegewijs uit tot het grootste initiatief Beschut 
Wonen van het land (met meer dan 200 erkende 

Jan Foudraine 
bekritiseerde erg 
de intramurale 
psychiatrie

42 jaar psychiatrie: een terugblik
Jaak Poncelet
gewezen algemeen directeur 
Psychiatrisch Ziekenhuis en 
Verzorgingstehuis Asster vzw
gewezen voorzitter Netwerk Reling
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bedden) en kon in 1990 het PVT starten met 90 
permanente en 90 “uitdovende” bedden. Het sys-
teem van “uitdovende” bedden9 liet de overheid 
toe om bedden effectief af te bouwen. Momenteel 
telt PVT De Passer nog een 20-tal uitdovende 
PVT-bedden.

Bedden voor volwassen psychiatrie (maar ook er-
kende bedden van algemene ziekenhuizen) kon-
den gereconverteerd worden in bijkomende plaat-
sen voor kinderpsychiatrie. Zo werd in 2002 het 
Kinderpsychiatrisch Centrum (KPC) opgericht als 
een ziekenhuisassociatie tussen het Ziekenhuis 
Oost-Limburg, het voormalige PZ Sancta Maria, 
het OPZC Rekem en Noorderhart-ziekenhuis 
Pelt. Ongeveer gelijktijdig ontstond in Hasselt 
CKP (een samenwerking tussen het Jessa 
Ziekenhuis en MC St.-Jozef Munsterbilzen).
Door de alternatieve woonvormen en het groei-
end succes van de daghospitalisatie werden 
vele “nachtbedden” omgezet in plaatsen voor 
dagbehandeling.
De afbouw van bedden kende in 2012 een ver-
volg. Ondanks de deïnstitutionaliseringsgolf van 
de jaren ’90 telde ons land nog steeds veel psy-
chiatrische ziekenhuisbedden: op Malta na telde 
België het hoogste aantal psychiatrische zieken-
huisbedden per 100.000 inwoners van de wereld. 
De sector werd uitgedaagd om zorgcircuits en 
netwerken op te richten, een middel om de schot-
ten tussen de voorzieningen weg te werken en 
om meer continuïteit van zorg mogelijk te maken. 
Niet de voorzieningen, maar de zorgvragen van 
de patiënten zouden als uitgangspunt van zorg 
gelden. Als gevolg hiervan werden in Limburg 

de netwerken Noolim (Oost-Limburg) en Reling 
(West-Limburg) opgericht. Er is aandacht voor 
herstel-gerichte zorg, getrapte zorg en voor ge-
deelde zorg. Er kwam een gids voor de GGZ vol-
wassenen10 en een Gids voor de GGZ kinderen 
en jongeren11. 

Via art. 107 van de ziekenhuiswet konden er-
kende ziekenhuisbedden blijven bestaan, maar 
“geheralloceerd” worden in nieuwe zorgvormen. 
Op die manier werden – in samenwerking met 
de partners van het netwerk – mobiele teams 
opgericht. De mobiele teams bieden zorg aan 
huis voor mensen met een psychiatrische crisis 
(mobiel crisisteam) en voor mensen met een ern-
stige en langdurige psychiatrische kwetsbaarheid 
(mobiel herstelteam)12. Deze mobiele teams vor-
men één van de 5 functies van het netwerk, naast 
preventie, activering, intensieve behandeling en 
wonen. De netwerken voor kinderpsychiatrie kre-
gen extra middelen om mobiele teams op te star-
ten.  Hiervoor dienden geen bijkomende bedden 
ingezet te worden. Wel konden in 2019 bedden 
geheralloceerd worden om zorg te intensifiëren. 
Op die manier werden in ons land de eerste 
Intensieve Diensten en HIC’s13 opgericht. Asster 
hehoort tot de pioniers.

Via artikel 107 werd in Asster (op 8 jaar tijd!) 
het aantal bedden met ¼ herbestemd. Deze 
tweede beweging, waarbij de creatie van mo-
biele teams en intensifiëring van zorg mogelijk 
werden gemaakt, kaderde binnen het idee van 
vermaatschappelijking van zorg. Meer gemeen-
schapsgerichte zorg was maar mogelijk doordat 

ziekenhuizen op veel intensievere wijze hun zorg 
verleenden. De opnameduur werd alsmaar kor-
ter,  terwijl het aantal opnames steeg. 

Psychiatrische ziekenhuizen zullen in de toe-
komst blijven bestaan: indicaties die een residen-
tiële opname in een psychiatrisch ziekenhuis ver-
antwoorden zijn o.m. een onvermogen vanuit pa-
thologie om structuur in het leven aan te brengen 
of te houden, gevaar voor zichzelf en/of anderen, 
de noodzaak aan nauwe medische monitoring en 
een uitgeput steunsysteem (Decoster, 2020).

Ook in het buitenland kenden psychiatrische 
ziekenhuizen een afbouw van bedden, maar 
niet overal gebeurde dit even vlekkeloos. In vele 
landen belandden psychiatrische patiënten (let-
terlijk) op straat, omdat er voor hen onvoldoende 
alternatieve voorzieningen of steunsystemen 
voorzien werden. In ons land verliepen de hervor-
mingen meer naadloos en was er meer aandacht 
voor alternatieven, meer gemeenschapsgerichte 
zorgvormen. Hierdoor heeft de afbouw van zie-
kenhuisbedden in België niet geleid tot actieve 
afvloei van personeel.

Toch is er nog een weg af te leggen. De sa-
menwerking tussen voorzieningen zou binnen 
de GGZ-netwerken, maar ook tussen de net-
werken onderling (GGZ-, klinische- en eerste 
lijnsnetwerken) sterker verankerd moeten zijn. 
Dit zou de kwaliteit van zorg ten goede komen. 
Voorzieningen zijn immers sterk op elkaar aange-
wezen. Een holistische benadering is nodig om 
het “silo”-denken (nog) sterker te verlaten, ook 

Vandaag is er meer aandacht voor kleinere eenheden en een groene helende omgeving

Deze foto’s illustreren duidelijk het gebrek aan privacy
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tussen de somatische en psychiatrische zorg. 
Graag verwijzen wij naar het artikel “Het Belang 
van de GGZ-netwerken in Limburg”14, verderop in 
deze Masster.

Het is belangrijk dat de overheid blijft investeren 
in de intramurale psychiatrie. De personeelsnor-
men zijn verouderd en moeten aangepast wor-
den. Het ziekenhuis is veel intensiever en meer 
specialistisch geworden. Om kwaliteitsvolle en 
mensgerichte zorg in kleinere eenheden te kun-
nen waarborgen dienen de A-normen zieken-
huisbreed als standaard gehanteerd te worden. 
Daarnaast moet de mogelijkheid om meer inten-
sieve diensten en HIC’s te creëren, uitgebreid 
worden.

Kwaliteit en veiligheid van zorg

Er zijn de voorbije jaren heel veel initiatieven 
genomen om de kwaliteit en veiligheid van zorg 
te verbeteren. Het voeren van kwaliteitsvolle 

zorg wordt ook door de overheid gestimuleerd. 
Wij denken o.m. aan de meer professioneel ge-
voerde audits van Zorginspectie Vlaanderen, 
VIP², het federaal contract “coördinatie kwaliteit 
en patiëntveiligheid”, enz. Op veel terreinen werd 
fundamenteel vooruitgang geboekt op biopsy-
chosociaal vlak.

Op vlak van de meer fysiek, somatische factoren,  
denken wij o.m. aan: 
 • medicatiedistributie (cf. bv. Medisch 

Farmaceutisch Comité) , 
 • ziekenhuishygiëne,  
 • voeding en diëtiek

Op vlak van de psycho-sociale factoren aan o.m.:
 • agressiebeheersingsbeleid
 • suïcidepreventie
 • omgangsvaardigheden en communicatie

Via een systeem van (bijna)incidentmeldingen 
wordt gepoogd lessen te trekken uit fouten of 
tekortkomingen. 
Vele ziekenhuizen participeren aan een proces 

van accreditering. Men doet hierbij voornamelijk 
beroep op de ISQua-gecertificeerde auditbu-
reaus15  NIAZ16 of JCI17 . 

Asster  doet beroep op Planetree, een accredite-
ringsbureau dat vooral toeziet op mensgerichte 
zorg. Het accrediteringsproces is lopende.
Om kwaliteitsvol te kunnen werken moet maxi-
maal ingezet worden op vorming, training en op-
leiding. Hulpverleners zijn het aan de patiënt ver-
plicht om continu bij te studeren. VTO is dan ook 
steeds een belangrijk aandachtspunt geweest.
Om goede zorg te kunnen leveren, dienen een 
aantal belangrijke (zorgondersteunende) rand-
voorwaarden vervuld te zijn. Wij sommen enkele 
belangrijke randvoorwaarden op:
 • Een efficiënt te gebruiken patiëntendossier: 

de ervaring leert dat het kunnen beschikken 

In december 2019 opende Asster 
als een van de eerste psychiatri-
sche ziekenhuizen van België een 
Hic-afdeling.
Bij de opening kregen Wouter 
Beke, Vlaams minister van Welzijn, 
Volksgezondheid, Gezin en 
Armoedebestrijding en de burge-
meester van Sint-Truiden, Veerle 
Heeren, een rondleiding.
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over een handig patiëntendossier niet altijd 
evident is. Vaak is het een bron van frustra-
tie geweest, terwijl het dossier juist een be-
langrijk ondersteunend instrument moet zijn.

 • Het is belangrijk om ook over andere belang-
rijke en handige ICT-tools te beschikken: bv. 
gemakkelijk te gebruiken instrumenten voor 
allerhande bestellingen, informatieover-
drachten, enz. Doelmatigheid is hierbij een 
belangrijk criterium. Snelle en eenvoudige 
toegang tot reeds opgeslagen gegevens is 
een belangrijk aandachtspunt.

 • Onnodig te zeggen dat kwaliteitsvolle voe-
ding en een degelijke ondersteuning van 
de technische dienst een belangrijk meer-
waarde is.

 • Meten is weten. Ook in de toekomst zul-
len handige instrumenten om gegevens te 
verzamelen en om kwaliteit te meten van 
groot belang blijven. Meer aandacht mag 
uitgaan naar outcome-management. Heeft 
de behandeling en de begeleiding in het 
ziekenhuis tot het beoogde resultaat geleid? 
Vooral de patiënt en zijn context moeten 
hierbij gehoord worden.

Uit onderzoek van het Vlaams Instituut Kwaliteit 
van zorg (2019) , is gebleken dat de patiënt zeer 
tevreden is over de behandeling in de GGZ. Dat 
meer aandacht dient besteed te worden aan de-
gelijke informatie-verstrekking kan onderschre-
ven worden.

Respectvolle benadering van 
patiënt en familie

40 jaar geleden was er van patiënten- en familie-
participatie nauwelijks sprake. Hulpverleners gin-
gen ervan uit dat zij wisten “wat goed was voor 
de patiënt”. Heel veel – zelfs zeer belangrijke 
– beslissingen werden in plaats van de patiënt 
genomen. Uiteraard dienen wij dit paternalistisch 
gedrag te kaderen binnen de tijdsgeest van toen. 
De context was totaal anders. Nooit eerder heeft 
de roep naar inspraak en participatie zo sterk ge-
klonken als vandaag. Niet te verwonderen dat het 
herstelgericht denken vandaag in opmars is. Bij 
herstelondersteunende zorg maakt de hulpverle-
ner ruimte voor het eigen verhaal van de patiënt. 
De hulpverlener herkent en stimuleert het benut-
ten van de eigen kracht van de patiënt (empower-
ment) en poogt hem zoveel als mogelijk de regie 
in eigen handen te geven18. Graag verwijzen wij 
naar de visie van Reling inzake herstel onder-
steunende zorg19 
Het is niet alleen belangrijk de patiënt, maar 
ook de context bij de behandeling te betrekken. 
Similes heeft jarenlang de stem van de familie 
laten horen. Vandaag wensen wij dat de behan-
deling in trialoog gebeurt. Trialoog verwijst naar 
het overleg tussen patiënt, naastbetrokkenen en 
hulpverleners in een sfeer van samenwerking 
en evenwaardigheid. Ieder vertrekt vanuit zijn 
expertise.
Het kunnen betrekken van mensen die zelf in 
opname zijn geweest, is van grote waarde ge-
bleken. Steeds meer worden (opgeleide) erva-
ringsdeskundigen in de zorg ingeschakeld. In de 
toekomst zal patiënten- en familiebetrokkenheid 

nog relevanter worden. Het is van groot belang 
om de patiënt en zijn naastbetrokkenen zoveel 
mogelijk te betrekken bij het afdelingsgebeuren, 
bij het behandelplan en bij de teambespreking. 

Respectvolle benadering dient ook en vooral te 
geschieden in die omstandigheden waarbij de 
patiënt de controle over zijn daden dreigt te ver-
liezen, bij ernstig acting-outgedrag of agressie. 
Afzonderingen dienen zoveel mogelijk vermeden 
te worden. Zo ze onvermijdelijk zijn, moeten ze 
zo mensgericht mogelijk gebeuren en met een 
goede opvolging. Er moet maximaal aandacht 
besteed worden aan de beleving van de patiënt. 
Nabesprekingen zijn van groot belang.

In een wat ruimer kader dient het verloop van de 
gedwongen opname kritisch bestudeerd te wor-
den, temeer daar een gedwongen opname een 
immens ingrijpende gebeurtenis is. De laatste 10 
jaar stellen wij een sterke stijging vast van het 
aantal gedwongen opnames. Nooit eerder wer-
den er (in Asster, en bij uitbreiding: in Limburg) 
zoveel mensen gedwongen opgenomen als de 
voorbije jaren. Een nieuwe, grondige studie, 
dringt zich op. 

Gelukkig heeft de forensische psychiatrie de 
laatste jaren meer aandacht gekregen. Het aan-
tal bedden voor forensische psychiatrie is sterk 
toegenomen. Terecht maakt de sector zich veel 
zorgen over een groep EPA-patiënten20, die geen 
misdaad hebben gepleegd, maar toch zeer ge-
vaarlijk (kunnen) zijn en niet gemotiveerd zijn 
voor een behandelingsprogramma. Zij kunnen in 
belangrijke mate een afdelingswerking ontwrich-
ten en het therapeutisch klimaat ernstig versto-
ren. Een snelle overplaatsing naar een specifieke 
kleine unit (met een sterke bestaffing) voor lang-
durige behandeling dringt zich op.

De geestelijke gezondheidszorg is sterk ge-
evolueerd. Wij probeerden om op basis van 
eigen ervaringen en aan de hand van 5 domei-
nen deze evolutie te schetsen. Tegelijkertijd 
formuleerden we aandachtspunten voor de 
toekomst. Er is al een hele weg afgelegd. Toch 
staan wij nog voor een hele reeks uitdagingen. 
De belangrijkste knelpunten en aandachtsge-
bieden dienen best gebundeld te worden in 
een nieuwe (breed gedragen) “blauwdruk”. 
Deze blauwdruk dient aandachtspunten te for-
muleren voor de (meer eengemaakte) overhe-
den en voor de sector zelf. Op basis van over-
eengekomen prioriteiten dient vervolgens een 
stappenplan uitgewerkt te worden.
Onderzoek heeft uitgewezen dat het niet zo 
goed gesteld is met de geestelijke gezondheid 
van de burger21 . Er zal – hoe dan ook – meer 
moeten geïnvesteerd worden in preventie en 
in de geestelijke gezondheidszorg. Dat is niet 
zo evident in economisch ongunstige tijden. 
Een goed doordacht holistisch overheidsbe-
leid is meer dan nodig.
NB. Meer geschiedkundige informatie is ze-
ker terug te vinden in de Masster van febru-
ari 2017, jaargang 6, nr. 1. Op dat vlak is ook 
het Dr. Guislain Museum in Gent leerrijk en 
boeiend.  

1. In het voormalig Psychiatrisch Centrum 
Ziekeren werden aanvankelijk alleen mannen 
opgenomen.
2. De antipsychiatrie is ontstaan in de jaren 
‘60 en verzette zich tegen de toenmalige inhu-
mane praktijken in de psychiatrie (cf. o.m. Jan 
Faudraine (Wie is van Hout?), Roland Laing 
(“Het verdeelde zelf”), Michel Foucault 
3.  Bv. bij potomanie
4. Attachment Based Family Therapy 
5. Mentalization-based Therapy
6. Acceptance and Commitment Therapy
7. De verplichte reconversie
8. Begin en einde jaren ’90
9. Die voornamelijk afkomstig waren van de 
overtallige ziekenhuisbedden
10. Zie http://www.psy107.be/index.php/nl/
11. Zie https://www.psy0-18.be/images/
Guide_0-18/GIDS-KJ_definitief_20150330.pdf
12. Zie http://www.reling.be/
13. High and Intensive Care
14. Poncelet Jaak, Het belang van GGZ-
netwerken in Limburg,  Nieuwsbrief GGZ 
Limburg, september 2020.
15. Zie https://isqua.org/
16. Zie https://www.qualicor.eu/
17. Zie o.m. https://www.kiwa.com/nl/nl/service/
jci-internationaal-kwaliteitskeurmerk-voor-de-
zorg/
18. Vandaar dat sommigen er dan ook voor 
pleiten om de term “patiënt” te vervangen 
door cliënt, omdat “patiënt” te sterk met het 
passieve, het wachtende geassocieerd wordt.  
Pleitbezorgers voor de term “patiënt” verwijzen 
naar de opdracht en de dagelijkse praktijk van 
de geneeskunde de patiënt ook effectief te 
behandelen en willen zich op die manier gelijk 
stellen met de medische behandeling, bv. in een 
algemeen ziekenhuis.
19. http://www.reling.be/images/upload/publica-
ties/zorgprogrammaherstelondersteunendeland-
urigepsychiatrischezorgopmaat.pdf
20. EPA- patiënten: patiënten met een Ernstige 
Psychiatrische Aandoening. 
21. Zie o.m. 
https://www.gezondheidenwetenschap.be/
gezondheid-in-de-media/kampt-20-van-de-
tieners-met-psychische-problemen
https://www.zorg-en-gezondheid.be/
evolutie-van-sterfte-door-zelfdoding-2017
https://www.gezondbelgie.be/nl/gezondheids-
toestand/niet-overdraagbare-aandoeningen/
geestelijke-gezondheid
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Interview met Harmen Lecok: 
samenwerking is en blijft het 
sleutelwoord Jaak Poncelet

Het psychiatrisch ziekenhuis Asster heeft de 
laatste 10 jaar grote veranderingen gekend.  
Wij verwijzen onder meer naar de oprichting 
van de netwerken (voor kinderen en jonge-
ren en voor volwassenen), de herallocatie 
van psychiatrische ziekenhuisbedden naar 
mobiele teams, de oprichting van twee ID’s 
(Intensieve Diensten) en een HIC (High and 
Intensive Care) in het kader van “intensifië-
ring van zorg”. Deze bewegingen werden on-
der meer mogelijk gemaakt door een federaal 
overheidsbeleid dat sterk inzette op vernieu-
wing en op vermaatschappelijking van zorg in 
het bijzonder.
Speciaal voor deze Masster zocht de redac-
tie dhr. Harmen Lecok op. Deze Limburger 
(afkomstig uit Maaseik) startte in 2014 op 
27-jarige leeftijd als “Adviseur GGZ en Versla-
ving” op het kabinet van toenmalig Minister 
van Volksgezondheid en Sociale Zaken Mag-
gie De Block. Na zijn studies Bachelor Soci-
aal Werk (Heverlee) en Master Antropologie 
(K.U.Leuven) en na een  kort verblijf op het ka-
binet van toenmalig Staatssecretaris Armoe-
debestrijding, Asiel en Migratie, onderbroken 
door een boeiende wereldreis, ging hij mee 
naar het kabinet van de Minister van Sociale 
Zaken en Volksgezondheid. 

Mede dankzij de gepaste ondersteuning van 
de federale administraties kon hij zich zeer 
snel inwerken in de specifieke GGZ-materie. 
Wij blikken met hem terug op 5 jaar GGZ-be-
leid.

Je bent 5 jaar adviseur geweest. 
Op welke verwezenlijkingen ben 
je het meest trots?

