
Vermaatschappelijking van zorg

Herstel 
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Praktijkvoorbeeld



Vermaatschappelijking van zorg

• Tweeledig

Ander perspectief binnen geestelijke 
gezondheidszorg: “van patiënt naar burger”

Bereidheid om als hulpverlener in te grijpen in 
de maatschappij: “Kwartiermaken” (Doortje Kal)



Herstel

Het uitbouwen van een zinvol leven 
met of zonder een psychiatrische 

problematiek

Vormgeven aan je lijden



Herstel

• Verschil met rehabiliterend werken

• Krachtgericht werken : voorbeeld: cd’s op de 
salontafel

• aandacht voor kwetsbaarheid (presentie)

• Procesmatig werken tegenover 
succeservaringen of “verstandig 
doormodderen”  (Lindblom)





Procesmatig werken



• Cliënt bekomt van zijn diagnose: invloed op 
kijk van hulpverleners naar cliënten 

• Cliëntgericht werken

• Presentie: voorbeeld kwaadheid nabij zijn…



Housing first

Jana



Kwartiermaken

Onderdeel van de 
vermaatschappelijking van de 
geestelijke gezondheidszorg



Kwartiermaken

• Militaire term

• Een niet-defensieve houding

• Verschil met antipsychiatrie



Voorbeelden van Kwartiermaken

• Vanuit Mobilteam bij iemand in thuissituatie: 
Jana

• Naar verenigingen toe: Ali
• Vanuit het individu op een afdeling: Willem

• 1/ Info geven

2/ Aansluiten bij het verlangen van de patiënt

3/ Werken met de omgeving



Definitie van Kwartiermaken

• “Het streven naar sociale integratie van mensen met 
een psychiatrische achtergrond confronteert de 
ontvangende samenleving met een strijdigheid. Om 
een integratie te ondersteunen die niet uitloopt op 
een eenzijdige assimilatie is het nodig ruimte te 
maken voor de vreemde ander waarbij aanvaard 
dient te worden dat die ander in zekere mate vreemd 
en daardoor lastig blijft. “ 

(Doortje Kal)



Centrale elementen

Categorisering
Strijdigheid en vreemdheid: “de integratie van het 
vreemde”
Reflectie op de normaliteit
Niches en tussenruimtes: de ontmoeting
Opschorting van het status quo. Herbekijken van 
het normale vanuit de logica van de patiënt
“Een samenleving zou iets buiten het gewone 
moeten willen doen om dat samen te doen met 
andere mensen die buiten dit gewone staan” 



Kwartiermaken

• De verwondering (Irigaray)

• Gastvrijheid (Derrida)

• Het onpresenteerbaar lijden presenteerbaar
maken (Lyotard)

• Sociale media gebruiken

• Aansluiting zoeken bij organisaties buiten de 
geestelijke gezondheidszorg



Methodes Kwartiermaken

• Photovoice





Methodes Kwartiermaken

Buddyprojecten 

(in Nederland “Maatjesprojecten)

• Gent: Metawonen

• Houding van een buddy: “positieve 
onverschilligheid”













Methodes Kwartiermaken

• Ijsbreker voor een vreemde vogel



Kwartiermaken en domeinen

• Wonen: housing first (zie voorbeeld Jana)

• Werk: Ips (voorbeeld piloot) (voorbeeld 
Compool)

• Vrije tijd: aanloophuizen



Kwartiermaken en 
krachtgericht werken

• Voorbeelden:

Koppel

Bezoek aan buurtcentrum



Kiosk Sleidinge

Psychiatrische instelling en 

Kwartiermaken



Kiosk

• Vanaf 1994

• Opgericht op de rehabafdeling

• Verschijnt tweemaandelijks

• Samenwerking patiënten – personeel



Interviews met bekende Vlamingen

Jean-marie Pfaff, Vera Dua, Johan Vemrinnen, Luc De Vos, Walter De 
Buck, Etiënne De Wilde, Ivan Sonck, Frank Beke, Peter Van De Veire, 
Wilfried Martens,…



Acties naar de buurt

Samen tegen de plannen voor een nieuw containerpark in de buurt



Tentoonstellingen

Patiënten, personeelsleden maar ook bekende kunstenaars als Johan 
Tahon, Marlene Dumas… stellen werk tentoon in gebouwen en tuin van 
de instelling maar ook in de straten van de gemeente



Juni 2004 Frituurmoorden

Een ex-patiënt van campus Sleidinge schiet twee mensen dood en 
verwondt een derde in de frituur rechtover de instelling. De gemeente is 
in shock.