Er is heel veel gebeurd voor de geïnterneer-
den. België werd herhaaldelijk op de vingers 
getikt omdat in ons land te veel geïnterneerden 
te lang in de gevangenis verblijven in plaats van 
in gespecialiseerde voorzieningen. Mathilde 
Steenbergen heeft op dat vlak heel veel werk 
verricht. Ondertussen werden er in psychiatri-
sche ziekenhuizen gespecialiseerde forensisch 
long-stay-eenheden opgericht en Forensisch 
Psychiatrische Centra (FPC’s) in Antwerpen en in 
Gent geopend.
Wij zijn ook blij met de verwezenlijkingen voor de 
doelgroep Kinderen en Jongeren. Op zeer korte 
termijn (2015-2017) werden voor hen specifieke 
netwerken opgericht. De grote krijtlijnen werden 
vastgelegd. Binnen een generiek kader kan nu 
elk netwerk zijn eigen verhaal schrijven. Die ei-
genheid is niet onbelangrijk, omdat de voorzie-
ningen binnen het netwerk een belangrijke rol 
spelen. Zo kent bv. Ligant haar eigen dynamiek 
en accenten.
Voor Kinderen en Jongeren zijn ook extra midde-
len vrij gemaakt. Uiteraard was de druk groot om 
bijkomende K-plaatsen te voorzien. Toch werd 
resoluut gekozen voor gemeenschapsgerichte 
zorg. De nood aan gespecialiseerde ambulante 
zorg was immers bijzonder groot. Ik ben trots dat 
wij voor de verdeling van het beschikbare bud-
get een wegingscoëfficient konden gebruiken. 
Wij hebben hierbij dankbaar gebruik gemaakt 
van de inzichten van Prof. dr. Ronny Bruffaerts. 
Dat het budget werd verdeeld op basis van meer 
wetenschappelijke criteria was voor onze sec-
tor zeer vernieuwend.  Wellicht gaat men in de 
toekomst opnieuw gebruik maken van dergelijke 
wegingscoëfficiënten. Wij hebben gemerkt dat 

het systeem ook weinig gecontesteerd werd. 
Wij weten dat er voor de GGZ 200 miljoen euro 
extra voorzien wordt. Een groot deel zal wellicht 
besteed worden aan de eerste lijn. Het verhaal 
van de wegingscoëfficient zal waarschijnlijk mee-
genomen worden.
Een andere belangrijke verwezenlijking is de 
creatie van de Eerste Lijnspsychologische 
zorg (ELP). Tot 2016 waren klinisch psycholo-
gen niet erkend. De klinisch psychologen, die 
toch een zeer sterk profiel hebben, zijn nu op-
genomen in de Wet op de Uitoefening van de 
Gezondheidszorgberoepen (WUG). Dit was een 
huzarenstukje, temeer daar dit een bijzonder 
complex gegeven is. Er is voor de klinisch psy-
chologen en dus voor de GGZ-sector in het alge-
meen een steen verlegd. 
Er is nog werk aan de winkel, maar wij zijn nog 
maar 2,5 jaar bezig. De verwachtingen lagen ook 
hoog en de ELP’s moeten nog verder uitgebouwd 
worden, temeer daar deze functie voor de sa-
menleving van grote betekenis is.

Heb je ook ontgoochelingen opge-
lopen?

Heel even werd het idee gewekt dat de creatie 
van de ELP’s geen grote stap vooruit was. Dat 
lag moeilijk. Wij slaagden er helaas niet in om het 
project echt te verkopen. Wij hebben dit als zeer 
jammer ervaren, temeer daar de ELP’s voor de 
zorg zeer belangrijk zijn.

Toen je op het kabinet van start 
ging, was je 27 jaar. Je had nog 
geen ervaring met (het beleid van) 
de Geestelijke Gezondheidszorg. 
Hoe heb je de sector ervaren?

Ik had er geen specifieke verwachtingen rond. Ik 
zag dat er degelijk werk werd geleverd, met veel 
sterkten. Ik zag ook een aantal tekortkomingen, 
die zich situeren op het niveau van het terrein, 
maar ook op overheidsniveau. Ik heb steeds 
het gevoel gehad dat er vooral voor de patiënt 
werd gewerkt: van eerste lijn tot residentieel. 
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Wij hebben in ons land een zeer ruim aanbod, 
voor elke functie hebben wij een specifieke voor-
ziening. Er is de wil om goed samen te werken, 
ook al weten wij dat hier nog ruimte is voor ver-
betering. De veranderingen zijn steeds “stap 
voor stap” gebeurd, niet revolutionair. Dat heeft 
voor- en nadelen. Maar hoe dan ook, de wil tot 
samenwerking is sterk aanwezig en er zijn geen 
breuklijnen in de zorg ontstaan. Het gebruik van 
bv. wegingscoëfficiënten heb ik wel als revolutio-
nair ervaren.

Asster en Reling zijn voor u geen 
onbekenden. Hoe ervaar je hen?

Door de goede contacten met de Vlaamse 
Overheid had ik regelmatig overleg met Bert 
Plessers. Asster was op die manier ook dichtbij. 
Ik heb steeds het gevoel gehad met Asster open 
te kunnen praten. Asster toonde ook begrip voor 
de beperkingen van de federale overheid. Het 
ziekenhuis toonde veel energie en schreef zich 
vaak in voor de initiatieven die door de overheid 
werden genomen. Dat is voor de overheid niet 
onbelangrijk. 
Reling is één van de 20 netwerken en wat aty-
pisch, temeer daar er slechts 1 psychiatrisch zie-
kenhuis actief is. Dat is bijzonder. Dat Asster toch 
zeer sterk heeft ingezet op bevriezing van bedden 
is een voorbeeld. Asster toonde veel daadkracht.

Hoe kijk je terug op het project 
“intensifiëring van zorg”?

Op dat vlak stellen er zich twee problemen. Ten 
eerste: Vlaanden heeft meer mogelijkheden om 
zorg te intensifiëren, omdat het meer bedden 
heeft. Er wordt nu wel gewerkt met “pilootprojec-
ten”, maar dat is ook beperkt in de tijd.
Het tweede probleem is de link met de gedwon-
gen opnames. Wij weten dat Asster zeer veel 
gedwongen opnames heeft. Wij zien overal een 
stijging. Uiteraard verdienen die gedwongen 
opnames meer dan een A-normering. Maar de 
vraag is: hebben al die gedwongen opnames een 
HIC-omkadering nodig? 
Asster heeft steeds het belang van intensifiëring 
duidelijk gemaakt. Het was geen sinecure om op 

deze vraag in te gaan, temeer daar wij op dat 
ogenblik in een regering zaten in lopende zaken. 
Maar ook op vlak van intensifiëring heeft Asster 
zich echt getoond.

De OESO stelt dat België 10 % van 
zijn gezondheidsbudget aan GGZ 
zou moeten besteden. Momenteel 
bedraagt dit aandeel slechts 6 %.  
Een serieuze gap?

Deze cijfers zijn gekend, maar het is voor niemand 
duidelijk hoe dit budget is berekend. De Oeso is 
zelf niet heel duidelijk wat in dit budget is vervat.
Maar hoe dan ook: er zal meer in de GGZ moeten 
geïnvesteerd worden, op alle overheidsniveaus. 
De 200 miljoen euro is al een mooie aanzet. Op 
federaal niveau moet alvast meer geïnvesteerd 
worden in ggz voor ouderen, in intensifiëring van 
zorg en in de eerste lijn. Het stemt mij gelukkig 
dat er geen besparingsoperaties voor de GGZ 
op tafel liggen. Dit kan zeker niet gezegd worden 
voor vele andere sectoren. 

Corona heeft duidelijk gemaakt 
dat teveel ministers zich bezig 
houden met de Zorg. Velen zijn 
vragende partij voor homogene 
bevoegdheidspakketten. Hoe kijk 
jij ernaar?

Inderdaad de discussies zijn aan de gang: regio-
nalisering of herfederalisering.  Dit is materie voor 
een hoger politiek niveau. In de GGZ hebben wij 
toch kunnen vaststellen dat er goed wordt samen-
gewerkt, tussen alle niveaus. Tijdens de intermi-
nisteriële conferenties was onze interkabinettaire 
werkgroep zeer actief: wij kwamen graag samen 
en wij voerden ook zeer goed overleg. Uiteraard 
zijn er verbeteringen mogelijk. Corona heeft dit 
duidelijk gemaakt. Alles herleiden tot 1 niveau zal 
niet dé oplossing zijn. Het heil zoeken in 1 niveau 
is een rad voor de ogen draaien. Het heeft vooral 
met de wil tot samenwerking te maken. 

Hoe zie je de samenwerking inter-
sectoraal en met de algemene zie-
kenhuizen?

Het is duidelijk dat er een goede samenwerking 
moet gerealiseerd worden tussen de diverse 
sectoren. Kinderen en jongeren kunnen ernstige 
psychische kwetsbaarheden kennen. Ze hebben 
tegelijkertijd onderwijs nodig. Sommigen hebben 
een mentale beperking. De zorg zou suboptimaal 
zijn indien iedere sector zijn eigen beleid zou voe-
ren, zonder overleg met de ander. Wij merken dat 
binnen de sector er een sterke bereidheid bestaat 
om samen te werken.
Het grote raakvlak tussen algemene en psychia-
trische ziekenhuizen is de liaison. Er bestaat een 
grote interactie tussen het psychisch functioneren 
en somatiek. Beide domeinen zijn onlosmakelijk 

aan elkaar gekoppeld. Ook hier moet de wil tot 
samenwerking blijven bestaan. Steeds zal het 
welzijn van de patiënt als uitgangspunt moeten 
gebruikt worden.

Hoe zie je de evolutie van de psy-
chiatrische ziekenhuizen?

De rol van het psychiatrisch ziekenhuis is sterk 
veranderd. De zorg is veel acuter en intensiever 
geworden. De ziekenhuizen zullen in de toe-
komst een zeer belangrijke rol blijven vervullen. 
Door de nieuwe rol is de opdracht van de hulpver-
lener uiteraard ook mee geëvolueerd. Wij merken 
een grote flexibiliteit. Vele hulpverleners die resi-
dentieel werkten, zijn nu actief binnen de mobiele 
teams. Hoe ziekenhuizen evolueren, zal niet al-
leen bepaald worden door de overheid. Ook de 
ziekenhuizen zelf hebben hierin een belangrijke 
rol te vervullen.

Welke boodschap heb je nog voor 
de psychiatrische ziekenhuizen 
en hun medewerkers?

Intensifiëring van zorg, de verdere uitbouw van 
de mobiele teams, een beter beleid inzake ge-
dwongen opnamen en de verdere uitbouw van 
het zorgcircuit ‘dubbele diagnose’ zijn enkele 
belangrijke uitdagingen voor de nabije toekomst. 
De uitdaging is in feite de volgende: hoe gaan 
de overheid en de sector elkaar vinden om een 
beleid te voeren waarbij de patiënt, en ook de 
zorgverlener, zo goed mogelijk ondersteund wor-
den? Het is belangrijk dat ook organisaties hier 
goed mee omgaan. Betrokkenheid is belang-
rijk: wij mogen de veerkracht van mensen niet 
onderschatten.
Naar de medewerkers wil ik vooral een bood-
schap van appreciatie meegeven. Ik waardeer 
zeer sterk de hulpverleners voor hun competen-
tie en voor hun voortdurend zoeken om “de zorg 
beter te doen”. Wij beseffen dat de veranderingen 
“niet min” zijn.  Wij merken dat vele medewerkers 
mee zijn. Dat levert ook betere zorg op. Dat geeft 
een goed gevoel.

Harmen Lecok heeft hard gewerkt en dat 
heeft zijn vruchten afgeleverd. Hij mag fier 
zijn op het geleverde werk. Straks start hij als 
Algemeen Directeur in het Koninklijk Instituut 
Woluwe. Het is een koepelorganisatie van een 
Multifunctioneel Centrum, een school voor 
lager en voor secundair buitengewoon onder-
wijs. Men richt er zich op kinderen met een au-
ditieve handicap, taalstoornissen (zoals dys-
fasie), een visuele handicap of autisme. Het 
is een voorziening die beheerd wordt door de 
Organisatie van de Broeders van Liefde. 
Wij wensen Harmen veel succes toe. 
Ongewijfeld zullen de wegen elkaar wel weer 
ergens kruisen.
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Bijna 25 jaar geleden (!) groeide het idee1 om de 
geestelijke gezondheidszorg anders te organise-
ren. Men stelde toen vast dat het GGZ-landschap 
te sterk versnipperd was, teveel schotten kende, 
en dat vooral voorzieningen centraal stonden 
en niet zozeer (de zorgvragen van) de cliënt. 
Eind jaren ’90 stelde toenmalig federaal Minister 
van Volksgezondheid Colla aan de toenmalige 
Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen 
de vraag: “Hoe kunnen wij de geestelijke ge-
zondheidszorg beter organiseren?”. Op 15 mei 
1997 formuleerde de Permanente Werkgroep 
Psychiatrie van die Raad zijn zogenaamde twee-
de deeladvies met daarin een voorstel voor een 
nieuwe inhoud en organisatie van de geestelijke 
gezondheidszorg. “Zorgcircuits en netwerken” 
werden belangrijke begrippen: ze zouden de sec-
tor in staat moeten stellen meer zorg op maat te 
bieden en meer continuïteit van zorg te garande-
ren. De leeftijdsdoelgroepen2 en hun noden wer-
den als uitgangspunt gebruikt (in plaats van voor-
zieningen). Daarnaast kende de Werkgroep nog 
3 bijzondere doelgroepen: personen met een ver-
standelijke beperking en met een psychiatrisch 
probleem, personen met een afhankelijkheids-
probleem en personen met een interneringssta-
tuut. Het zorgcircuit verwijst naar het inhoudelijke 
aspect van samenwerking: binnen een zorgcirucit 
worden de verschillende modules afgestemd op 
de specifieke behoeften van cliënten van de be-
trokken (leeftijds)doelgroep. Het netwerk verwijst 
naar de formele samenwerking tussen voorzie-
ningen: het wordt gevormd door “juridische onaf-
hankelijke zorgaanbieders die voor een bepaalde 
doelgroep in een bepaalde regio een programma 
opbouwen en dit vastleggen in een functioneel 
samenwerkingsverband”.

Het overlegplatform (voor Limburg SPIL, opge-
richt in 1990) en haar voorzieningen stonden voor 
grote uitdagingen. Na een moeizaam proces en 
enkele kleinere experimenten3 kwamen in 2012 
de eerste netwerken tot stand. Ondertussen is er 
al een hele weg afgelegd.
Naast netwerken voor volwassenen, zijn er on-
dertussen ook netwerken opgericht voor kinderen 

en jongeren en personen met een internerings-
statuut, en zijn er zorgcircuits voor personen met 
een verstandelijke beperking en psychiatrische 
problemen.

Het belang van netwerken

De netwerken zijn geen doel op zich, maar een 
middel om zorgcircuits vorm en inhoud te geven, 
om te komen tot meer geïntegreerde en integrale 
zorg voor doelgroepen binnen het afgesproken 
werkingsgebied. Onder “integraal” verstaan wij 
“alles omvattend”: m.a.w. niemand mag uit de 
boot vallen. Onder “geïntegreerd” verstaan wij 
“op elkaar afgestemd of aangepast”. Netwerken 
zijn dus een middel om de samenwerking tus-
sen de voorzieningen te bevorderen in het be-
lang van de zorgnoden van de cliënt (lees: alle 
cliënten). Hierbij moet aandacht besteed worden 
aan getrapte zorg, d.w.z. dat de behandeling in 
verhouding dient te staan tot de zorgbehoefte. 
Als de klachten kunnen opgevangen worden 
door de eerste lijn, dan dienen ze behandeld te 
worden door hulpverleners uit de eerstelijnszorg. 
Voor ernstige klachten moet men beroep doen 
op ambulante behandeling en voor problemen 
die een opname vereisen zal een opname in een 
algemeen of psychiatrisch ziekenhuis voorzien 
moeten worden, zo lang als nodig, maar ook niet 
langer. Voor complexe problemen zal samen-
werking met diverse instanties noodzakelijk zijn 
(gedeelde zorg). Enkel door voorzieningoverstij-
gende samenwerking – gestructureerd via het 
netwerk – kan dit alles gerealiseerd worden. Voor 
de cliënt moet dat meer zorg op maat betekenen, 
een betere continuïteit van zorg, een éénduidig 
traject over verschillende zorgaanbieders voor 
zijn (soms wisselende) zorgvragen en –noden, 
een bijkomend aanbod van zorg dat meer ge-
meenschapsgericht is, ...
Er liggen hier dus vooral zorginhoudelijke argu-
menten aan de basis: de cliënt is niet gediend 
met schotten tussen voorzieningen en mag in 
geen enkel geval tussen wal en schip dreigen te 
vallen. 

Maar ook andere beweegredenen spelen een 
rol. “Versnippering” van zorg gaat vaak ten koste 
van efficiëntie. De zorg moet immers ook op een 
economisch verantwoorde wijze georganiseerd 
worden. De steeds complexere context, waar-
binnen de zorg georganiseerd dient te worden 
(denk maar aan de steeds complexer wordende 
regelgeving4) en de financieel-economische crisis 
dwingen vooral kleinere voorzieningen na te den-
ken over hun schaalgrootte. Deze kleinere voor-
zieningen zijn voor de GGZ onmisbare schakels 
in het zorgaanbod en derhalve van kapitaal be-
lang. Een structurele samenwerking met andere 
voorzieningen (onder welke vorm dan ook) biedt 
mogelijkheden om de zorg en de zorgondersteu-
ning efficiënter te organiseren en het aanbod nog 
professioneler uit te bouwen. 

Er is reeds een hele weg 
afgelegd ...

De uitbouw van netwerken kende in Limburg een 
moeilijke start. Er waren discussies over onder 
meer het aantal en de situering van de werkings-
gebieden, de ongelijke verdeling van het aantal 
voorzieningen in de diverse regio’s5, de rol van 
de psychiatrische ziekenhuizen, de inhoud en de 
betekenis van het lidmaatschap, enz. Geleidelijk 
aan luwden de spanningen en groeide het ver-
trouwen. Wij hebben geleerd dat wij “alleen met 
elkaar verder kunnen via vertrouwen, niet via 
conflict”6. 
Sinds het ontstaan van de netwerken in 2012, 
hebben de Limburgse GGZ-netwerken heel wat 
gerealiseerd. Wij sommen enkele belangrijke ont-
wikkelingen op:

Samen-werken

De netwerken hebben in belangrijke mate het 
werk van de provinciale overlegplatforms verder 
gezet en verdiept en het overleg tussen GGZ-
actoren geïntensifieerd. Partners hebben elkaar 
nog beter leren kennen. Er is meer openheid. Er 
groeiden mooie samenwerkingsinitiatieven, zoals 
bv. de tafel van indicatiestelling, de telefonische 

Het belang van GGZ netwerking in 
Limburg Jaak Poncelet
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advies- en consultfunctie, de eerstelijnspycholo-
gische functie, de verwijswebsite, intiatieven op 
vlak van KOPP en KOAP.

De uitbouw van de mobiele teams 

Op relatief korte tijd groeide het geloof dat de 
zorg meer samenlevingsgericht diende georga-
niseerd te worden. Dat België over relatief veel 
ziekenhuisbedden beschikt(e) was genoegzaam 
gekend. Art. 107 maakte het mogelijk ziekenhuis-
bedden te heralloceren in nieuwe zorgvormen. 
“Vermaatschappelijking van zorg” heette het: 
bedden werden “bevroren” en omgezet in mo-
biele teams. 
Voor de kinder- en jeugdpsychiatrie werden extra 
middelen voorzien. In Limburg werden de part-
ners van het netwerk (ook de ambulante) inten-
sief betrokken. Zij stonden niet aan de zijlijn... 
Artikel 107 maakt niet alleen de creatie van 
mobiele teams mogelijk, maar biedt ook de mo-
gelijkheid om zorg te intensifiëren. In Limburg 
startten Intensieve Diensten (ID) en een High 
and Intensive Care-unit (HIC) op. Crisiszorg kwa-
liteitsvoller uitbouwen staat centraal, evenals een 
goede samenwerking met de ambulante sector 
en de mobiele teams. Helaas heeft Corona deze 
vorm van zorgvernieuwing de wind uit de zeilen 
genomen 

Noord-Limburg

De Limburgse netwerken zijn hun beloften om 
tegemoet te komen aan het relatieve gebrek aan 
GGZ-voorzieningen in het Noorden, nagekomen. 
Vrij snel werd gestart met de uitbouw van de mo-
biele teams in Noord-Limburg. Bedden van het 
Zuiden, kregen een gepaste alternatieve invulling 
(mobiele teams) in het Noorden.

De plaats van de cliënt en de context

De cliënt en zijn context krijgen een actievere rol 
in het herstelproces toebedeeld. Herstel verwijst 
niet louter naar het behandelingsproces, maar 
betekent ook dat hij/zij opnieuw de draad kan 

oppikken in de samenleving. Daarom wordt ook 
volop aandacht besteed aan huisvesting, dag-
besteding, arbeid, ontmoeting, enz. Men streeft 
immers naar een optimaal functioneren en maxi-
male participatie in de maatschappij. Sociale 
integratie is het uiteindelijke doel. Steeds meer 
krijgt de cliënt dus de regie van zijn leven in eigen 
handen.
Hulpverleners worden uitgedaagd de cliënt en 
zijn context in de herstelondersteunende zorg ac-
tiever te laten participeren. Er worden heel wat 
initiatieven hiertoe genomen. In het proces krij-
gen patiënt en familie een actieve plaats.

Met de oprichting van de Herstelacademie 
Limburg wordt de vraag naar basisvorming over 
‘herstellen’ voor burgers, cliënten en hulpverle-
ners ingevuld. Ook hier nemen de (familie-)erva-
ringsdeskundigen een belangrijke plaats in. 

Wonen en arbeid

Met het oog op herstelgerichte zorg, wordt in de 
netwerken ook aandacht besteed aan de functies 
wonen en arbeid & vrije tijd. Er zijn een aantal 
mooie intiatieven genomen, bv. Job-art, zorgwo-
nen, EKWO, cabrio. Vooralsnog ontbreken mid-
delen om deze voor de cliënt belangrijke functies 
verder uit te bouwen.

Preventie 

Uit de Belgische gezondheidsenquête blijkt dat 
het niet zo goed gesteld is met de geestelijke 
gezondheid van de burger. Eén op vier mensen 
krijgt vroeg of laat af te rekenen met min of meer 
ernstige psychische problemen. Over de periode 
van een jaar kampen ongeveer 700.000 mensen 
met een psychisch probleem7. Nog steeds kent 
ons land hoge incidentiecijfers op vlak van suïci-
de. Inzetten op preventie is dan ook broodnodig. 
In het kader van deze preventie worden een aan-
tal samenwerkingsinitiatieven tussen de netwer-
ken genomen. Maar ook hier ontbreken vaak de 
nodige middelen om baanbrekend werk te kun-
nen verrichten.

Bijzondere doelgroepen

Ook bijzondere doelgroepen kregen de nodige 
aandacht: bv. de doelgroep voor personen met 
een verstandelijke beperking en psychiatrische 
problemen en de doelgroep personen met een 
interneringsstatuut. Zij kennen een specifieke 
aanpak (met o.m. de uitbouw van mobiele zorg). 
Hun werking wordt zo veel mogelijk binnen het 
netwerk voor volwassenen geïntegreerd.

Hindernissen

Om hoger vermelde uitdagingen te kunnen aan-
gaan moeten een aantal stappen gezet worden. 
Wij beperken ons tot 4 fundamentele punten:

Samenwerking meer structureel verankeren

Samenwerking wordt sterk gestimuleerd, maar 
om vooruitgang te kunnen boeken, zijn m.i. maat-
regelen van structurele aard nodig. Op zorginhou-
delijk vlak gaat nu veel tijd “verloren” aan terrein-
afbakeningen en aan afstemming van zorg. Het 
gaat over afstemming van intramurale zorg, maar 
ook tussen ambulante, residentiële en semi-resi-
dentiële zorg. Bij dit alles mogen discussies over 
beheersbaarheid en identiteit niet uit de weg wor-
den gegaan. Vanuit een sterk holistisch denken 
moeten wij ons kritisch blijven opstellen t.a.v. het 
huidig Cartesiaans denken (waarbij een te sterk 
onderscheid tussen lichaam en geest wordt ge-
maakt). In feite is er maar één gezondheidszorg, 
weliswaar met verschillende specialismen. Wij 
moeten daarbij waken dat de GGZ-organisaties 
geen grijze muizen in de zorg worden of (nog ver-
der) ondergesneeuwd geraken. 
Bij uitbreiding moet nagedacht worden op welke 
wijze ook welzijn sterker aan gezondheidszorg 
kan gekoppeld worden.
Ook discussies over de mogelijks gemiste posi-
tieve effecten van concurrentie moeten dan aan 
bod komen. Wellicht zullen deze discussies ook 
ruimte laten om na te denken over diverse vor-
men van kwaliteitsbewaking, audits en accredi-
tering. “Kwaliteitsvolle zorg” moet bij dit alles als 
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uitgangspunt gehanteerd worden. De cliënt en 
zijn context moeten er wel bij varen. Dat moet de 
grote drijfveer zijn.
Om een structurele verankering mogelijk te ma-
ken dient de overheid een meerjarenplan op te 
maken, dat past binnen een gemeenschappelijk 
gedragen visie (een “nieuwe blauwdruk”). Vanuit 
deze blauwdruk zal de overheid steeds duidelij-
kere krijtlijnen moeten vastleggen, die voorzie-
ningen er toe aanzetten om minder vrijblijvend 
tot vergaande samenwerking over te gaan. Ook 
integrale zorg (waarbij niemand uit de boot valt) 
moet hierin opgenomen worden.

Meer middelen voor de GGZ

Verhoudingsgewijs gaan er te weinig middelen 
naar de GGZ. De OESO stelt dat België 10% van 
zijn gezondheidszorgbudget aan GGZ zou moe-
ten besteden. Momenteel bedraagt dat aandeel 
slechts 6%. Hierbij zou extra aandacht moeten 
uitgaan naar de eerstelijnszorg en ambulante 
zorg. Er dient meer geïnvesteerd te worden in 
vroegdetectie en -interventie. Actualisering van 
de verouderde normen binnen de residentiele 
voorzieningen is nodig. De weg van “intensifië-
ring van zorg” moet verder bewandeld worden.
Binnen alle departementen dient aandacht aan 
GGZ geschonken worden, voornamelijk met het 
oog op preventie. Preventie van GGZ-problemen 
is niet louter een aangelegenheid van het depar-
tement Gezondheidszorg. Ook arbeid en wonen 
voor kwetsbare mensen vragen meer middelen.

Homogene bevoegdheidspaketten.

Wat voor de sector geldt, geldt ook voor de over-
heden: meer geïntegreerde (samen)werking. Dit 
is maar mogelijk als we evolueren naar homoge-
ne bevoegdheidspaketten, d.w.z. dat de gezond-
heids-, en bij uitbreiding ook de welzijnszorg zou 
aangestuurd worden door één minister.

Betere bereikbaarheid van de GGZ

Uit onderzoek blijkt dat vele mensen niet of te laat 
beroep doen op geestelijke gezondheidszorg.  
De GGZ is voor vele burgers nog een “onbeken-
de wereld”. Bovendien heerst er nog steeds een 
groot taboe t.a.v. de geestelijke gezondheids-
zorg, ook al merken wij hierin gunstige evoluties. 
Ook het doorbreken van het taboe is een interde-
partementele aangelegenheid.
Terecht stelt prof. R. Bruffaerts de vraag of onze 
middelen wel goed gebruikt worden (studiedag 
mei 2017): onderzoek toont aan dat er nog teveel 
niet-ingevulde (unmet needs) en teveel ingevulde 
zorgbehoeften (overmet needs) bestaan. Het is 
een verhaal van te geringe bereikbaarheid, maar 
ook van het niet toepassen van getrapte zorg.
Bijzondere aandacht moet besteed worden aan 
mensen in situaties van (kans-)armoede: gees-
telijke gezondheidsproblemen leiden tot armoede 

en armoede tot geestelijke gezondheidsproble-
men. Kwetsbare mensen worden hierdoor extra 
kwetsbaar.

Besluit

Besluitend kunnen wij stellen dat de netwerken 
essentieel zijn voor een goede organisatie van de 
geestelijke gezondheidszorg. Het komt de effecti-
viteit en de efficiëntie van zorg ten goede. Er is al 
een hele weg afgelegd. Toch staan wij nog voor 
een hele reeks uitdagingen. Om deze uitdagin-
gen het hoofd te kunnen bieden, dienen een aan-
tal belangrijke hindernissen genomen te worden.  

Het GGZ-bedje is klaargemaakt. 
Met de vele goede zaden, kan straks geoogst 
worden.

1. Onder meer dank zij het rapport Groot (1995) 
en strategische denkdagen in Knokke.
2. kinderen en jongeren, (jong)volwassenen of 
ouderen. 
3. Zoals bv. het “transversaal overleg” en “psy-
chiatrische zorg in de thuissituatie”
4. Bv. inzake kwaliteit en patiëntveiligheid, 
GDPR, enz.
5. Cf. GGZ Noord versus GGZ Zuid
6. Uitspraak Louis Van Gaal
7. Voor meer gegevens: zie https://www.geeste-
lijkgezondvlaanderen.be/feiten-cijfers
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Over verlies en verdriet

Bij verlies denken we bijna automatisch aan 
het verlies van dierbaren door de dood. Ver-
lies is evenwel veel omvattender (Viorst, 
1987). Onze verliezen omvatten niet enkel de 
scheidingen en het vertrek van degenen die 
we liefhebben, maar ook het bewuste en on-
bewuste verlies van onze romantische dro-
men, onmogelijke verwachtingen, illusies van 
vrijheid en macht, illusies van veiligheid, het 
verlies van ons jonge zelf dat dacht dat het 
altijd rimpelloos, onkwetsbaar en onsterfelijk 
zou zijn. Doorheen ons ganse leven krijgen 
we te maken met verliezen om uiteindelijk 
het leven zelf te verliezen. Verlies is omgeven 
met een netwerk van betekenissen. Verliezen 
is het omgekeerde van winnen, als kind heb-
ben onze ouders al gezegd dat we in het spel 
tegen ons verlies moeten kunnen. Verlies is 
kwijtraken en niet meer beschikken over, het 
betekent ook lekken en leeglopen en verwijst 
tenslotte naar persoonlijk nadeel en schade. 
Verlies heeft vooral een negatieve connotatie. 
Toch is er geen reden om het al te zwart voor 
te stellen. Zoals Kahlil Gibran schreef in de 
‘De Profeet’ (1929): ‘hoe dieper de smart in je 
wezen kerft, hoe meer vreugde je kunt bevat-
ten…wanneer je blij bent, schouw dan diep in 
je hart, en je zult zien dat enkel wat je smart 
gegeven heeft, ook vreugde brengt… Ik zeg 
je: vreugde en smart zijn onafscheidelijk… 
Ze komen tezamen, en wanneer de één met 
je aanzit aan je tafel, moet je bedenken dat de 
ander slaapt in je bed.’ 
Liefde en verdriet zijn onlosmakelijk verbon-
den. Bij liefdesverdriet is het alsof de psychi-
sche huid gescheurd is en de zelfliefde weg-
lekt. Denk maar aan het symbool van de pijl 
die het hart doorboort, en het bloed dat neer-
druppelt. Hoe benaderen we iemand met lief-
desverdriet? Door zijn steunsysteem te mo-
biliseren en de ervaring van zich waardeloos 
en nietig voelen te delen en vooral authentiek 
menselijk te zijn. Dus ons niet te verstoppen 
achter een professionele façade (Bolognini, 
2006).  
Een verlies opent de mogelijkheid van iets 

nieuws. Ieder afscheid is de geboorte van een 
herinnering. Een verlies kan opluchting en be-
vrijding betekenen of dankbaarheid over wat 
samen is gedeeld. Wanneer we iets of iemand 
verliezen komt er tijd vrij voor nieuwe erva-
ringen en engagementen. Elk verlies biedt 
paradoxaal genoeg een winst (Boerwinkel en 
Heuves, 2000).
In dit artikel wordt ingegaan op enkele heden-
daagse psychoanalytische thema’s in ver-
band met verlies, verdriet en rouw. Er wordt 
nagegaan in hoeverre onze psychoanalyti-
sche opvattingen over rouw zijn gewijzigd 
een eeuw nadat Freud zijn artikel aan het ein-
de van 1917 uitbracht. Dit wordt geïllustreerd 
met klinische vignetten uit de eigen praktijk. 

Verlies en verdriet en beëindiging 
van psychotherapie

Verlies en verdriet zijn fundamentele thema’s in 
psychoanalytische psychotherapie (Willock et al., 
2007) en staan centraal aan het einde van de 
behandeling (Salberg, 2010). Dan ontstaat vaak 
een crisis waarbij oude symptomen opflakkeren 
of nieuwe symptomen opduiken. Het is immers 
een wetmatigheid dat elk nieuw verlies een vroe-
ger, onverwerkt verlies actief maakt. Een beëin-
diging is pas geslaagd wanneer er gerouwd kan 
worden over vroegkinderlijke verlangens die door 
de analyticus nooit zullen of kunnen worden be-
vredigd. Niemand ondergaat tijdens de analyse 
een volledige transformatie of een metamorfose. 
Het leven blijft een strijd die slechts bij de dood 
tot stilstand komt. 
Nu wordt er gematigder gedacht dan vroeger 
over wat er met psychoanalyse te bereiken valt. 
Vroeger werd gedacht dat het bijbrengen van 
inzicht via een duidende techniek (de mutatieve 
interpretatie) zou leiden tot psychische verande-
ring. Nu zijn onze ideeën over de doelstellingen 
van psychoanalyse verschoven naar expan-
sie van psychische ruimte, het ontwikkelen van 
nieuwsgierigheid naar gevoelstoestanden, meer 
engagement in het eigen leven en in relaties, ver-
mindering van de herhalingsdwang. Dankzij Klein 

(1935) stellen we de depressieve positie cen-
traal: wie zijn behandeling wil beëindigen, moet 
voldoende in staat zijn om angst, pijn, verdriet 
en ambivalentie te dragen. Bion (1962) heeft na 
Klein gewezen op het belang van leren uit erva-
ring. Wie het onbekende durft tegemoet te treden 
in een toestand van hoopvolle verwachting, kan 
beëindiging overwegen. In plaats van geleefd te 
worden door het symptoom, kan de patiënt in het 
gunstige geval beter leven met zijn symptomen 
en beperkingen. Het beëindigen van de analyse 
confronteert de analysant met de vergankelijk-
heid van het leven, de onvermijdelijkheid van het 
lijden en de beperkingen van therapie. Bij het 
beëindigen van een intensieve therapie zal ook 
de analyticus in contact komen met zijn gemis, 
verdriet en teleurstellingen. 

‘Rouw en Melancholie’ (Freud, 
1917): een eeuw later

Freud heeft precies honderd jaar geleden uitge-
legd dat bij verlies de door de realiteit opgelegde 
rouwtaak niet meteen kan worden vervuld. Een 
verlies wordt niet onmiddellijk verwerkt: de dier-
bare is er niet meer, dat is objectief waarneem-
baar, maar het innerlijk proces van loslaten is iets 
dat tijd en arbeid vraagt en slechts stap voor stap 
wordt gerealiseerd.
‘Rouw en Melancholie’ is één van de basisteksten 
uit de psychoanalyse. Verlies en rouw in zijn ei-
gen leven hebben de creativiteit van Freud sterk 
geprikkeld. De ‘Droomduiding’ is het resultaat van 
zijn eigen zelfanalyse als reactie op de dood van 
zijn vader. Waarschijnlijk heeft Freud het concept 
van de doodsdrift ontwikkeld kort na het overlij-
den van zijn lievelingsdochter Sofie in 1920. Ook 
bij Freud ontstond creatieve inspiratie vaak tij-
dens een persoonlijke crisis. 
Freud maakt de vergelijking tussen rouw en me-
lancholie. Rouw wordt door hem als een normaal 
verschijnsel beschouwd en gedefinieerd als de 
reactie op het verlies van een geliefd persoon 
of van een voor deze in de plaats gekomen 
abstractie als vaderland, vrijheid, een ideaal. 
Melancholie onderscheidt zich van rouw omdat 
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er bij melancholie een daling van het gevoel van 
eigenwaarde optreedt. Dit komt tot uiting in zelf-
verwijten. Zowel rouw als melancholie behoeven 
psychische arbeid. Volgens Freud bestaat rouw-
arbeid hieruit dat men enerzijds moet aanvaarden 
dat het geliefde object niet meer bestaat en dat 
anderzijds alle libido moet worden teruggetrok-
ken uit haar verbindingen met het verloren object. 
Hiertegen rijst verzet. De mens geeft niet graag 
een libidopositie op, ook al is er een substituut 
voorhanden. Ook al liggen andere doelen in het 
vooruitzicht, in de rouw blijft de persoon gevan-
gen door de herinnering en kan hij er zich niet 
van losmaken. Dit losmaken van herinneringen 
en verwachtingen gebeurt geleidelijk, met veel 
moeite en met pijnlijk verdriet. Onderwijl wordt 
het bestaan van het verloren object in de psy-
che voortgezet. Het blijkt dus een fundamenteel 
psychisch mechanisme te zijn dat na een pijnlijk 
verlies het verloren object een plaats krijgt in de 
innerlijke wereld, bijna te vergelijken met een 
monument dat wordt opgericht om een belangrijk 
staatsman te eren. Freud formuleert dit in theore-
tische termen: een objectbezetting wordt vervan-
gen door een identificatie. 
In onze dagelijkse ervaring kunnen dromen dit 
proces zeer duidelijk maken; dit wil ik illustreren 
met een eigen persoonlijke herinnering. Enkele 
jaren geleden overleed de vader van een goede 
vriend. Mijn vriend wist dat ik in dromen geïnte-
resseerd was en vertelde me een droom over 
een kermis. Samen met zijn vader stond hij aan 
een schietkraam en mikte op twee pluchen be-
ren. Even later gingen ze weg, ze droegen fier 
de beren mee, maar in het feestgewoel raakte 
mijn vriend zijn vader kwijt. Piekerend vroeg hij 
zich af welk excuus hij moest verzinnen waarom 
vader niet met hem was meegekomen. Tot hij 
besefte dat het maar een droom was. Hij werd 
angstig wakker uit de droom, vervuld van spijt en 
verdriet maar ook geërgerd omdat vader bij af-
spraken vaak te laat kwam en hij nu alleen thuis 
zou komen bij de wachtende familieleden. Ik 
fantaseerde dat het rouwproces goed verliep: de 
overledene was in de droom levendig aanwezig; 
hij had een plaats verworven in de binnenwereld 
van mijn vriend in combinatie met een adequaat 
realiteitsbesef: vader was niet meer. De droom 
bracht ook een plezierige hereniging in beeld. 
Mijn vriend hield van zijn vader, die wel vrij af-
standelijk was en moeilijk met gevoelens kon 
omgaan. Ik hoorde in zijn verhaal een wens naar 
speelse competitie, ook een nostalgie naar een 
mooi moment uit de kindertijd, naar de herhaling 
van een tedere ontmoeting, ook naar de zacht-
heid van pluchen beren.
Soms is het voor de persoon niet duidelijk wat hij 
verloren heeft, dit is vooral bij de melancholie het 
geval. Het verlies is dan grotendeels onbewust. 
Bij rouw is de wereld arm en leeg geworden, bij 
de melancholie is het Ik zelf verarmd. In ‘Rouw en 
Melancholie’ wordt de grondslag van de objectre-
latietheorie gelegd. Freud schrijft: ‘We zien bij de 

melancholicus hoe een deel van het Ik tegenover 
het andere deel komt te staan, het kritisch beoor-
deelt, het als het ware tot object neemt’ (Freud 
1917, p. 137). Freud beschrijft dus hoe een in-
nerlijke splitsing wordt doorgevoerd, hoe dit leidt 
tot het ontstaan van zelfvoorstellingen en object-
voorstellingen en hoe deze innerlijke instanties 
met elkaar in interactie treden. De zelfverwijten 
van de melancholicus zijn verwijten jegens een 
liefdesobject, die van dit object zijn afgewenteld 
op het eigen ik. Protest is omgezet in wroeging. 
Freud vormt zich in ‘Rouw en Melancholie’ een 
nieuw oordeel over de aard van het begrip iden-
tificatie en formuleert beschouwingen over de 
kritische instantie, wat hij later het ‘Boven-Ik’ 
(Über-Ich) zal noemen. In de melancholie wordt 
het vrijgekomen libido niet naar een ander object 
verschoven, maar in het Ik teruggetrokken en 
gebruikt om een identificatie van het Ik met het 
opgegeven object tot stand te brengen. Hij be-
nadrukt dat bij de melancholie de relatie met het 
verloren object in wezen narcistisch moet zijn ge-
weest. Dit zal later door Kohut en Wolf (1978) nog 
verder uitgewerkt worden; zij stellen dat leegtede-
pressies tot stand komen door een breuk in de re-
latie met een zelfobject, dat wil zeggen iemand of 
iets dat als een verlengstuk van het zelf wordt be-
leefd en waarvan spiegelende bevestiging wordt 
verwacht. Wanneer de ander gelijk staat met een 
zelfobject, wordt hij niet gezien als een autonoom 
persoon maar enkel als een functie die hij vervult  
voor de ander: troosten, bewonderen, kalmeren, 
bevestigen. 
De melancholie ontleent een deel van haar ken-
merken aan de rouw, het resterende deel aan 
het proces van regressie naar een narcistische 
objectkeuze. Freud benadrukt dat nog veel ondui-
delijk is en verder moet onderzocht worden. Wat 
verder in het artikel benadrukt Freud het belang 
van de ambivalentie. De aanleidingen tot melan-
cholie reiken meestal verder dan het duidelijke 
geval van verlies door de dood, maar omvatten 
alle situaties van krenking, benadeling en teleur-
stelling, die een tegenstelling van liefhebben en 
haten in de relatie kunnen introduceren of een 
al bestaande ambivalentie versterken. Dit brengt 
Freud bij de agressiedynamiek die zo zichtbaar 
is bij depressie. Het is alsof er woede in het bin-
nenste van de persoon raast. Er is een nauwe 
relatie tussen melancholie en sadisme en hij 
bespreekt kort het probleem van de zelfmoord. 
Freud spreekt over het melancholiecomplex dat 
zich gedraagt als een open wonde: het trekt van 
alle kanten bezettingsenergieën aan en maakt 
het Ik leeg, totdat het geheel en al is verarmd. 
Melancholie en manie zijn aandoeningen die bei-
den met hetzelfde complex worstelen: het Ik delft 
bij de melancholie waarschijnlijk het onderspit, 
terwijl het bij manie dit complex de baas is gewor-
den of terzijde heeft geschoven. Volgens Freud is 
manie niets anders dan een triomf. Het probleem 
van de manische afweer zal later door Melanie 
Klein grondiger worden uitgewerkt (Klein, 1940).  