De dagen na de moorden

Er is onzekerheid en angst. Mensen rouwen en brengen bloemen op de 
plaats waar de moorden plaats hadden



Het allereerste buurtoverleg wordt georganiseerd na de 
begrafenis van de slachtoffers

Een buurtbewoner over patiënten “Ze zijn agressief, ze dealen drugs, ze 
lopen alsmaar dronken of stoned op straat …”.



Meldpunt en overlegplatform

een telefoonnummer 
en een driemaandelijkse vergadering



Meldpunt

Zijn er problemen m.b.t. het gedrag van of problemen met patiënten (zoals diefstal, vandalisme, 
dronkenschap) of is men gewoonweg bezorgd om een bepaalde persoon of situatie, dan kunnen 
buurtbewoners telefonisch contact opnemen en melding doen van het voorval

1/Via een beurtrol personeel: iemand die  instaat voor het registreren van de 
melding. 

2/Ter plaatse te gaan bekijken en/of aan te pakken. Waar het kan, worden 
antwoorden gegeven aan bepaalde vragen, of worden er oplossingen gezocht voor 
bepaalde problemen. Dat kan resulteren in het schadeloosstellen van slachtoffers, de 
betrokken patiënt aanspreken op zijn verantwoordelijkheid … .

3/Achteraf wordt de melder steeds op de hoogte gebracht van de ondernomen acties. 



Overlegplatform

• Driemaandelijkse bijeenkomst in Campus Sleidinge

• Personeelsleden, buurtbewoners, vzw’s, schepenen van de gemeente, 
wijkagent… 

• Overlopen van de binnengekomen meldingen: ongeveer een drietal per 
maand. 

• Overlopen van activiteiten die worden georganiseerd door 
buurtbewoners, personeelsleden, (ex-)patiënten en sympathisanten van 
de instelling. 

• Buurtcomité worden medewerkers



2005: Een nieuwe start voor de zomerfeesten

Sleidingenaars doen mee aan de kunsttentoonstelling. Stellen hun 
vereniging voor …



Personeelsleden, buurtbewoners en patiënten gaan 
samen aan de slag.



Cultuurcentrum Evergem, Victoria De Luxe , Slensen
verenigingen en campus Sleidinge werken samen

In Calcutta, een toneelstuk over Sleidinge, is de psychiatrische patiënt 
een belangrijk personage dat geen contact lijkt te krijgen met de 
hoofdrolspelers



2006: Campus Sleidinge wint de Lilly Reintegration
Award

Personeelsleden, buurtbewxners en patiënten gaan samen de prijs 
afhalen. Tegelijkertijd was dit ook een moment van herdenking en 
bezinning over wat er twee jaar geleden gebeurde



Er komen meerdere acties…

Zoals buurtfeesten, infosessies over ziektebeelden en over de 
verschillende afdelingen van de instelling. Kiosk ligt in de winkels. Er 
wordt een blog gemaakt…



2012 

Kiosk vergadert in buurtcentrum Cardijnwijk
Buurtbewoners spelen een grotere rol bij de organisatie

Cliënten van mobiele teams komen ook langs op de 
vergaderingen

http://kiosksleidinge.blogspot.be/



2014
nieuwe projecten tussen instelling en buurt

sportbuddy’s
volkstuin

shared reading

werkgroep Kwartiermaken Gent



2015

Vlaamse Werkgroep Kwartiermaken



2016

Buurtplein in overleg met 
burgemeester en schepen 

cultuur



Werken aan het buurtpleintje 2017
april-juli



Opening buurtplein ‘t Kwartiertje
juli 2017