Een terugblik op Freud’s artikel

De rouw is volgens Freud niet pathologisch maar 
een proces dat bij het normale leven hoort en na 
een zekere tijdspanne overwonnen zal worden. 
Freud stelt dat therapeutisch ingrijpen bij de rouw 
ondoelmatig of zelfs schadelijk is, maar hij zegt 
niet waarom en illustreert dit ook niet. Hij veron-
derstelt in deze tekst nogal vlug dat de rouw tij-
delijk en voorbijgaand is. Dit standpunt zal later 
gematigd worden en vanaf 1926 spreekt hij zich 
minder stellig uit over de beperkte tijdsduur van 
de rouw. Nu zijn we er meer van overtuigd dat 
een rouwproces nooit volledig wordt afgewerkt. 
De dood beëindigt geen relaties maar trans-
formeert ze (Keirse, 2017). Rouwen impliceert 
enerzijds dat men zich losmaakt van het verlo-
ren object en de realiteit van het verlies onder 
ogen ziet en anderzijds dat men in staat is een 
continuïteit in de innerlijke band met het verloren 
object te behouden. Er zijn twee dimensies aan 
de ervaring van verlies: de actuele dimensie, het 
object is dood, verdwenen, niet beschikbaar, en 
daarnaast de mogelijke dimensie, het voortzetten 
van de interne dialoog van de rouwende met het 
verloren object, ook al is het niet meer beschik-
baar (Amir, 2008). Wanneer het actuele ophoudt 
te bestaan, dan is de rouwarbeid gebaseerd op 
de veronderstelling dat het mogelijke voortgaat te 
bestaan. In de geest van een moeder die haar 
kind verliest, kan het kind zich blijven ontwikkelen 
als een mogelijkheid ook al is deze subjectieve 
realiteit gestoeld op een weten dat het kind er niet 
meer is en nooit meer zal terugkomen. Ze is het 
reële kind kwijt, maar het mogelijke kind is er nog. 
Het mogelijke object is te vergelijken met een in-
tern object. Een intern object is een deel van de 
psyche, de neerslag van een ervaring met een 
extern object dat een onafhankelijk bestaan heeft 
gekregen in de innerlijke ruimte. Het innerlijk res-
taureren van het object is het kunnen omvormen 
van zijn actuele naar zijn mogelijke conditie. Dit 
betekent dat men zich kan losmaken van de con-
crete eigenschappen van het object. Het object 
blijft in de innerlijke wereld bestaan en maakt een 
proces van verdere ontwikkeling door. Het is be-
langrijk dat de rouwende zich na verloop van tijd 
kan blijven verbeelden hoe het overleden kind 
er nu zou uitzien en kan blijven fantaseren wat 
het zou doen, hoe de relatie met het kind nu zou 
zijn. Het concept posterioriteit (Nachträglichkeit) 
duidt bijvoorbeeld aan dat een vroeger verlies na-
derhand op grond van nieuwe ervaringen in een 
andere ontwikkelingsfase weer nieuwe betekenis 
zal krijgen.
Freud benadrukt dat ambivalentie een rol speelt 
bij melancholie, alsof deze in de gewone rouw af-
wezig zou zijn. We zouden verwachten van Freud 
dat hij meer zou focussen op het innerlijk conflict 
tussen de wens om de band met het verloren 
object te behouden en de wens om er zich van 
los te maken. Freud beklemtoont volgens mij niet 
genoeg dat rouwen een psychosociaal proces 
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is waarin andere mensen een grote rol spelen, 
maar ik heb vooral vragen bij zijn opvatting dat 
rouwen essentieel een kwestie is van losmaking 
van de band met de overledene. Rouwen is veel 
meer dan loslaten, het is een creatief proces van 
verandering, zowel van het zelf, dat er versterkt 
en verdiept uitkomt, als van de relatie met de ge-
liefde die blijft bestaan in een herinneren dat de 
gekoesterde interne dialoog bewaart. De vraag 
kan gesteld worden of er altijd een band blijft be-
staan. Soms blijft er, vele jaren later, zo goed als 
niets meer over van een voorheen zeer intense 
band waar men lang en moeizaam om gerouwd 
heeft. Mensen rouwen elk op hun eigen manier 
en er is geen duidelijk afgebakend eindpunt. 
Het eindresultaat van de rouw-
arbeid is integreren en 
herinneren, niet 

vergeten. De relatie groeit verder na het sterven 
(Keirse, 2017). 

De psychoanalytische theorie 
over verlies en rouw na Freud

Na Freud zijn er belangrijke inzichten toegevoegd 
aan de psychoanalytische theorie over verlies 
en rouw. Belangrijke referenties zijn: Abraham 
(1924), Deutsch (1937), Klein (1940), Bowlby 
(1969, 1980), Pollock (1970), Furman 
(1975), Parkes (1987), en 
recent Akhtar 

en Kanwal (2017).
Klein (1940) heeft de visie van Freud over de 
rouw aangevuld en verbreed. In elke rouw gaat 
het niet alleen om een huidig verlies maar worden 
ook vroegere verliezen gereactiveerd. Wanneer 
we een geliefde verliezen, is er veel meer aan de 
hand dan een objectverlies. We moeten ons dit 
meer voorstellen als een terreuraanslag die ge-
pleegd wordt in de innerlijke 
we re ld . 
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We verliezen niet alleen een reëel iemand met 
wie we een affectieve band hadden, maar onze 
goede innerlijke objecten worden ook aan dig-
gelen gegooid. Een actueel verlies veroorzaakt 
als het ware collateral damage in ons binnenste: 
ons waarnemingsvermogen wordt aangetast, 
we kunnen niet klaar meer denken, het verlies 
wordt eerst ontkend, we voelen ons verdoofd. 
Dit maakt plaats voor angst en verwarring; een 
gevoel van verscheurd zijn met opduiken van pa-
ranoïde gedachten. Zoals na een terreuraanslag 
krijgen we het gevoel dat innerlijke achtervolgers 
de psychische scène domineren. Rouwarbeid 
is meer dan het terugtrekken van het libido uit 
haar verbindingen met het verloren object, zoals 
Freud stelde. De rouwarbeid houdt in dat de in-
nerlijke goede objecten moeten hersteld worden. 
Soms kan de rouw echter pathologisch verlopen. 
De toegenomen paranoïde instelling tijdens de 
rouwperiode leidt dan tot het afwijzen van mede-
leven en betrokkenheid van een troostende om-
geving. In elk rouwproces wordt de persoon die 
een verlies lijdt teruggeworpen op de paranoïde 
positie. Wanneer het rouwproces niet doorlopen 
wordt, ontstaat er geen beweging in de richting 
van de depressieve positie wat inhoudt het gemis 
te erkennen van een dierbare die men liefheeft, 
naar wie men in momenten hunkerend verlangt 
en zich gedwongen voelt te accepteren dat het 
voorbij is. Wie de depressieve positie heeft be-
reikt, kan leven met ambivalentie en zal de gelief-
de niet idealiseren maar dankbaar zijn voor het 
goede dat hij met de geliefde heeft mogen delen. 
De depressieve positie betekent dat men verdriet 
kan voelen, maar ook spijt omdat men fouten niet 
meer kan goed maken. Elke vooruitgang in het 
rouwproces brengt een verdieping teweeg in de 
relatie met de innerlijke objecten. Er is minder 
risico van een gecompliceerd rouwproces wan-
neer de interne goede moeder stevig vastgelegd 
is. Wie een relatie met de bron van het goede 
(de goede borst, een Kleiniaans concept dat staat 
voor het geheel van plezierige contacten met be-
vredigende objecten) kan onderhouden zonder 
deze voortdurend te moeten beschadigen, zal 
ook meer openstaan voor de sympathie, het me-
deleven en de troost die anderen willen bieden na 
een verlies. De positieve kant aan een succesvol 
verlopend rouwproces is dat men het goede dat 
men in de kindertijd heeft meegekregen als het 
ware herontdekt. 
In navolging van Bion (1962) kan verlies opgevat 
worden als een bevrediging die uitblijft of afgeno-
men wordt. Dit wordt dan een negatieve innerlijke 
ervaring die slecht verdragen wordt omdat ze 
pijnlijk is en innerlijk kwelt. De geliefde is er niet 
meer: hij wordt gemist en verwacht, er ontstaat 
een pijnlijke hunker. Het is alsof het gemis wordt 
getransformeerd van een innerlijk beeld van een 
goed iemand die er niet is naar een innerlijk beeld 
van een slechte, kwellende achtervolger die het 
subject pijn doet. Dan zijn er twee mogelijkhe-
den en dit afhankelijk van de frustratietolerantie 

van het subject. Is de frustratietolerantie stevig 
genoeg, dan kan het gemis gedragen worden 
en kan er worden gedacht over de interne pijn-
lijke kwelling die optreedt na het verlies. Op de 
intrapsychische plaats van de dierbare die er 
niet meer is, ontstaan dan gedachten en herin-
neringen. Wanneer het gemis te lang duurt of 
zeer pijnlijk is door het overweldigend karakter 
ervan in combinatie met een gebrekkige frus-
tratietolerantie van het subject, heeft het subject 
veel moeite om de verlieservaring te verdragen 
en door te denken. De verlieservaring wordt dan 
als zwaar, als lichamelijk en zintuiglijk ervaren, 
als een onverteerbaar feit dat niet te verdragen 
valt (Bion noemt dit een bèta-element) en daarom 
zo snel mogelijk uit de binnenwereld dient verwij-
derd te worden. Dit verwijderen kan via het mo-
torische systeem of via het respiratoir systeem: 
huilen, schreeuwen, heftig reageren. Wanneer er 
voldoende frustratietolerantie is, zal het realiteits-
principe overheersen. Wanneer er onvoldoende 
frustratietolerantie is, treden omnipotente mecha-
nismen in werking zoals projectieve identificatie 
( zo vermijdt men in  contact te komen met de 
eigen psychische pijn, maar zal men de ander 
kwellen en doen lijden en tezelfdertijd contact 
houden hoe de ander met de psychische pijn 
omgaat). Of er wordt gekozen voor de manische 
verdediging: men doet alsof de dierbare die men 
kwijt is, toch niet belangrijk was. Wat een opluch-
ting…hij of zij was toch maar een lastpost. Wie 
weinig frustratietolerantie kan opbouwen, zal een 
psychisch apparaat ontwikkelen dat gericht is op 
het evacueren van pijn: meer als een spier die in 
staat is pijnlijke interne ervaringen uit te stoten 
dan als een denkapparaat die mogelijk maakt dat 
het gemis kan gedroomd, gefantaseerd en ge-
dacht worden. Een verlies kan de aanzet vormen 
van een proces van elaboratie, rouwarbeid en 
creatieve activiteit. De andere weg en dan komen 
we in het veld van de psychopathologie, is het 
niet verdragen van gemis, verdriet en psychische 
pijn: ontwijken en ontkennen (zoals in de psycho-
se: de dierbare is niet overleden), evacueren (in 
het lichaam: somatiseren; in de ander via projec-
tieve identificatie: de ander verdrietig maken en 
doen lijden), narcotiseren (verslavingsgedrag), 
intern bevriezen (bevroren introjecten zoals in 
het voorbeeld dat verder wordt beschreven), er 
niets over willen weten en niet willen voelen of de 
melancholische oplossing zoals Freud heeft be-
schreven: een innerlijke splitsing doorvoeren en 
de boosheid richten op een deel van het zelf dat 
wordt gelijkgesteld met de dierbare die de rou-
wende in de steek laat. 

Rouw: de actuele psychoanalyti-
sche visie

Als we ons actueel psychoanalytisch denken 
vergelijken met Freud’s tijd, dan weten we nu dat 
de leeftijd waarop iemand een dierbare verliest, 
gevolgen zal hebben voor het rouwproces. Hoe 

jonger het kind op het moment van het verlies, 
hoe ingrijpender de gevolgen voor zijn latere ont-
wikkeling. Echter niet bij elk kind, sommige kinde-
ren getuigen van een enorme veerkracht (Akhtar 
en Kanwal 2017). We zijn nu vooral geïnteres-
seerd waarom mensen erin slagen van vroege 
verliezen te leren en ze te boven te komen. 
Verschillende auteurs hebben fasen in het rouw-
proces beschreven. De laatste jaren relativeren 
we dit fasen-model en denken over fluctuatie 
tussen  posities: momenten dat men het verlies 
onder ogen ziet en intens emotioneel reageert en 
momenten dat men het verlies opzij zet en be-
gaan is met het leven dat voortgaat (Akhtar en 
Kanwal, 2017). In zijn laatste boek geeft Keirse 
(2017) bijvoorbeeld de voorkeur aan het begrip 
rouwtaken wat erop wijst dat je als rouwende 
iets actief kunt doen, dit in tegenstelling met fa-
sen, die een zekere passiviteit impliceren. Taken 
lopen door elkaar heen, er is wel een zekere 
chronologie, maar niet zo afgelijnd als fasen sug-
gereren. Taken kun je ook opnieuw opnemen en 
herwerken.
In vergelijking met honderd jaar geleden wordt 
het belang van rouwprocessen voor de creatieve 
ontplooiing beter begrepen (Segal, 1991). Vooral 
dank zij het Kleiniaanse denken, zoals ik hierbo-
ven al heb aangegeven, is rouw vooral reorga-
nisatie, restauratie en innovatie van de innerlijke 
wereld en niet alleen maar het omgaan met ver-
lies.  Uit biografieën van kunstenaars blijkt hoe 
verlies creatieve processen kan aanwakkeren. 
Een voorbeeld is René Magritte: enkele van zijn 
schilderijen brengen gesluierde figuren in beeld. 
Volgens sommige critici wordt dit thema in ver-
band gebracht met de zelfmoord van zijn moe-
der in 1912, door zich in de Samber te gooien.  
Het rouwthema komt ook terug in het werk van 
de Duitse schilder Neo Rauch, die zijn beide ou-
ders vroeg heeft verloren in een treinongeluk; 
hierrover heb ik elders een bijdrage geschreven 
(Hebbrecht, 2013).   

Verschillende manieren van rouw-
verwerking

In tegenstelling tot Freud is er nu meer zicht op 
de factoren die een rouwproces compliceren: de 
premorbide persoonlijkheidsorganisatie, de kwa-
liteit van de relatie en de gehechtheid (ambiva-
lent, de bijzondere status van de overledene), de 
aard van het overlijden (zeer plots, moord, zelf-
moord), de psychosociale context (het verlies van 
een kostwinner is meer ingrijpend, ruzies over de 
wilsbeschikking en erfeniskwesties maken rouw-
verwerking moeilijker). Melancholie is slechts één 
pathologische uitkomst van het rouwproces, we 
kennen nu de gestagneerde pathologische rouw, 
de manische afweer, secundaire verslavingspro-
blemen (Akhtar en Kanwal, 2017). In de klinische 
praktijk zien we vaak patiënten die niet in staat 
zijn te rouwen. 
Dankzij het werk van Furman (1975) begrijpen 
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we beter hoe jonge kinderen met 
de dood kunnen leren omgaan: hen niet 

van deze werkelijkheid afschermen, hen aan-
moedigen te wenen en te rouwen over het ver-
lies, hen helpen agressie niet te onderdrukken. 
Hoe meer het kind in onwetendheid verkeert, hoe 
nieuwsgieriger het zal worden en hoe meer het 
kan denken dat het verantwoordelijk is voor of 
schuld draagt aan het verlies. Soms gaat het kind 
op zoek naar de ouder. Vaak blijft het kind nog 
een band behouden met de overleden ouder in 
de vorm van een alziende, almachtige fantasie-
figuur die het kind vergezelt, op alles toekijkt en 
waarmee het kan communiceren, terwijl tezelf-
dertijd de realiteit van het verlies wordt erkend 
(een vorm van ik-splijting). De impact van het ver-
lies van een ouder voor een kind onder de leeftijd 
van negen jaar kan niet onderschat worden. Het 
is belangrijk om vooral steun te bieden aan de 
ouder die overblijft, adviezen te geven hoe deze 
best met de achterblijvende kinderen omgaat en 
therapeutisch te interveniëren wanneer de ont-
wikkelingslijn van het kind een knik vertoont.
Er is de laatste jaren veel interesse voor de cul-
tuurspecifieke manier waarop verlies wordt ver-
werkt. In onze westerse cultuur wordt de dood 
steeds meer geloochend en als apart gezien van 
het leven. In India bijvoorbeeld hoort de dood 
bij het leven en wordt genoeg tijd gemaakt voor 
rouwrituelen (Akhtar en Kanwal 2017). Meer on-
derzoek is nodig wat betreft de invloed van onze 
actuele communicatietechnologie op verliesver-
werking, verdriet wordt nu collectief gedeeld via 
Facebook. De traditionele kerkelijke rouwrituelen 
verdwijnen steeds meer, anderzijds kan via de 
moderne communicatietechnologieën veel steun 
geboden worden aan rouwende mensen. De ma-
nier waarop de verloren dierbare wordt herdacht, 

is in sommige gevallen persoon-
lijker en creatiever dan vroeger bijvoorbeeld in 
begrafenismissen en jaarmissen het geval was. 
Nieuwe ontwikkelingen openen nieuwe verwer-
kingsmogelijkheden waardoor een gans steun-
systeem gemobiliseerd wordt. 
De aard van het verlies heeft invloed op de rouw-
verwerking beïnvloedt. Hoe traumatischer het 
verlies, hoe problematischer de rouwverwerking. 
Kogan (2007) heeft beschreven hoe slachtoffers 
van de Holocaust verlies en rouw massaal ont-
kenden, om te kunnen overleven. Dit kan abu-
sievelijk de indruk wekken dat deze slachtoffers 
over een grote psychische veerkracht beschik-
ken, ze zijn immers in staat een succesvol pro-
fessioneel leven op te bouwen en een gezin te 
stichten. Ze kunnen echter niet spreken over het 
verlies van hun dierbaren die op een afschuwe-
lijke manier verdwenen. De rouw komt niet tot 
stand maar de verliesverwerking wordt uitgesteld 
naar een latere levensfase ofwel doorgegeven 
aan de volgende generaties die met het trauma 
opgezadeld worden. Wanneer de kinderen van 
Holocaustslachtoffers de normale puberale op-
standigheid laten blijken en zich autonomer ge-
dragen, wordt het kind in de slachtoffer-dader 
dynamiek van het onverwerkte trauma getrokken 
en belast met wanhoop, schaamte en onnoem-
bare angsten van de gekwetste ouders. Het kind 
krijgt de afgesplitste wanhoop van de ouders in 
zich geduwd. Kogan (2007) illustreert in haar 
boek hoe psychoanalytische behandelingen in 
dergelijke gevallen een helende uitweg kunnen 
bieden en expressie van het trauma via artistieke 
creativiteit mogelijk maken.
Er is meer zicht op de factoren die het rouw-
proces kunnen bemoeilijken. Veel hangt af van 
de premorbide persoonlijkheid van iemand die 

rouwt: hoe flexibel 
is iemand in staat om zich te 
hechten en weer los te maken? De kwaliteit 
van de vroege hechtingsrelaties zal mee bepa-
len hoe latere rouwprocessen zullen verlopen. 
Narcistische patiënten zijn verminderd in staat tot 
rouwen; borderline patiënten hebben de neiging 
te desorganiseren en te dissociëren bij relatief 
kleine verlieservaringen  (Kernberg, 2010). Soms 
brengt een verlies een escalatie van andere ver-
liezen op gang die iemand tot wanhoop kunnen 
drijven. Denk maar aan iemand die een echt-
scheiding doormaakt en het financieel moeilijker 
krijgt, het vriendennetwerk ziet afbrokkelen, de 
onrust van de kinderen niet kan dragen, er op het 
werk met haar gedachten  niet meer bij is, fouten 
maakt en ontslagen wordt. Een verlieservaring 
kan geseksualiseerd worden; niet zelden begint 
iemand te vroeg een affaire nadat zij of hij een 
dierbare heeft verloren. 
Psychotherapeuten zijn vertrouwd met verjaar-
dagsreacties en met patiënten die pas in therapie 
komen op het moment dat ze de leeftijd naderen 
van hun ouders toen deze stierven. Of pas tot het 
besef komen hoe ingrijpend een verlies voor hen 
als kind is geweest wanneer hun eigen kinderen 
diezelfde leeftijd bereiken. Rouwen veronderstelt 
ook dat men de raadselachtige boodschappen 
van de overledene erkent. Wat was zijn finale 
wens? Welk mandaat wilde hij geven? Welke 
missie wilde hij doorgeven aan de toekomstige 
generaties?  In de psychoanalytische literatuur 
is veel geschreven over reparatieve processen: 
de rouwende kan ervoor kiezen het levensproject 
van de overledene over te nemen en voort te zet-
ten, niet alleen om vanuit schuldgevoel de band 
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te herstellen en goed te maken maar vooral om 
aldus de persoonlijke band met de overledene in 
stand te houden in een poging de mogelijke di-
mensie alsnog te actualiseren.
In de rouw is er een conflict tussen enerzijds de 
realiteit van de dood te aanvaarden en verder te 
leven met de pijn van het onherstelbare verlies en 
anderzijds het weten van de dood en de pijn van 
het verlies te ontkennen. Er kan een risicovolle 
situatie ontstaan wanneer een dode in het bin-
nenste wordt opgenomen, wanneer bijvoorbeeld 
wordt vastgehouden aan de concrete herinnering 
van het dode lichaam. Dit dood object kan een 
achtervolgende psychische structuur worden. 
Aslan (2007) noemt dit een thanatisch object: een 
innerlijke instantie die zich keert tegen het leven 
en tegen plezierbeleving. Dit is potentieel gevaar-
lijk en wordt zichtbaar wanneer rouwprocessen 
pathologisch verlopen. Na het verlies van een 
dierbare is men zowel psychisch als lichamelijk 
kwetsbaar; de kans om een ernstige ziekte te ont-
wikkelen is significant groter in een rouwperiode. 
Rouw is niet alleen maar een individueel ver-
schijnsel. Er zijn situaties beschreven (bij voor-
beeld: voormalig Joegoslavië en de slag om 
Kosovo van 1389) waarbij een vroeger trauma-
tisch verlies niet verwerkt is maar later door een 
bevolkingsgroep wordt aangegrepen om alsnog 
wraak te nemen. Latere oorlogen hebben dikwijls 
te maken met onverwerkte collectieve rouw. Een 
nieuw inzicht is dat collectieve rouwrituelen ma-
nieren zijn om zich los te maken uit neerwaartse 
spiralen van haat en wraak (Volkan, 2009). 

Gestagneerde rouw: een casus

In het januarinummer 2003 van het Tijdschrift 
voor Psychoanalyse beschreef ik een casus van 
gestagneerde pathologische rouw (Hebbrecht, 
2003). Dit laatste is het klinische verschijnsel 
waarbij de rouwende het verlies met zijn verstand 
erkent en aanvaardt, maar tegelijkertijd en voort-
durend de hoop koestert dat de verlorene zal te-
rugkomen. Nu begrijp ik een dergelijke toestand 
anders dan destijds op grond van mijn studie van 
het werk van Bion. Een verlies kan een dusda-
nige emotionele ervaring voor de persoon bete-
kenen dat hij zich overvallen voelt, dit niet kan 
verwerken en het verlies als het ware als een 
vreemd lichaam in de innerlijke wereld, als een 
introject, met zich meedraagt. Dit introject blijft in 
zijn binnenwereld bestaan en brengt er blijvende 
schade toe (zoals radioactief materiaal dat nog 
vele jaren straling uitzendt). 
Bij de casusbeschrijving zijn alle aanbevelingen 
gevolgd in verband met vertrouwelijkheid.
Ik beschrijf een patiënt die depressief decom-
penseert na een kwetsende opmerking van zijn 
overste dat hij zeer betrouwbaar is in zijn werk 
maar toch zo ernstig. Tijdens zijn adolescentie is 
zijn vader na een snel evoluerende kanker over-
leden. Ik krijg de indruk dat dit verlies goed ver-
werkt was, maar in de loop van de therapie die 

vier jaar heeft geduurd, wordt duidelijk dat dit niet 
het geval is. In de beginfase van de therapie ge-
draagt hij zich als een mokkende jongen die door 
traagheid en getreuzel bij mij fantasieën oproept 
om hem krachtig dooreen te schudden maar ook 
fantasieën om hem te troosten. Door zijn houding 
maakt hij me soms slaperig en verward in mijn 
denken. Ik voel me in de therapie als het ware 
geïdentificeerd met een weinig levendige vader. 
Na anderhalf jaar begint hij korte dromen in te 
brengen. Het zijn eigenlijk geen echte dromen, 
meer beelden zoals foto’s: vader die met de hand 
zwaait, vader die knipoogt. Tijdens deze fase voel 
ik geen verveling meer, wel een gevoel van wee-
moed en droefheid die ik niet goed in verband 
kan brengen met de inhoud van de sessies. Aan 
het einde van het tweede therapiejaar brengt hij 
een droom die wijst op een ommekeer in zijn psy-
chisch functioneren. In de droom wandelt hij door 
een desolaat landschap. Het is er koud en bar. Op 
een plein in het landschap staan beelden, het zijn 
dode mensen die bevroren of versteend zijn. In 
de droom komen de beelden geleidelijk tot leven, 
ze veranderen in artsen die witte jassen dragen, 
artsen met een gekke kop. Aan het einde van de 
droom komt de zon op, de sneeuw smelt, in de 
verte is een mooi en groen landschap zichtbaar. 
Hij ziet zijn moeder en wordt wakker. Terwijl hij 
de droom vertelt voel ik een mengsel van warmte 
en verdriet maar ook een moment van inspiratie. 
Zijn associaties bij de droom brengen hem bij het 
lied van Eric Clapton: ‘Tears in heaven’. Hij her-
innert zich ook dat hij regelmatig droomde over 
stenen beelden en bevroren mensen maar dat dit 
nu voorbij is. De dooi is ingetreden. Na deze fase 
begint hij weer gitaar en tennis te spelen, iets wat 
hij jaren niet meer heeft gedaan. Zijn kinderen 
zeggen dat papa veel opgewekter en speelser is. 
Bij mijn patiënt is de vader na zijn overlijden wel 
opgericht in zijn Ik, maar vervolgens als introject 
verdrongen. Hij was als een schat diep weg ge-
borgen en bevroren, gestold, immobiel gemaakt 
en hiervoor moest de patiënt een prijs betalen. Hij 
was zijn vitaliteit en spontaniteit verloren. Achteraf 
hebben we beseft dat hij het bevroren object op 
mij heeft geprojecteerd, mij eerst dood heeft ge-
maakt en daarna tot leven gewekt in de therapie. 
Dankzij de therapie is hij weer tot verdriet in staat, 
maar ik ben eerder al in contact gekomen met zijn 
verdriet. Ernst heeft plaatsgemaakt voor verdriet 
en blijdschap. De wens om het goed te maken is 
terug: het contact met broers en moeder wordt 
hersteld, hij gaat het graf van vader bezoeken, hij 
heeft veel meer aandacht voor collega’s die een 
overlijden in de familie meemaken en hij is minder 
verkrampt bezig met het zorgen voor een gehan-
dicapte broer. Ik heb vooral geleerd dat achter 
een dwangmatige persoonlijkheid een gefixeerde 
pathologische rouw kan schuilgaan.
Deze casus illustreert vooral het denken in een 
“twee-personen psychologie”-model, iets dat in 
Freud’s tijd niet gebruikelijk was. Terwijl ik luister 
naar zijn verhaal, onderzoek ik ook de gevoelens 

die hij bij mij wekt: verveling, verdriet en boos-
heid. Ik onderzoek mijn rêverieën en ik beschouw 
mijn gevoelens en rêverieën als geïnduceerd 
door zijn verhaal en zijn non-verbale presentatie. 
Zo kan ik patiënt in contact brengen met verdriet 
en psychische pijn die hij zelf niet durft te voelen 
maar die hij via projectieve identificatie en onbe-
wuste resonantie bij mij teweeg brengt.

Besluit

Sinds Freuds basistekst blijven we overtuigd van 
zijn centrale stellingen; maar we denken vooral 
over de duur van het rouwproces en de creatieve 
aspecten ervan meer genuanceerd. Omgaan met 
verlies vergt arbeid. Deze arbeid kan vermeden 
worden door te vluchten in manische verdedi-
gingen, de verwerking kan uitgesteld worden, de 
dierbare wordt dan in de binnenwereld bevroren. 
Dit is het geval bij de gestagneerde rouw. De 
verlieservaring kan uitgewist of uit het psychisch 
apparaat verwijderd worden: dan ontstaat er een 
gat in de psychische beleving en wordt een spook 
gecreëerd, het verloren object is tot een externe 
achtervolger geworden. Dank zij het Kleiniaanse 
en het postKleiniaanse denken (Bion) hebben we 
meer oog voor de specifieke en unieke wissel-
werking tussen de karakteristieken van het ver-
lies enerzijds en de verwerkingsmogelijkheden 
van de persoon in kwestie die vooral functie zijn 
van diens persoonlijkheid. De concrete klinische 
praktijk is relationeler en interactiever geworden. 
Verlies en rouw bij patiënten activeert ook ver-
driet en onverwerkte rouw bij therapeuten. 
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Het psychodynamisch model in het psychiatrisch
ziekenhuis.
Kroniek van een verleden…
Wat brengt de toekomst?  

Maar ik heb nog wel 
wat mooie idealen

Goed van snit hoewel ze 
uit de mode zijn

Wie ze hebben wil die 
mag ze komen halen

Vooral jonge mensen vinden 
ze nog fijn

Uit: Testament van Boudewijn De Groot, 1967

Situering

In deze bijdrage wil ik terugblikken op een car-
rière van 35 jaar als psychiater in het psychia-
trisch ziekenhuis Sancta Maria te Melveren Sint-
Truiden en vanaf 2012 op de dienst De Lier van 
het huidige fusieziekenhuis Asster. Mijn belang-
rijkste inspiratiebron was het psychodynamisch 
model dat wil zeggen het theoretisch referentie-
kader dat gebaseerd is op de psychoanalytische 
theorie van Freud, Klein, Winnicott, Bion, Fonagy 
en Kohut. Ditzelfde model werd ook toegepast op 
de toenmalige verslavingszorg (afdelingen T7 en 
later afdeling 7 van PZ Sancta Maria) die na de 
fusie is opgegaan in dienst Libra (16,17,18, 35, 
37, 38, 47, 48, 51, 59, 64, 68, 93). De uitwerking 
van dit behandelingsmodel zou niet mogelijk ge-
weest zijn zonder de teamleden die ik hier niet 
allemaal kan vernoemen. Ik vond de samenwer-
king op Libra heel aangenaam en heb de warme 
inzet en de betrokkenheid van alle medewerkers 
en collega’s bijzonder gewaardeerd (b).
Enkele dierbare medewerkers zijn jammer ge-
noeg overleden. Ik bewaar de beste herinnerin-
gen aan Guy Verbruggen, de psycholoog waar-
mee we in 1986 het maandelijks psychoanaly-
tisch literatuurseminarie hebben gestart dat nog 
steeds doorgaat. Ronny Vandermeeren heeft 
na zijn overlijden de fakkel overgenomen. Guy 
had een expertise ontwikkeld op het vlak van 
groepstherapie die hem bekend heeft gemaakt 
in Vlaanderen. We waren beiden betrokken bij 
de postgraduaat opleiding psychoanalytische 
therapie van de KU Leuven. Daarnaast denk ik 
aan Luc Thys die mee aan de wieg stond van de 

verslavingszorg in PZ Sancta Maria. Na zijn over-
lijden heeft Ines Vallina-Griera, zijn taak als part-
nerrelatie- en gezinstherapeut overgenomen. Na 
de fusie van de twee ziekenhuizen en de afbouw 
van bedden, is het psychodynamisch milieu van 
afdeling De Lier 3 (c) geëvolueerd naar een inte-
gratief programma op afdeling Nova 1 waarbij de 
nadruk ligt op psychodynamisch ondersteunen, 
groepstherapie (Lieven Steeland), bevorderen 
van mentalisatie en ACT (Kathleen Porke) naast 
andere therapievormen. Nova 1 (met Melanie 
Welsch - opvolgster van Ben Pauwels - en Henri 
Gilissen als afdelingshoofden) kwam begin de-
cember 2019 tot stand door de samensmelting 
van De Lier 2 (stemmingsstoornissen, angst en 
somatisatie o.l.v. dokter Olivier Bollen en later 
samen met dr. Tamara Falconieri) en De Lier 3 
(persoonlijkheidsstoornissen en complexe co-
morbiditeit)(6,7). Conform de beleidsvoering in 
samenspraak met zorgmanagers Mia Willemsen 
en Hanne Schoofs (vanaf 2012), is een dagkliniek 
voor borderlinepatiënten uitgebouwd. We hebben 
gekozen voor een evidence-based psychodyna-
mische therapie, namelijk mentalisatie-bevorde-
rende therapie (MBT). Al in het verleden hebben 
we principes van deze therapievorm geïntegreerd 
in onze behandeling (42). In 2006 werd een stu-
diedag georganiseerd met Prof. Dr. Anthony 
Bateman. Er is daarna een boek (d) uitgegeven 
waaraan het toenmalige team heeft meegewerkt. 
In 2018 zijn teamleden van De Lier 3 en De Lier 
4 onder impuls van Ronny Vandermeeren gestart 
met MBT waarbij afdeling NOVA 2 is nieuw gecre-
eerd. MBT is een behandeling voor volwassenen 
met persoonlijkheidsproblemen waarbij het her-
kennen en hanteren van gevoelens moeizaam 
verloopt. Het ziekenhuis heeft in de opleiding van 
medewerkers geinvesteerd. Op vaste tijdstippen 
kwam een externe trainer die ook controleerde of 
de behandelingsrichtlijnen consistent werden op-
gevolgd. Inmiddels is er veel belangstelling voor 
dit programma (onder de psychiatrische leiding 
van dr. Sarah Janssens en mezelf). Bovendien 
wordt ook wetenschappelijk onderzoek georgani-
seerd in samenwerking met Prof. Dr. P. Luyten 
van de KUL.

In deze bijdrage breng ik de voornaamste in-
zichten samen die voortvloeien uit mijn klinische 
ervaring, literatuur, intervisie met collega’s, op-
leidingsactiviteiten, lezingen en publicaties. Dit 
is een samenvatting van inzichten op basis van 
artikelen en handboeken waarnaar gerefereerd 
wordt.

Psychodynamische therapie in 
Sint-Truiden

In 1985, toen ik als psychiater begon in het P.Z 
Sancta Maria, had het psychodynamisch denk-
kader een prominente plaats in de psychiatrie. 
Met de jaren moest de psychoanalytische thera-
pie deze plaats delen met andere psychothera-
pierichtingen. Het was mijn ambitie om klinisch 
te werken en mij te scholen in meerdere psy-
chotherapievormen en deze met elkaar te inte-
greren. Dokter Jos Bollen, hoofdarts van 1989 
tot 2009, accepteerde dat ik een consulentschap 
in de psychoanalytische dienst van het UPC KU 
Leuven campus Kortenberg (o.l.v. de profes-
soren Verhaest en Vermote) combineerde met 
mijn werk als psychiater in Sint-Truiden. Ik ben 
hem daar dankbaar voor. Vanaf 1990 ben ik ver-
bonden aan het postgraduaat psychoanalytische 
therapie van de KU Leuven en vanaf 2011 aan 
het postgraduaat in de integratieve psychothera-
pie van de Universiteit Antwerpen o.l.v. Prof. Dr. 
Greet Vanaerschot (k). 
Hoewel ik eerst opleidingen volgde in gedrags-
therapie, autogene training, hypnose en kortdu-
rende therapieën, ging mijn voorliefde toch uit 
naar de psychodynamische richting. Mijn eigen 
psychoanalyse heeft daarin een rol gespeeld. 
Ik heb mij verder geschoold bij de Belgische 
Vereniging voor Psychoanalyse. Na een veelei-
send opleidingstraject ben ik in 2009 erkend als 
opleider, later ben ik betrokken bij de Summer 
University Psychoanalyse van de Universiteit van 
Amsterdam (vanaf 2013)  en heb ik hoofdredac-
teurschap van het Tijdschrift voor Psychoanalyse 
(vanaf 2014) aanvaard (108, 109, 120, 121, 
122). Dit gaf mij de gelegenheid om contacten 
op te bouwen in Nederland en in de Europese 

Bewerking van twee voordrachten die werden gegeven op bijeenkomsten van 
de Belgische Vereniging voor Psychoanalyse te Brussel en van de GERCPEA 
te Luxemburg op resp. 30 januari 2019 en 6 maart 2020. In de tekst verwijzen 
de cijfers tussen haakjes naar artikelen die achteraan in de literatuurlijst worden 
vermeld. De letters tussen haakjes verwijzen naar boeken.

dr. Marc Hebbrecht
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psychoanalytische wereld via studiegroepen in 
verband met vergelijkende psychoanalyse (45) 
en droomanalyse (106, 118) (f,l).  Bijzonder be-
vredigend was de opleiding en begeleiding van 
arts-assistenten psychiatrie en medische stu-
denten in Asster. Het stagemeesterschap heb 
ik nooit als een opdracht ervaren. Ik bewaar de 
beste herinneringen aan alle arts-assistenten en 
dokters-stagiairs (6, 20, 25, 36, 49, 63, 72, 79, 80, 
85, 92, 111, 112).
Psychodynamisch denken houdt in dat we ge-
interesseerd zijn in de subjectieve beleving van 
een uniek persoon (zowel patiënten als mede-
werkers) die relaties aangaat met andere unieke 
personen. Psychodynamische psychiatrie is ge-
richt op luisteren en begrijpen. Ze beschouwt de 
persoon als een talig wezen die zich niet alleen 
met woorden maar ook non-verbaal, creatief, mo-
torisch, esthetisch en muzikaal uitdrukt. Er is oog 
voor de spirituele dimensie. Ze erkent de onbe-
wuste drijfveren van het psychisch functioneren 
en interesseert zich voor dromen, verlangens, 
fantasieën, waarden, ambities en idealen (40, 56, 
60, 61, 62, 65, 70, 71, 73, 74, 77, 86, 90, 95, 96, 
101, 102, 103, 104, 105, 106, 118). De geschie-
denis en de dynamiek van de persoon is haar on-
derzoeksveld. Veel aandacht gaat naar de wijze 
waarop elke persoon vorm geeft aan de innerlijke 
strijd tussen liefde en agressie, tussen leven en 
dood, tussen wensen en verboden, tussen ver-
bondenheid en autonomie. In tegenstelling tot de 
psychiatrische ziektenleer (94), wordt er vooral 
gelet op de sterke kanten, de groeimogelijkheden 
en niet alleen op disfuncties (door de psychiatrie 
beschreven als symptomen en syndromen). De 
grens tussen normaliteit en pathologie is niet 
scherp; elke patiënt beschikt over talenten waar 
we van kunnen leren. In elk therapeutisch pro-
ces is er herhaling van hetzelfde en duikt er iets 
nieuws op. Bij sommige patiënten worden we ge-
confronteerd met verval. Dan zullen we hoopvol 
blijven en realistisch optimisme wekken. Een wij-
verbond tot stand brengen met de patiënt ook al 
voelen we onmacht, is onze missie. 
Het psychodynamisch model heeft de voorbije 
decennia aan belang ingeboet. Dat geldt overi-
gens ook voor het psychiatrisch ziekenhuis (83, 
84). Zo is het aantal bedden afgebouwd en vond 
er een vermaatschappelijking van zorg plaats via 
107-projecten zoals Reling. Het psychiatrisch 
ziekenhuis anno 2020 heeft nood aan kleine, 
multifunctionele eenheden voor patiënten met af-
gebakende pathologie die oordeelkundig worden 
geleid door een kernteam dat in dialoog gaat met 
alle medewerkers bij de implementatie van richt-
lijnen en protocollen. In dit opzicht is dagkliniek 
NOVA 2 een voorbeeld voor dit nieuw model van 
werken. Het zal een hele uitdaging worden voor 
afdeling NOVA 1 om een theoretisch onderbouwd 
programma aan te bieden aan een heterogene 
populatie van patiënten met complexe psy-
chopathologie en meervoudige psychosociale 
problemen.  

Een afdeling in een psychiatrisch ziekenhuis is 
niet geïsoleerd want maakt deel uit van een or-
ganisatie die ingebed is in een regionaal zorg-
netwerk. Het streefdoel is het behandelen van 
zeer kwetsbare patiënten waarbij zorgcontinuïteit 
maximaal wordt gewaarborgd. Bij mijn voordracht 
op de beleidsdag van De Broeders van Liefde in 
februari 2020 heb ik een lans gebroken voor een 
multi-modale en flexibele aanpak bij patiënten 
met complexe pathologie vanuit een psychody-
namisch gezichtspunt. 
Vanuit de psychoanalytische wereld is mij regel-
matig gevraagd hoe ik de identiteit van psycho-
analyticus kan verzoenen met die van psychiater. 
Overigens ben en was ik daarin niet de enige. 
De Britse kinderarts Winnicott combineerde het 
beroep van psychoanalyticus met pediatrie en 
was een voorbeeld hoe ervaring in deze beide 
domeinen wederzijds bevruchtend werkt. Een 
andere collega was dr. Richard Lucas die met 
manisch-depressieve en psychotische patiën-
ten werkte in een NHS-hospitaal in de buurt van 
Londen. In Vlaanderen zijn er een belangrijk 
aantal psychiaters met een psychodynamische 
oriëntatie werkzaam in de psychiatrische zie-
kenhuizen, denk maar aan Kortenberg, Brugge, 
Ieper, Pittem, Sleidinge, Mortsel en Zoersel. Tal 
van psychiaters in opleiding opteren nog steeds 
voor het postgraduaat psychoanalytische thera-
pie. Van de collega’s die momenteel werkzaam 
zijn in Asster, hebben meerderen deelgenomen 
aan mijn theoretisch seminarie op dinsdagnamid-
dag of maakten deel uit van mijn supervisiegroep.  
Ik zal nu aangeven welke elementen deel uitma-
ken van een psychodynamische visie. Hoe kun-
nen we een klimaat scheppen zodat opgenomen 
patiënten zich gesterkt voelen, zich voor het ei-
gen psychisch functioneren en dit van anderen 
gaan interesseren zodat dit bijdraagt tot hun 
herstel?  
1. Een stabiel kader
2. Een theoretische visie gekenmerkt die co 
 herent en consistent wordt toegepast. 
3. Professionaliteit 
4. Ondersteuning
5.  Evidence-based therapeutische relaties
6. Reflectie over het afdelingsklimaat.

Het kader (50, 78)

Zoals in de analytische situatie begin ik ’s mor-
gens stipt en ga na de middag weg uit het zieken-
huis. Binnen dit tijdskader let ik op mijn emoties, 
denk ik na over wat er gebeurt en stel ik medische 
handelingen. Het ziekenhuis (het grote geheel 
van patiënten, collega’s, zorgverstrekkers, ad-
ministratief personeel, technisch en onderhouds-
personeel) is constant in mijn geest aanwezig. 
Af en toe manifesteert iemand zich als een kwel-
lende, interne achtervolger die heftig psychisch 
lijden kan teweegbrengen. Er is slechts één weg: 
standhouden, overleven en onderzoeken waar-
om de ander dergelijke gevoelens en fantasieën 

induceert. 
Het werk als psychiater in een ziekenhuis kan je 
vergelijken met een stuurman die aan het roer 
staat van een boot op een oceaan van emoties. 
Vooral op vrijdagnamiddag wanneer ik de me-
dische permanentie moet waarnemen, kan het 
stormen. In het ziekenhuis moet je als psychia-
ter laveren tussen Scylla en Charybdis terwijl er 
orkanen van gevoelens losbreken. Meestal hou 
ik stand. Het valt wel eens voor dat ik emoties 
niet adequaat opvang en mijn controle verlies. 
Het grote voordeel is dat je er in het ziekenhuis 
niet alleen voor staat, het boordpersoneel (de 
verpleegkundigen en de therapeuten) is betrouw-
baar en ervaren. Teamsolidariteit is in ons werk 
uitermate belangrijk want in het ziekenhuis zijn 
onze gasten niet rustig. Ze vragen constante 
waakzaamheid. 
Het moeilijkste in het ziekenhuis is een luisterom-
geving creëren. Soms wordt er zo’n golf prikkels 
over de arts uitgestort dat hij niet optimaal ont-
vankelijk is voor de patiënt of de collega. 
Vooral in het psychiatrisch ziekenhuis is het geen 
sinecure om het kader constant te houden. De 
grenzen zijn meer gekenmerkt door elasticiteit 
en flexibiliteit. Vele jaren leed ik onder het gevoel 
niet goed te kunnen doen en niet goed genoeg 
te zijn. Pas de laatste jaren leerde ik vrede te 
nemen met dit gevoel. Dit helpt mij te begrijpen 
wat de patiënt heeft meegemaakt in zijn vroege 
geschiedenis. Door mij te doen ervaren niet ‘goed 
genoeg’ te zijn, word ik in de rol geplaatst van de 
tekortschietende ouders en ervaar ik hun falen. 
Sommige patiënten oefenen grote druk uit op de 
psychiater om hem in de rol van een agressor te 
duwen. 

Een consistente visie 

Mijn visie is in het begin vooral geïnspireerd door 
Kohut en Winnicott (13, 54, 57, 89) en tijdens 
latere jaren door Bion en volgelingen (98, 116, 
117). De laatste vijf jaar heb ik mij verdiept in ge-
hechtheid, mentalisatie en trauma mede door de 
uitbouw van dagprogramma NOVA 2. De visie op 
zich geeft niet de doorslag bij het therapeutische 
resultaat, wel dat deze visie consistent en cohe-
rent wordt doorgevoerd met continuïteit in de the-
rapeutische relatie (de drie C’s). Ten aanzien van 
onze teams heb ik steeds benadrukt dat ideologie 
niet mag primeren op de noden van de patiënt. Ik 
beschouw de patiënt als onze beste collega die 
ons aanwijst welke richting de behandeling dient 
uit te gaan. Onze opdracht omvat het beluisteren 
en vertalen van de onbewuste boodschappen die 
de patiënt uitstuurt.
Psychoanalytische werkzaamheid wordt be-
schouwd als ontvankelijk zijn voor de totale erva-
ring die in de ontmoeting met patiënten en mede-
werkers op mij afkomt. Deze ervaring wordt aan-
genomen en krijgt tijd om psychisch verteerd te 
worden. Bion vergelijkt dit met de spijsvertering. 
Hierbij wordt verondersteld dat we onzekerheid 
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verdragen en twijfel kunnen verdragen. Wat op 
ons afkomt, valt niet onmiddellijk te begrijpen. We 
dienen erop te vertrouwen dat tijd raad brengt, 
dat de intuïtie gedachten, beelden en dromen zal 
aanleveren. Zijn ontdekkingen en nieuwe ontwik-
kelingen mogelijk zonder verzet en weerstand? Ik 
denk het niet. Verandering komt meestal tot stand 
na een incubatieperiode of na een creatieve pau-
ze. In het model dat ik aanhang vertrouwen we 
op onze intuïtie en gaan we er tezelfdertijd over 
nadenken. Nadenken is waarschijnlijk niet zo lo-
gisch. Het houdt in dat intuïties zich paren aan 
ervaringen in de realiteit waardoor nieuwe inzich-
ten ontstaan. 
We dienen er vooral op te vertrouwen dat we 
uit ervaring leren en daarvoor is geduld en vol-
harding nodig. De psychoanalytische houding 
zou ik als volgt omschrijven: alsof hulpverleners 
dragende en soepele containers zijn, bestaande 
uit elastische en levendige weefsels, die de mas-
sieve emotionele ervaring die ze ervaren, kun-
nen verdragen, binnenhouden, beheersen en 
psychisch verteren. De slechte en ondraaglijke 
inhouden zetten we van ons af, een deel van de 
goede ervaringen nemen we in ons op en houden 
we vast zodat we leren uit ervaring en plezier er-
varen in ons werk. Zo worden we na jaren besla-
gen in ons vak. Onze expertise die opgebouwd 
is dankzij ontmoetingen met patiënten, zullen we 
aan de patiënt teruggeven, in een vorm en op 
een moment dat hij in staat is, deze te ontvan-
gen. Hulpverleners dienen te bewaken dat er een 
scheidingswand blijft bestaan tussen hun profes-
sionele zelf en hun private zelf zodat hun diepste 
kern intact blijft en niet geschaad wordt door de 
psychopathologie van patiënten. Onze diepste 
integriteit dient onaantastbaar te blijven, daar 
staat de patiënt buiten. We hebben op onze afde-
lingen vaak hulpverleners als patiënt behandeld 
die emotionele schade hebben geleden in thera-
peutische relaties omdat onverwerkte pijn uit de 
eigen kindertijd door het werk in de geneeskunde 
en/of psychiatrie is gereactiveerd (115).
We dienen erop te vertrouwen dat patiënten tijd 
nodig hebben om beter te worden; verandering 
en ontwikkeling verlopen niet progressief en line-
air. Het therapeutisch proces is een opeenvolging 
van gebeurtenissen en fenomenen die met elkaar 
verbonden zijn en in de tijd voortbewegen op een 
min of meer progressieve wijze. Maar soms is er 
stilstand, weerstand, regressie, terugval (a), her-
haling en doorwerken. We dienen vooral oog te 
hebben voor niet lineaire ontwikkelingen zoals af-
braak, déstructurering, gevolgd door reorganisa-
tie (zoals bij verteringsprocessen), maar ook voor 
oscillerende bewegingen. Er bestaan‘contra-pro-
cessen’ en ‘anti-processen’ ( te verbinden met het 
concept –K van Bion) dat wil zeggen: negatieve 
bewegingen die te maken hebben met angst 
voor verandering, –contra-proces  – en andere 
mechanismen die geworteld zijn in de doodsdrift 
zoals lediging, immobilisering en sterilisering –  
anti-proces. Het is niet omdat de patiënt niet snel 

beter wordt, dat we ons werk slecht hebben ge-
daan. Soms worden we verleid tot reddersfanta-
sieën. Wanneer we hieraan toegeven, duwen we 
onze patiënten in een meer regressieve positie 
door de illusie te wekken dat zij niet echt verant-
woordelijk zijn voor hun handelen. 
Een psychoanalytische houding beoogt dat de 
patiënt zich bewust wordt van zijn verantwoorde-
lijkheid en kiest wat hij met zijn leven doet. Een 
affectief tekort of traumatische ervaringen worden 
soms als excuus gebruikt om het eigen levens-
project niet te hoeven opnemen. 
Hulpverleners gaan er soms ten onrechte vanuit 
dat hun opvatting juist is. Soms noemt de patiënt 
datgene helpend wat de hulpverlener zelf banaal 
vindt en omgekeerd zal de patiënt ons inzicht in 
zijn problematiek niet als helpend ervaren. Onze 
therapeutische inzichten zijn niet noodzakelijk 
datgene wat de patiënt onthoudt van de behan-
deling of therapeutisch effectief vindt. 
In de huidige psychiatrie verwachten we dat pati-
enten snel beter worden, niet lang in het zieken-
huis blijven, eerst een tijd functioneren alvorens 
terug te komen en zich bij het ontslag tevreden 
tonen door een mooie score in te vullen op vra-
genlijsten over het effect van de behandeling. 
Daar draait het bij kosten-effectiviteitsonderzoek 
en evidence-based medicine toch om, niet? 
Terwijl we in het psychiatrisch ziekenhuis te 
maken krijgen met patiënten met complexe pro-
blemen die langzaam en beperkt verbeteren en 
graag willen blijven. Deze visie is geen pleidooi 
om alles op zijn beloop te laten. Vaak moeten we 
snel en kordaat reageren, vooral wanneer er ge-
vaar dreigt voor de patiënt zelf, voor anderen en 
voor de therapeutische setting. 

Professionaliteit 

In een andere bijdrage in dit nummer onderzoek 
ik het thema professionaliteit in de medische re-
latie. Zoals elke hulpverlener in de psychiatrie, 
dient ook de psychiater bij zichzelf en bij zijn 
teamgenoten na te gaan hoe de professionele 
rol opgenomen wordt. Hoe beter we onze profes-
sionele rol spelen en er ons mee identificeren, 
hoe veiliger en betrouwbaarder we door de pa-
tiënt worden ervaren. Soms denken we profes-
sioneel te handelen maar beseffen niet dat de 
professionele relatie afglijdt naar een onduidelijke 
vriendschapsrelatie. 
We dienen vooral aandacht te schenken aan sig-
nalen dat we uit onze professionele rol dreigen 
te vallen. Zo krijgen we meer zicht op tegenover-
dracht, die onbewust tot stand komt. De analy-
tische attitude betekent zich verwonderen over 
vergissingen, versprekingen, foutjes, verlies van 
grensbesef maar ook over plots opkomende intu-
ities en fantasieën, ook al lijken deze niet onmid-
dellijk met de patiënt verband te houden. Vooral 
met psychotische en borderline patiënten is het 
moeilijker om een professionele houding stabiel 
te bewaren.  

In het ziekenhuis bewegen we ons in schemer-
zones die aan de grens liggen van wat psycho-
analytisch te verantwoorden is. Dit komt voor 
een deel omdat we in een omgeving werken met 
patiënten die lijden aan ernstige psychopatholo-
gie. Patiënten nodigen ons bijvoorbeeld uit om 
naar het kerstfeestje op de afdeling te komen, 
of hun artistieke werken te komen bekijken, of 
hun vriendin op consultatie te zien. Onze profes-
sionele houding in het ziekenhuis kenmerkt zich 
door elasticiteit. We kwetsen patiënten door ons 
te verschuilen achter een professionele façade 
zoals een hypercorrecte, abstinente en anonie-
me houding. In de benadering van patiënten in 
het psychiatrisch ziekenhuis bewegen we flexibel 
tussen een houding van medemenselijkheid aan 
de ene kant en wetenschappelijke professionali-
teit aan de andere kant. Telkens dienen we ons 
de vraag te stellen of we via de manier waarop 
we het contact (100) aangaan, het belang van de 
patiënt dienen en niet alleen maar ons eigen be-
lang. Om dit helder te krijgen, is zelfreflectie en 
overleg in team noodzakelijk (10,14,15).

Ondersteuning

Doorheen de jaren heb ik een eigen opvatting 
over de steunende factor ontwikkeld. Ik zal me 
hier beperken tot de essentie (25, 27,31,39, 41) 
(e,k). 
Steun is in de eerste plaats gratificatie. Onder 
gratificatie verstaan we dat er zodanig gehandeld 
wordt zodat dit leidt tot de vorming van een goed 
objectbeeld in de binnenwereld van de patiënt. 
Adequate steun veronderstelt dat een veilige 
hechting mogelijk is. We zorgen ervoor dat we 
nabij, beschikbaar en aanwezig zijn. We bieden 
bescherming tegen externe bedreiging en beper-
ken een te lang gescheiden zijn. Steun impliceert 
dat we de patiënt niet vergeten, dat hij in onze 
geest zijn plaats behoudt. Wanneer we iemand 
vergeten, vraagt dit om zelfonderzoek. Het is 
betekenisvol wanneer de patiënt er niet in slaagt 
zich stabiel in ons hart en in onze geest te vesti-
gen. Hoe meer uitgesproken de persoonlijkheids-
pathologie, hoe meer onzeker de patiënt zich zal 
voelen over zijn plaats in onze geest. Volgens mij 
is het belangrijk te monitoren of de patiënt in zijn 
binnenwereld het beeld van zijn behandelaars 
kan vasthouden zonder dit aan te vallen of te de-
valueren. Ik heb ervaren dat patiënten een grote 
waarde toekennen aan gezien, gegroet en herin-
nerd te worden, wanneer ze na jaren hun behan-
delaars terug zien.

Steun is tegemoetkomen aan een illusie. 

Patiënten in nood, verkeren in een toestand van 
regressie: ze voelen zich als een kind dat de be-
schermende ouder kwijt is en mist. Onze steu-
nende houding komt tot stand op basis van een il-
lusie, die door de patiënt gecreëerd wordt en door 
hem in ons terug gevonden wordt. De manier 
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waarop de patiënt reageert op een geneesmiddel 
is bijvoorbeeld meebepaald door de  symbolische 
betekenis ervan. Medicatie kan beleefd worden 
als een introject dat magische eigenschappen 
bezit. Een afhankelijke patiënt zal bijvoorbeeld 
dankbaar de medicatie innemen omdat hij er een 
voedend gebaar van zijn arts in herkent dat rust 
en bescherming biedt (23). Een paranoïde pati-
ent daarentegen zal zijn fantasieën op het me-
dicijn projecteren en er weigerachtig tegenover 
staan omdat hij meent dat de arts hem wil contro-
leren en vergiftigen. De splitsingsmechanismen 
van een borderline patiënt worden zichtbaar via 
de nevenwerkingen van de medicatie. Zolang de 
behandelaar geïdealiseerd wordt, zal de patiënt 
overtuigd zijn dat het medicijn fantastisch werkt, 
maar na een plotse devaluatie verliest het medi-
cijn plots zijn werking en ervaart de patiënt verve-
lende nevenwerkingen.

Steun is werken met narcistische overdrach-
ten. (26,30,32,39,113,124,125,126)

Dit betekent dat we de zelfwaarde van de patiënt 
bevorderen door hem te valideren, te bevestigen, 
ons empathisch in te leven, idealisering toe te la-
ten en de zelfervaring gemarkeerd te spiegelen. 
In onze steunende rol zullen we onvermijdelijk fa-
len want nooit kunnen we perfect beantwoorden 
aan de idealisering die de patiënt ons toeschrijft. 
Mits de ontgoocheling begrepen en geaccep-
teerd wordt, wordt de empathische breuk hersteld 

en zal de patiënt geleidelijk het tekort van de be-
handelaar accepteren en meer leren vertrouwen 
op de eigen talenten. Steunen is zichtbaar ple-
zier beleven aan de vooruitgang en de onderne-
mingsdrang van de patiënt. Soms hebben we te 
weinig oor en oog voor het ware zelf van de pati-
ent. We dienen op te merken wanneer de patiënt 
levendiger wordt, plezier ervaart, iets authentieks 
zegt, spontaan reageert, zich beter in zijn lichaam 
voelt, zijn waardering laat blijken en niet het voor-
beeldkind wil zijn.  

Verzorg het infantiele deel, coach de volwas-
sene, overleef de terrorist.

Wanneer het kleine kind in de patiënt goed ver-
zorgd is, zal het volwassen deel van de patiënt 
zijn taken en verantwoordelijkheden opnemen en 
deze niet langer uit de weg gaan. “Holding” is be-
langrijk: alsof men figuurlijk de patiënt opneemt, 
voedt, troost biedt, rust aanbiedt. Is dit niet het 
wezenlijke van een psychiatrische opname? De 
zorg voor het infantiele deel doet beroep op onze 
therapeutische houding die gekenmerkt is door 
authentiek bekommerd zijn, meeleven, vergezel-
lende aanwezigheid, waakzaamheid, toezicht, 
tegemoet komen aan de noden van de patiënt en 
emotionele afstemming. 
Op andere momenten plaatsen we ons in de po-
sitie van een vriendelijke mentor of supervisor die 
het volwassen deel van de patiënt coacht. Hierbij 
stimuleren we het logisch en rationeel denken, 
we beoordelen de dagdagelijkse uitwendige re-
aliteit van de patiënt en stimuleren rijpe verdedi-
gingen om met lijden om te gaan zoals humor, 
altruisme, beheersing en sublimatie. 
Omgaan met de psychotische en terroristische 
delen in de binnenwereld van patiënten is moei-
lijk. Wanneer de patiënt in de greep is van het 
psychotische deel denkt hij niet na over innerlijke 
ervaringen maar verwijdert ze door te ageren, te 
somatiseren of bij de ander op te wekken wat hij 
zelf niet kan voelen (massieve projectieve iden-
tificatie). Om dit te verduidelijken gebruik ik de 
volgende gelijkenis: je kan in de spiegel kijken 
en hatelijke dingen van jezelf zien. In plaats van 
schaamte, schuld en psychisch lijden te voelen 
kan je de spiegel ook op de grond gooien zodat 
deze in stukken valt en je met het eigen spiegel-
beeld nooit meer geconfronteerd wordt. Dit is wat 
het psychotische deel doet met het eigen waar-
nemings- en denkapparaat. Het kan zover gaan 
dat de patiënt zichzelf doodt of euthanasie vraagt 
om de confrontatie met zichzelf niet te hoeven 
dragen. Beoogt ons vak niet van de patiënt te le-
ren lijden, dit lijden te dragen, hem aan te moedi-
gen dit samen met een groep van professionelen 
te delen?
Sommige patiënten ervaren een sadistisch ge-
noegen in het kwetsen van diegene die zorgt, lief-
heeft en begrip toont. In plaats van pijn te voelen 
over het eigen onvermogen, wordt de hulpverle-
ner in zijn rol ondermijnd. Ze kunnen afgunst niet 

verdragen die de zorgzame houding van de hulp-
verlener oproept. De patiënt voelt zich pas sterk 
als hij de ander kan vernederen of intimideren. 
We kunnen met behulp van woorden duidelijk 
maken waarom ze dit gedrag nodig hebben en 
een vroegkinderlijk patroon herhalen (herhaalde-
lijk de ander willen aandoen wat hen is aange-
daan). Mits we ons stevig en ferm presenteren en 
escalatie van destructief gedrag limiteren, kan de 
patiënt waarde aan ons toekennen. Bij borderline 
patiënten is een fase van destructief gedrag on-
vermijdelijk (46, 67). Wanneer de patiënt ontdekt 
dat teamleden emotioneel lijden langer verdra-
gen, kan de patiënt uit deze ervaring leren. Hij 
ontdekt dat er mensen bestaan die volhouden, 
niet opgeven en kansen blijven bieden.  
In vroegere publicaties heb ik aangegeven dat 
het veruitwendigen van een innerlijke houding 
centraal staat; steun is niet het toepassen van 
interventies zoals advies, geruststelling en troost. 
Een steunende houding veronderstelt vindingrijk-
heid, authenticiteit (97), levendigheid en flexibi-
liteit. Luisteren (75) wisselt af met informatie-
overdracht; het ene moment zullen we valideren, 
op een ander moment geven we de grens aan; 
soms wordt een moeilijke situatie gedé-dramati-
seerd; er wordt medicatie voorgeschreven, raad 
gevraagd aan andere hulpverleners en brieven 
geschreven om de leefomgeving af te stemmen 
volgens de nood van de patiënt. 

Gebruik evidence-based psycho-
therapeutische relaties

De “APA Division of Psychotherapy Task Force” 
heeft zich als opdracht gesteld de therapeuti-
sche relaties waarvoor voldoende empirische 
evidentie bestaat, in kaart te brengen. De bevin-
dingen worden overzichtelijk weergegeven door 
Norcross (2011) in Psychotherapy Relationships 
that Work. Uit dit overzicht is gebleken dat de 
kwaliteit van de therapeutische relatie sterk de 
outcome bepaalt, los van de specifieke factoren 
eigen aan elke therapierichting. Een effectieve 
behandelaar is iemand die sterke therapeutische 
relaties aanbiedt en effectieve methodes ge-
bruikt. De persoon van de therapeut speelt een 
rol bij de outcome. Therapeuten die door patiën-
ten als steunend, empathisch, warm, begrijpend 
en accepterend worden ervaren, scoren beter. 
Empathie leidt tot een goede outcome alhoe-
wel sommige patiënten niet altijd goed reageren 
op het expliciet uitdrukken van empathie (zoals 
achterdochtige, weinig gemotiveerde en opposi-
tionele patiënten). De outcome is beter wanneer 
de patiënt inspraak heeft in de keuze van zijn 
behandeling, actief betrokken wordt in behan-
delbeslissingen en wanneer er tussen patiënt 
en behandelaar overeenstemming bestaat over 
behandeldoelen.
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Analyse van het afdelingsklimaat

Een reflecterende attitude ten aanzien van het 
werkklimaat in het ziekenhuis, stelt ons in staat 
geleidelijk te ontdekken welke regressieve pro-
cessen er aan de orde zijn. De sfeer op een afde-
ling kan erg kil zijn en soms ook oververhit. Om de 
metafoor van de boot te gebruiken: soms raken 
we met onze boot vast in het poolijs, dan weer 
glijden we zacht over warme wateren om vervol-
gens bijna te kapsijzen in tropische stormen.
Wanneer een organisatie zoals een afdeling of 
het psychiatrisch ziekenhuis als geheel niet meer 
zijn behandeltaak primair stelt, zullen primitieve 
groepsmechanismen opduiken en zal de afdeling 
de kenmerken gaan vertonen van een ongestruc-
tureerde grote groep. Het vervullen van de taak 
zal steeds meer doorkruist worden door fenome-
nen die eigen zijn aan basisovertuigingsgroepen 
zoals door Bion beschreven. In plaats van zich te 
concentreren op de taak, wenst het team bijvoor-
beeld dat de psychiater alle antwoorden geeft (de 
afhankelijke basisovertuiging), ofwel verliest het 
team zijn tijd in het uitvechten van interne ruzies 
(de vechten-vluchten-basisovertuiging) ofwel 
gaat het team ervan uit dat een verlossende ge-
beurtenis in de nabije toekomst zal plaatsvinden 
die alles zal veranderen (de nieuwe psychiater 
bijvoorbeeld). In een dergelijke met de taak inter-
fererende groepssfeer lijken tijd, rede en begrij-
pen geen rol meer te spelen.
Afdelingsregressie (19) kan door vele oorza-
ken tot stand komen en is meestal een tijdelijk 
en voorbijgaand verschijnsel. Een reorganisa-
tie in het ziekenhuis kan ervoor zorgen dat de 
bestuursstructuur minder overzichtelijk wordt. 
Regressie in een organisatie kan veroorzaakt 
worden door externe factoren bijvoorbeeld door 
een politieke maatregel met implicaties voor de 
nationale geestelijke gezondheidszorg of door 
pathologische processen van binnenuit. Er kun-
nen fouten gemaakt worden bij de aanwerving 
van personeel waardoor mensen met ernstige 
karakterpathologie op sleutelposities benoemd 
worden.
Wil een organisatie haar werkklimaat positief hou-
den, dan is het wenselijk dat de mensen in sleu-
telposities zich ervan bewust zijn hoe agressie in 
de organisatie gekanaliseerd wordt. Ook dienen 
ze genoeg aandacht te besteden aan de afhan-
kelijkheidsbehoeften van het personeel door ge-
noeg aanwezig te zijn, vooral in crisissituaties.
Seksuele grensoverschrijdend gedrag van hulp-
verleners kan een symptoom zijn van regressie 
van de organisatie (33, 34). Komt de afdeling nog 
toe aan haar primaire behandeltaak? Op een af-
deling die regresseert bestaat een neiging om het 
afdelingsreglement te verheffen tot de absolute 
standaard die slaafs moet opgevolgd worden. 
Wie een overtreding begaat, zou onmiddellijk 
en duidelijk moeten gesanctioneerd worden. 
Een dergelijke idee is een teken dat moraliteit is 
aangetast.

Een visie op de toekomst

Ik blijf overtuigd van de waarde van het psycho-
dynamisch model (81, 82) als tegenpool van 
een objectiverende psychiatrie die gedicteerd 
wordt door marketing denken. Iedereen wint als 
er plaats blijft voor een gevarieerd boeket aan 
behandelingsmodellen die met elkaar een po-
sitieve concurrentie aangaan zodat betere zorg 
wordt geboden aan de patiënt. Daarbij heeft de 
patiënt inspraak in zijn behandeling en partici-
peert actief in zijn therapeutisch traject- zowel 
individueel, in groep als in team (43). Tijdens mijn 
carrière zag ik de psychiatrie evolueren van een 
christelijk geïnspireerde charitatieve zorg in twee 
grote instellingen naar een minder bedgebonden 
geremedicaliseerde, evidence-based psychiatrie. 
De evolutie dat de psychiatrische zorg opschuift 
naar de leefsituatie van de patiënt en bij voorkeur 
ambulant en semi-residentieel wordt verstrekt, is 
alleen maar toe te juichen. 
Het psychodynamisch model zal zijn plaats be-
houden in het psychiatrisch ziekenhuis op voor-
waarde dat ze behandelmethodes aanbiedt die 
empirisch bewezen effectief zijn. Jammer dat be-
leidsmakers niet genoeg bekend zijn met de we-
tenschappelijke literatuur waarin de effectiviteit 
van psychodynamische therapieën goed wordt 
aangetoond. Ik denk hierbij aan de kortdurende 
psychodynamische therapieën (8,9), aan panic-
focused psychotherapy bij angststoornissen (11), 
aan affectfobiebehandeling, kortdurende psycho-
dynamische ondersteunende therapie en dynami-
sche interpersoonlijke therapie (DIT) bij depressie 
(g,h), aan groepstherapie en de evidence-based 
therapieën voor borderline patiënten zoals MBT 
en transference-focused psychotherapy (T.F.P.). 
Onderzoeksgroepen in Leuven (Prof. Luyten) en 
Amsterdam (dr. Saskia De Maat) hebben in het 
Nederlands taalgebied veel gepubliceerd over de 
effectiviteit van deze therapievormen. Ook lang-
durige en intensieve psychoanalytische therapie 
is bewezen effectief (81).  
Veel psychiaters en psychologen hebben de 
postgraduaat opleiding in de psychoanalytische 
therapie gevolgd maar het aantal dat een klas-
sieke psychoanalyse doormaakt, blijft een min-
derheid (44). Voor het ontwikkelen van inzicht in 
het eigen psychisch functioneren en om anderen 
op een dieper niveau te begrijpen, kan deze be-
handeling weliswaar veel bijbrengen. Dit helpt bij 
de preventie van burn-out (115) en zorgt ervoor 
dat psychiaters authentiek geïnteresseerd blijven 
in de binnenwereld van mensen. 
Willen psychodynamische therapeuten in het 
psychiatrisch ziekenhuis standhouden, dan kun-
nen ze best samenwerken met onderzoeksgroe-
pen van de faculteit psychologie of met het post-
graduaat psychoanalytische therapie. In de toe-
komst zal onderzoek steeds belangrijker worden. 
Effecten van behandeling zullen gemeten worden 
(119). Wie psychodynamisch werkt dient een taal 
te spreken die verstaanbaar is en kan zich beter 

niet verliezen in intellectuele discussies waarbij 
een hermetisch jargon wordt gebruikt. Het is ook 
wenselijk van de dialoog met de andere discipli-
nes te blijven aangaan om isolatie te vermijden 
en in contact te blijven met vernieuwende idee-
en. Aan het einde van mijn carrière, beschouw 
ik overleg met medewerkers en beleidswerk als 
belangrijker dan bij de aanvang. Van toekomsti-
ge psychiaters wordt verwacht dat ze meerdere 
rollen flexibel combineren: medisch deskundige, 
wetenschapper, communicator, manager, coach, 
voorlichter, teamspeler, politiek strateeg, beleids-
verantwoordelijke, professional. Daarbij wordt 
verondersteld dat juridische, ethische, economi-
sche en maatschappelijke aspecten mee worden 
afgewogen. Alleen door levenslang leren, is dit 
misschien mogelijk. Maar welke arts zal aan deze 
verwachtingen kunnen voldoen? Niet te verwon-
deren dat professionele burn-out bij jonge artsen 
een toenemend probleem wordt. Volgens mij kan 
een psychoanalyse en/of leertherapie helpen om 
bewust keuzes te maken zodat men het beroep 
blijft beoefenen met een gedrevenheid en reke-
ning houdend met de sterke kanten en de kwets-
baarheden van de eigen persoon.
Naar de toekomst zal de steunende basishouding 
de dragende basis blijven voor teamleden en pati-
enten. We kunnen verwachten dat afdeling NOVA 
1 nog meer te maken zal krijgen met patiënten 
die lijden onder complexe pathologie zoals ern-
stige persoonlijkheidsstoornissen (cluster B) met 
co-morbide angst, depressie en middelenmis-
bruik. Het team zal in staat dienen te zijn om su-
icidaliteit, automutilatie, impulsiviteit te hanteren 
en te blijven mentaliseren wanneer emoties hoog 
oplopen en overspoelend worden. Omdat de 
doelgroep zowel patiënten met stemmingsstoor-
nissen als ernstige persoonlijkheidsstoornissen 
omvat, zal waarschijnlijk gekozen worden voor 
een integratieve visie waarbij diverse evidence-
based benaderingen creatief gecombineerd wor-
den. Vermoedelijk zal er gebruik gemaakt worden 
van praktijkrichtlijnen die men niet zomaar slaafs 
toepast, wel vindingrijk en rekening houdend met 
de talenten van teamleden en in functie van de 
noden van de patiënten uit de regio. Daarbij dient 
de patiënt centraal te staan als degene die vorm 
geeft aan zijn behandeling en zich laat leiden en 
adviseren door het afdelingsteam dat samen-
werkt met de andere partners van het zorgnet-
werk.  Teamleden zullen in een meer horizontale 
relatie staan ten opzichte van de patiënt en af-
wisselend rollen vervullen van begeleider, coach, 
begrenzer, zorgzame naaste en expert. Dit vraagt 
veel van het personeel. Ik hoop dat het bestuur 
van het ziekenhuis bereid zal blijven te investeren 
in externe coaching, vorming en wetenschappe-
lijk onderzoek. 
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Over professionaliteit en grenzen in de 
medische relatie
Bewerking van een voordracht die gegeven werd op het symposium ‘De goe-
de arts’ georganiseerd door de Provinciale Raad van de Orde van Artsen van 
Brabant op 9 november 2019.

Aan het einde van mijn loopbaan in Asster wil 
ik even terugblikken op mijn keuze van het 
beroep van arts en reflecteren over wat ik me 
bij de aanvang van mijn geneeskunde studies 
aan de KU Leuven voorstelde van wat een 
goede dokter zou kunnen zijn. 

‘De goede dokter’ anno 1960-1980

Er zijn drie invloeden die ik mij kan herinneren. 
Vooreerst was er onze eigen huisarts die veel aan-
zien had in het dorp. Wij gingen niet vaak naar de 
dokter; in ons gezin heerste een visie dat gewone 
ziektes vanzelf genezen en ernstige ziektes, daar 
was toch niets aan te doen. Dan had je gewoon 
pech. Als we dan toch naar de dokter gingen, was 
het meestal omwille van een luchtweginfectie. 
Het ritueel bij de huisarts vond ik wel spannend 
en raadselachtig: er werd met de stethoscoop 
geluisterd, vervolgens op de borst geklopt en je 
kreeg dan een staaltje mee van een geneesmid-
del en het advies warme dranken te drinken. Mijn 
moeder maakte dan vlierbessensiroop in warm 
water en er werd Vicks op de borst gewreven. Dat 
bleek effectief en veilig te zijn. Na een paar dagen 
was ik genezen. We vonden onze huisarts dan 
ook een bijzonder goede dokter, de ganse familie 
bleef zolang hij praktijk voerde trouw aan hem. 
Wat tot mijn verbeelding sprak was het ritueel: 
samen zitten met andere zieken in de wachtzaal 
en mij intussen afvragen wat er met die vrouw of 
die man aan de hand zou kunnen zijn. Niemand 
zag er heel ziek uit. Ik herinner mij nog de geur 
van ether en ontsmettingsalcohol in het kabinet, 
de blinkende medische instrumenten in een witte 
glazen kast. De dokter had het druk, binnen de 5 
minuten was je nagekeken en dan betaalden we. 
Omdat mijn ouders zelfstandigen waren, hoefde 
voor ons geen briefje van de mutualiteit; onze 
huisarts vroeg een lager bedrag dan aan andere 
patiënten. Onze huisarts maakte op mij een erg 
professionele indruk. Juist voor ik geneeskunde 
zou gaan studeren, zei hij mij dat het een mooi 
vak was maar waarschuwde mij dat er al te veel 
dokters waren. Bezorgd vroeg hij zich af of al die 
dokters genoeg werk zouden hebben? Nu ben ik 

zo oud als hij toen. Het artsenberoep heeft me 
gegeven wat ik ervan heb verwacht aan het begin 
van de medische studie. De artsencohorte was 
omvangrijk toen we afstudeerden; sommige col-
lega’s hebben het in het begin van hun carrière 
niet gemakkelijk gehad om een cliënteel op te 
bouwen. Achteraf gezien heeft het artsenberoep 
een volledige overgave gevraagd waardoor ge-
zinsverantwoordelijkheden en andere interesses 
in de verdrukking zijn gekomen. 
De tweede invloed was dokter Kildare. In de jaren 
zestig, liep gedurende vijf jaar een TV-serie dok-
ter Kildare over een jonge, knappe arts-assistent 
heelkunde, die zich ontfermde over de patiënten 
van zijn stagemeester. Kildare was een toon-
beeld van integriteit, vriendelijkheid en charme. 
De derde invloed was de roman De Citadel van 
A.J. Cronin uit 1937 die ik heb gelezen toen ik 15 
jaar was. De roman verhaalt het leven van de jon-
ge Britse arts Manson, die na beëindiging van zijn 
studie zijn eerste ervaringen opdoet in een arme 
mijnstreek. Daar ziet hij de verschillen tussen de 
arts, zoals deze behoort te zijn en in werkelijkheid 
is. Hij bindt de strijd aan tegen de onwetendheid 
en onverschilligheid van zijn inhalige collega’s 
die op geldgewin en eigenbelang uit zijn. Echter 
laat hij zich betoveren door de lokroep van het 
geld en verhuist naar Londen waar hij verwende, 
particuliere patiënten behandelt en een dubieuze 
samenwerking begint met een chirurg die onzorg-
vuldig handelt. Manson krijgt problemen met de 
orde van artsen en moet zich gaan verantwoor-
den. De locale provinciale raad pleit hem vrij 
van schuld. In de roman wordt de goede dokter 
belaagd door slechterikken en laat zich afleiden 
door de lokroep van status, geld en luxe terwijl hij 
zich beter had kunnen wijden aan de wetenschap 
en de zorg voor zijn patiënten. Dat is de bood-
schap van de roman. Toen wij afstudeerden was 
dit ons streefdoel: goede zorg leveren aan pati-
enten op een wetenschappelijke wijze. Dit wordt 
nog steeds van jonge artsen verwacht maar nu 
liggen de standaarden veel hoger dan toen wij 
met de medische beroepsbeoefening begonnen.  

Anno 2019-2020

De voorgaande verwijzingen naar mijn persoon-
lijk verleden, zullen jonge artsen als oubollig en 
gepasseerd voorkomen. Nu spreekt de TV se-
rie Topdokters toekomstige studenten aan. Op 
het vlak van beeldvorming over de goede arts 
in de media is veel veranderd. De huidige top-
dokter, zoals hij wordt voorgesteld, is geen ge-
neralist wel een superspecialist en bij voorkeur 
een chirurg die meester is in een deelgebied van 
de geneeskunde. De ideale arts getuigt boven-
dien van een grenzeloze ambitie en blinkt uit in 
technische bekwaamheid. De topdokter kan niet 
functioneren zonder een team. In de reeks is één 
psychiater voorgekomen, geen typische psychia-
ter want hij is actief in het overgangsgebied met 
de neurologie, overigens een bekwame clinicus 
en wetenschapper. 
Een andere TV serie is Dr. House, een toparts 
die gespecialiseerd is in infectieziekten en nefro-
logie. House is de tegenpool van dr. Kildare uit de 
jaren ’60. House kan niet omgaan met patiënten 
en probeert ze te ontwijken. Het behandelen van 
patiënten is volgens House wat dokters ongeluk-
kig maakt. House is een ‘mensenhater’. Hij is 
ongelooflijk bot. Volgens House liegt elke patiënt 
over iets en komt het team daardoor pas op het 
laatste moment tot de juiste diagnose. House wil 
ook alleen maar zaken die hem interesseren, 
waardoor hij vaak maar één patiënt per week 
heeft. Hij wordt door het hoofd van het zieken-
huis gedwongen om ‘clinic duty’ te doen, het hel-
pen van mensen in de gratis polykliniek. Hij doet 
van alles om hier onderuit te komen. Ook sluit hij 
vaak weddenschappen af met zijn team, die hij 
altijd wint en laat hen vaak zijn ‘clinic duty’ doen. 
House is pijnpatiënt en verslaafd maar ontkent 
dat hij een probleem heeft. Toch wekt hij bij de kij-
ker sympathie omdat hij tegen normen en fatsoen 
aanschopt, zijn eigen ding doet en zich totaal niet 
bekommert om het ideaal van de goede dokter. 
Het beeld van dr. Kildare uit de jaren ’60 is moeilijk 
te verzoenen met onze huidige tijdsgeest. Deze 
uitweiding naar fictie is een lange aanloop naar 
de bespreking van professionaliteit en grenzen in 
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de medische relatie. Mijn stelling is dat een arts 
als goed wordt bevonden naarmate hij zijn speci-
fieke professionele rol adequaat veruitwendigt en 
deze rol op een wetenschappelijk onderbouwde 
manier draagt. Professionaliteit is een deelcom-
petentie die systematisch beoordeeld wordt in het 
kader van de evaluatie van stagedoende artsen. 
De drie andere deelcompetenties zijn medisch 
deskundige, wetenschapper en communicator. 
Wie meer wil weten over de eisen waaraan een 
toekomstige arts dient te voldoen, kan bijvoor-
beeld de website van de faculteit geneeskunde 
van de KU Leuven raadplegen. De lat wordt hoog 
gelegd. Is het verwonderlijk dat jonge artsen 
steeds meer last krijgen van burn-out? Dr. House 
is ten aanzien van de norm die nu wordt gesteld, 
de radicale tegenpool.
De manier van geneeskunde beoefenen is in ver-
gelijking met 1980, toen ik als arts afstudeerde, 
sterk veranderd. Nu is de arts een schakel in een 
team waarvan hij niet noodzakelijk de leider is. 
Sommige vaardigheden die in de opleiding van 
artsen die begin 1980 zijn afgestudeerd weinig 
aan bod kwamen, zijn uitermate belangrijk ge-
worden. Ik denk hierbij aan de volgende kwalitei-
ten:  goed kunnen samenwerken, op tijd komen, 
reflecteren over het eigen handelen, empathie, 
respect voor patiënten en medewerkers, verant-
woordelijkheidsbesef voor een eerlijke verdeling 
van de middelen in de gezondheidszorg, een kri-
tische houding ten aanzien van informatie. Artsen 
dienen alle patiënten even integer en ethisch te 
behandelen, ongeacht hun etnische afkomst, ras 
of seksuele voorkeur.  Vertrouwelijkheid en be-
roepsgeheim dienen strikt nageleefd te worden. 
Artsen moeten toegankelijk zijn voor hun patiën-
ten, zowel telefonisch als via e-mail en video-con-
ferenties. De arts dient zijn deskundigheid op peil 
te houden en zich permanent bij te scholen. Met 
het principe van levenslang leren heb ik het niet 
moeilijk gehad. Door vooral met de inhoud van 
het vak bezig te zijn, veel te lezen en te blijven 
studeren, wordt de job minder routineus en is de 
arts beter beschermd tegen burn-out. 

De arts als steunfiguur

In tegenstelling met dr. House ben ik van mening 
dat professionaliteit meer is dan het het opsporen 
en behandelen van stoornissen en ziekten, we 
zijn met de patiënt begaan als persoon en zien in 
hem meer dan de drager van een ziekte. Ik hou 
dus een pleidooi voor de arts als steunfiguur. Ik 
baseer mij hierbij op eerdere artikelen over dit 
thema (Hebbrecht, 2004 a+b, 2005, 2009, 2011, 
2014, 2018, 2019).  
Dit houdt in de eerste plaats in dat de arts tijd 
neemt om te luisteren naar de klachten, zor-
gen en problemen van het moment (Hebbrecht, 
2013). De patiënt moet aan zijn arts kunnen zeg-
gen wat hem scheelt. Al bij het maken van een 
afspraak creëert de patiënt een illusie dat de arts 
die hij om hulp vraagt, haar of hem zal helpen. 

Wanneer de arts aan deze illusie tegemoet komt 
op een professionele en wetenschappelijk ver-
antwoorde manier, dan zal de patiënt de arts als 
bekwaam en goed ervaren. Waakzaamheid is 
dus nodig om de patiënt niet te snel te ontgoo-
chelen. Mijn vroegere huisarts luisterde naar mijn 
klachten, hij nam vervolgens zijn stethoscoop om 
mijn borst te ausculteren en daarna kreeg ik een 
voorschrift. Het contact duurde niet lang, maar 
mijn ouders en ik voelden ons serieus genomen. 
We stelden vertrouwen in hem. Een arts is voor 
de patiënt een baken van hoop en vertrouwen. 
Het is belangrijk dat de patiënt zich door de arts 
gedragen en gesteund voelt, een arts die rustig 
en vertrouwvol de toekomst tegemoet kijkt en sa-
men met de patiënt een onderzoekende houding 
aanneemt die gericht is waarachtigheid en willen 
begrijpen. 

Ten tweede dienen we ons te realiseren dat de 
patiënt die zijn arts raadpleegt, in een toestand 
van regressie verkeert. Patiënten consulteren 
omdat ze zich angstig, onzeker en kwetsbaar 
voelen en aan het ergste denken. Regressie bete-
kent dat de patiënt zich als een kind voelt en zich 
overgeeft aan een arts die hij macht toeschrijft. 
Artsen dienen zich te realiseren dat het zelfwaar-
degevoel van hun patiënten gedaald is, patiënten 
voelen zich vooral klein en kwetsbaar. Daarom is 
empathie een onderdeel van de medische relatie 
en het fundament van spiegelen, bevestigen en 
waarderen van de patiënt (Vanaerschot, Nicolai 
& Hebbrecht, 2015). Het betekent ook dat de arts 
niet terugschrikt voor de behoefte aan idealisatie 
bij de patiënt. Veel artsen worden door de langdu-
rige band die ze met hun patiënten onderhouden, 
als een God. Het placebo-effect van geneesmid-
delen heeft o.a. te maken met de kwaliteit van 
de medische relatie. Als de patiënt zijn arts idea-
liseert, zal een geneesmiddel sneller een positief 
effect hebben dan wanneer de patiënt zijn arts 
devalueert. 

Ten derde dienen we het wij-gevoel aan te wak-
keren. Alleen kan je het niet, maar we gaan er sa-
men voor. Technisch noemen we dit de therapeu-
tische alliantie (Hebbrecht, 2007). Dit concept 
omvat de positieve affectieve band tussen arts en 
patiënt. Maar het omvat ook cognitieve aspecten: 
consensus over de doelen van de behandeling 
en de middelen hoe deze doelen kunnen gereali-
seerd worden. Een patiënt die voor het eerst naar 
een uroloog gaat, zal mogelijks vrezen dat er al 
tijdens de consultatie een cystoscopie zal worden 
uitgevoerd. Misschien levert dit wel degelijk veel 
informatie op maar de patiënt wil dat er een men-
selijk contact aan voorafgaat dat bespreking van 
de rationale van de diagnostische of therapeuti-
sche interventie mogelijk maakt. 

Ten vierde dient de arts zich voortdurend be-
wust te zijn van de grenzen van de professio-
nele rol (Hebbrecht, 2000). De grenzen van het 

kader verschillen naargelang het specialisme. 
De arts dient zich de vraag te stellen of zijn prak-
tijkvoering weerspiegelt wat een goede arts met 
hetzelfde specialisme gemiddeld doet. Zo is het 
een manifeste grensoverschrijding wanneer een 
psychiater een vaginaal onderzoek zou uitvoeren 
bij één van zijn patiënten terwijl een gynaecoloog 
juist zou tekortschieten als hij alleen maar zou 
luisteren naar een patiënte die zich met bekken-
pijn presenteert. Als psychiater voer ik bij patiën-
ten die in het ziekenhuis zijn opgenomen soms 
een mini-neurologisch onderzoek uit als ik denk 
aan een syndroom van Korsakow. Een medisch 
onderzoek gebeurt best in aanwezigheid van 
een derde, een verpleegkundige of een dokter-
stagiair. Psychiatrische patiënten kunnen angstig 
en wantrouwig worden wanneer hun psychiater 
een medisch onderzoek uitvoert en er verkeerde 
interpretaties aan koppelen. Wanneer we merken 
dat ons handelen zich aan de grens situeert van 
wat gebruikelijk is voor ons medisch specialisme, 
is het aangewezen dit in het dossier te noteren en 
te argumenteren waarom we van onze gebruike-
lijke handelswijze afstappen. 
De grenzen van de professionele rol hebben 
betrekking op diverse aspecten:
1. Tijd: beginnen we op tijd, voorzien we ge-

noeg tijd voor onze patiënt, stoppen we op 
tijd, werken we op normale uren? 

2. Ruimte en plaats: zien we de patiënt in een 
professionele ruimte? De vraag kan gesteld 
worden of een auto, een restaurant een pro-
fessionele ruimte is. De Corona-crisis heeft 
ons geleerd meer gebruik te maken van 
telecommunicatie en ons doen nadenken 
welke voorzorgen hierbij te nemen. 

3. Ereloon: is dit in het begin afgesproken? 
We zullen cadeaus weigeren die buitenspo-
rig zijn, maar er is in principe niets op tegen 
van een cadeautje aan te nemen aan het 
einde van de behandelperiode, mits dit niet 
te duur is. 

4. Kledij: sommige jonge artsen zijn zich niet 
genoeg bewust van hun erotische uitstraling 
en begrijpen soms niet waarom hun patiën-
ten verliefd worden en tot stalking overgaan. 

5. Taal: we dienen jargon te vermijden en 
regelmatig na te gaan of de patiënt onze 
boodschappen goed genoeg begrijpt. Als 
arts kunnen we onze medische brieven best 
schrijven vanuit de wetenschap dat elke pa-
tiënt de medische verslagen ooit zal lezen. 

6. Zelfonthulling: het is onmogelijk om ano-
niem te blijven want de meeste patiënten 
googelen ons al vooraleer een afspraak met 
ons te maken.  Toch is het wenselijk genoeg 
afstand te bewaren en de eigen privacy te 
beschermen. Sommige patiënten zijn ge-
neigd om de rollen om te draaien omdat ze 
de asymmetrie van de medische relatie niet 
verdragen.  Overmatige zelfonthulling, wan-
neer de arts met zijn patiënten de eigen pri-
véproblemen begint te bespreken, wijst op 
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een verzwakking in de professionele rol. Het 
is een signaal dat de arts zelf in een toestand 
van behoeftigheid verkeert en steun zoekt 
omdat deze noden niet optimaal bevredigd 
worden in de intieme levenssfeer. Het is een 
denkfout wanneer artsen denken dat zorgen 
voor anderen beloond wordt met liefde en 
dankbaarheid. Een dergelijke ingesteldheid 
leidt sneller tot professionele burn-out. 

7. Lichamelijk contact: een handdruk is de 
grens. Schouderklopjes worden door pa-
tiënten vaak als infantiliserend ervaren. 
Paranoïde patiënten of patiënten die in het 
verleden seksueel misbruikt zijn, kunnen 
zich aangerand voelen door een aanraking 
en weigeren zelfs een handdruk. 

Grensoverschrijdingen in de medische relatie wij-
zen op professionele rolverzwakking. Ze zijn een 
vorm van ageren door de arts dat wil zeggen dat 
de arts iets uitleeft waarvan hij zich niet bewust 
is en waarbij hij een tegenzin ervaart om dit te 
bespreken. In artikel 8 van hoofdstuk 1 van de 
code wordt precies uitgestippeld dat de arts zijn 
praktijk zodanig dient te organiseren dat hij zijn 
beroep kwalitatief hoogstaand en veilig kan uitoe-
fenen, voldoende de continuïteit van de zorg kan 
verzekeren. De arts dient de waardigheid en de 
intimiteit van de patiënt te eerbiedigen. De arts 
is begaan met het welzijn en de veiligheid van 
de patiënt. 

Ten vijfde. Elke arts dient enig besef te hebben 
van de overdrachtsaspecten die inherent zijn 
aan de medische relatie. Een arts wordt regel-
matig geconfronteerd met irrationele reacties van 
patiënten. Ook al doe hij zijn best om het vertrou-
wen van de patiënt te winnen en te handelen vol-
gens wetenschappelijke principes, toch gebeurt 
het dat hij wordt bekritiseerd of afgewezen. Het 
tegenovergestelde komt ook voor, namelijk dat 
de patiënt blijk geeft van romantische of seksu-
ele gevoelens die niet passen in de medische 
situatie. Dat wordt ‘overdrachtsliefde’ genoemd 
(Hebbrecht, 2006, 2013). 
Omgekeerd kan de arts zelf in de ban raken van 
emoties die niet in overeenstemming zijn met een 
deskundige basishouding. De arts kan een pati-
ente bijvoorbeeld ongewoon sympathiek vinden 
(Hebbrecht, 2005). Of hij kan zich irriteren aan 
iemand zonder dat er een bewuste aanleiding 
voor is. Deze gevoelens en reacties verstoren de 
hulpverleningsrelatie en kunnen leiden tot fouten. 
Het herkennen en onderzoeken van deze gevoe-
lens zal leiden tot een beter begrip van de patiënt 
en tot effectiever diagnostisch en therapeutisch 
handelen. Over-identificatie kan zich ook voor-
doen. Als patiënten consulteren omwille van een 
probleem dat je zelf hebt meegemaakt of dat zich 
in de familie voordoet, gebeurt het wel eens dat 
het je persoonlijk raakt. Zo kan ik me niet voor-
stellen dat iemand adequaat kan handelen als 
chirurg als er te veel empathie is met de pijn van 

de patiënt. 
Het is noodzakelijk dat de arts het eigen functio-
neren goed monitort en signalen van overwerkt 
zijn oppakt. Bepaalde gebeurtenissen kunnen tij-
delijk en voorbijgaand het emotioneel evenwicht 
verstoren zoals een relationele crisis, midlife-pro-
blematiek, menopauze maar ook gefrustreerde 
ambities en professionele isolering. Er wordt in 
de opleiding te weinig aandacht besteed aan 
psychische hygiëne. Nog te veel wordt de over-
tuiging gestimuleerd dat een goede arts de eigen 
behoeften op zij zet en beter zorgt voor de patiënt 
dan voor zichzelf. In vergelijking met vroeger is er 
verbetering. Arts-assistenten mogen in veel spe-
cialismen niet langer werken dan 48 u per week; 
stagemeesters dienen de mogelijkheid van recu-
peratie te garanderen na nachtwerk. 
Vroeger werd een ideaal voorgespiegeld van 24u 
op 24u beschikbaarheid. Ik heb artsen behan-
deld die de voortdurende beschikbaarheid als 
uitermate belastend ervaarden, ernstige slaap-
moeilijkheden ontwikkelden en op de duur afhan-
kelijk werden van alcohol en benzodiazepines 
omdat de soepele overgang van een hectisch 
werkritme naar een kalme nacht niet mogelijk 
was. Nu is de medische praktijk beter georga-
niseerd. Mede dank zij de vervrouwelijking van 
het beroep worden grenzen tussen professioneel 
leven en privé-leven beter afgebakend dan vroe-
ger. De keerzijde is dat patiënten langer moeten 
wachten, vaak niet willen wachten en oneigenlijk 
gebruik maken van acute diensten. Spoedartsen 
worden overvraagd. Op het vlak van psychopa-
thologie behoren urgentie-artsen en anesthesis-
ten tot de risicogroepen. Maatschappelijk zien 
we ook een toenemende juridisering. Daarom 
gaan artsen zich beveiligen en soms meer zorg 
besteden aan het dossier dan aan de patiënt. 
Een dossier dat goed is bijgehouden zal de arts 
beschermen wanneer er een rechtszaak wordt 
aangespannen. 

Steun bieden is authentiek bekommerd zijn, 
optimale aanwezigheid, troost, waarborgen van 
continuïteit en zich afstemmen op wat de patiënt 
nodig heeft. Wanneer we met de volwassene in 
de patiënt te maken hebben, zullen we hem niet 
benaderen als een kind maar wel de houding 
aannemen van een coach die oog heeft voor de 
talenten en de vaardigheden van de patiënt. We 
zien bijvoorbeeld dat iemand vooruitgang boekt 
maar angstig wordt als hij denkt aan de taken 
en verantwoordelijkheden die hem te wachten 
staan. Patiënten vertonen dan tijdelijke regressie 
en vragen aan de arts langere werkonbekwaam-
heid omdat ze angstig zijn voor een nieuwe start. 
Dan kan de arts de patiënt best aanmoedigen.  
Het gebeurt ook dat we te maken krijgen met 
terroristische tendensen bij sommige patiënten. 
Ze leren niet uit hun behandeling, kunnen geen 
dankbaarheid opbrengen, reageren afgunstig, 
leven destructieve neigingen uit op de arts door 
haar of hem in een negatief daglicht te stellen. 

Of ze ondermijnen onze therapeutische inspan-
ningen. In dergelijke situaties komt het erop aan 
van stand te houden, limieten te stellen, de pati-
ent met zijn negatief gedrag te confronteren en 
schade te beperken (Hebbrecht, 2012). 

Tenslotte dienen we attent te zijn voor het beëin-
digen van de medische relatie en het verzekeren 
van de continuïteit van de zorgen. Sommige 
patiënten zijn hersteld, anderen zijn aan het ein-
de van de behandeling beter maar er zijn ook pa-
tiënten die -ondanks onze inspanningen- nog zie-
ker zijn geworden. Vaak eindigt de behandeling 
en verneemt de patiënt dat hij mag terugkomen 
indien nodig. Het gebeurt ook dat een opvolging 
te lang wordt aangehouden en de arts zich aan-
wezig blijft stellen, als er geen zorgvraag meer is. 
Dan is er sprake van iatrogene afhankelijkheid. 
De bedoeling van de medische relatie is dat de 
patiënt erbij wint en dat de arts zich onnodig en 
misbaar maakt. 

Vanzelfsprekend zal de patiënt tegen de be-
grensdheid van de arts en van de geneeskunde 
aanbotsen. We vervullen onze rol binnen profes-
sionele grenzen op een wijze die niet perfect is, 
wel goed genoeg. De arts aanvaardt slechts de 
patiënten die hij, volgens de huidige stand van de 
wetenschap, gewetensvol, zorgvuldig en respect-
vol kan verzorgen. Sommige patiënten hebben 
moeite met de aanvaarding van deze realiteit; ze 
blijven wanhopig hunkeren naar iets wat onher-
roepelijk voorbij is en weigeren het fundamenteel 
tekort, de beperkingen van een volwassen func-
tioneren te aanvaarden. Het is wel onze taak als 
arts de patiënt door deze desillusie heen te lood-
sen. In nood kan een arts geen hulp weigeren.

Besluit

Mijn visie op professionaliteit is dat de arts zich 
naar de patiënt toe dient te profileren als een 
steunfiguur en zich bewust blijft van de gren-
zen van de professionele rol. Een goede arts is 
iemand die liefde ontwikkelt voor het vak, zijn 
kennis op peil houdt, levenslang leert, stevig is 
en standhoudt als een rots in de branding maar 
zachter is dan een rots. Een goede arts is flexi-
bel, elastisch en kan een krenking verdragen. 
Een goede arts zet door als de confrontatie met 
destructieve krachten dreigt.  De arts poogt zich-
zelf te overstijgen maar kan niet vermijden van 
tegen eigen grenzen en die van anderen aan te 
botsen. Gewoon professioneel blijven is al goed 
genoeg. Veel artsen hebben een perfectionis-
tische ingesteldheid, stellen te hoge eisen aan 
zichzelf, willen vaak beter doen dan wat mogelijk 
is en gaan zichzelf onnodig bekritiseren als dit 
niet lukt. Perfectionisme maakt echter kwetsbaar 
voor burn-out en depressie. 
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ID, bestaande uit twee kleine units, met comfortrooms en een aangepaste binnentuin.
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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. Anneleen D’haene

Doelgroep volwassenen
Cluster psychose campus Stad 

psychiaters Dr. Iris Boonen
Dr. Geraldine Einfinger 
Dr. Johan Kusters

Cluster angst-, stemmings-, persoonlijkheids- en somatoforme stoornissen campus Stad 
psychiaters Dr. Jim Remans

Dr. Olivier Bollen 
Dr. Anneleen D’haene
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. Karina Van Kaam

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. Elke De Heyn 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

Dhr. Bert Plessers, algemeen directeur
Dr. Marie-Paule Clerinx, psychiater,  
hoofdarts (eindredacteur)
Dr. Marc Hebbrecht, psychiater
Jaak Poncelet, gewezen algemeen directeur
Kim Haesen (eindredactie)

Wij wensen
jou en jouw gezin
hartverwarmende feestdagen 
en een gezond 2021!

Verantwoordelijke uitgever: Bert Plessers, 
asster vzw

Vormgeving & opmaak: Wendy Schuppen
Drukwerk: Broeders van Liefde, dienst com

Wijzingen binnen het artsenkorps
Ten gevolge van het pensioen van Dr. Marc Hebbrecht doen er zich een 
aantal wijzigingen voor.

Welkom aan Dr. Iris Boonen

Dr. Iris Boonen (° 1990) zal als nieuwe psychiater starten in Asster op 
1/11/2020. Dr. Boonen heeft reeds in 2015-2016 stage gelopen in Asster, 
zowel binnen Orion 2 als Libra 1 en 2. Zij keert met veel zin terug naar 
Limburg en Asster. Het laatste jaar heeft zij stage gelopen op de intensieve 
Zorgafdeling en de afdelingen voor angst- en stemmingsstoornissen en psy-
chosezorg in Karus, campus Gent, en maakte ze de opstart van HIC binnen 
Karus, campus Melle, mee. Zij zal wellicht in de zomer van 2021 ook haar 
opleiding gedragstherapie afronden. Naast een eerdere letter to the editor 
in Journal of ECT werd een tweede artikel recent aanvaard voor publicatie.

Dr. Anneleen D’haene

Dr. Anneleen D’Haene (°1970) studeerde in 2001 af als psychiater aan de 
KULeuven na een opleiding onder het stagecoördinatorschap van prof. P. 
Igodt. Dr. D’Haene heeft nadien nog een hele reeks bijkomende opleidingen 
gevolgd: o.m. systeemtherapie, ACT, Banaba Autismespectrumstoornissen 
en opleiding Mindfulnesstrainer. Dr. Anneleen D’haene is al sinds 1/05/2020 
aan de slag binnen Asster, tot nu toe steeds voor 12u vervanging. Ook na 
1/12/2020 zal dr. D’haene tijdelijk deel blijven uitmaken van ons artsenkorps. 
Zij zal tot 31/03/2021 24u invullen in Asster. Wij zijn dr. Anneleen D’haene 
zeer dankbaar dat zij zich wat langer wil verbinden aan Asster!

Artsenwijzigingen:

We geven graag het overzicht van de veranderingen vanaf 1 december 
2020. 
 • Dr. Jim Remans zal aan de slag gaan in Nova 1 en 3 en zal dr. Marc 

Hebbrecht aldaar vervangen. 
 • Het artsenkorps wordt uitgebreid met dr. Iris Boonen en zij gaat aan 

de slag op Orion, ter vervanging van dr. Jim Remans en dr. Karina 
Van Kaam. 

 • Dr. Karina Van Kaam zal haar uren uitbreiden op Libra 3 in het kader 
van de toekomstige ID-werking en zal beperkt op De Zeilen 2 aanwezig 
zijn. 

 • Dr. Louise Brokking heeft zich bereid verklaard om voortaan de liaison-
functie in Sint-Trudo in te vullen en blijft actief op Sirius 4. 

 • Dr. Anneleen D’haene zal zich tijdelijk verder engageren binnen Vega 
en zal opnieuw vervangen op De Zeilen 1 in afwachting van de invul-
ling van een nieuwe vacature arts-psychiater.

Een volledig overzicht vind je op de bladzijde hiernaast.

Deze wijzigingen zullen fasegewijs doorgevoerd worden. 

Er wordt een nieuwe vacature voor 12u tot maximaal 24u psychiater 
uitgeschreven. 
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