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“De herstelbenadering krijgt al en-
kele jaren vorm in het ziekenhuis”, 
zegt afdelingshoofd Sabine Vandoor-
ne. “Op elke afdeling zie je mooie en 
krachtige initiatieven groeien. Om 
hier vanuit een gedeelde visie aan 
verder te werken en te leren van 
elkaar, hebben we de ‘herstelwerk-
groep’ in het leven geroepen. De 
werkgroep bestaat uit twaalf men-
sen: zes zorgmedewerkers en zes pa-
tiënten van verschillende eenheden. 
Onze focus ligt niet op de patholo-
gie, maar op de krachten van men-
sen. Wie dat meent, moet durven in 
overleg en in dialoog te gaan. Samen 
met de patiënten willen we kritisch 

Herstelwerkgroep organiseert open dialoog met patiënten

“Zorg vindt altijd in een relatie plaats, 

dialoog is belangrijk”

Patiëntenparticipatie krijgt meer en meer vorm in Kliniek Sint-Jozef. In de ‘herstelwerkgroep’ 

komen zorgmedewerkers en patiënten van alle afdelingen samen voor een open dialoog. 

nadenken over de organisatie van 
de zorg en waar nodig bijsturen. 
Ja, hiermee stellen wij ons als zie-
kenhuis kwetsbaar op. Er worden 
verwachtingen gecreëerd. Maar we 
willen openstaan voor veranderin-
gen en verbeteringen. En de eerste 
ervaringen zijn alvast erg positief.”

Om patiënten tot de herstelwerk-
groep uit te nodigen werd een open 
oproep gedaan. Verschillende men-
sen stelden zich kandidaat. Onder 
hen ook Geert Clement (50). “Ik was 
meteen enthousiast”, herinnert hij 
zich. “Ik was al een tijdje opgenomen 
voor een verslavingsproblematiek 

en ik zag al uit naar mijn ontslag uit 
het ziekenhuis. Ik wou graag iets 
doen met mijn ervaringen. Niet van-
uit een negatief gevoel, integendeel 
zelfs. In het begin wist ik niet goed 
wat ik van de herstelwerkgroep kon 
verwachten, maar ik vond het een 
interessant platform om mijn ideeën 
en mijn gevoelens kwijt te kunnen. 
Bovendien leek het me een goede 
manier om ook na mijn ontslag be-
trokken en alert te blijven op mijn 
problematiek.”

Ook Emily De Smaele (24) engageer-
de zich in de herstelwerkgroep. “Als 
patiënt bouw je vanuit je ervaringen 

Geert Clement, Sabine Vandoorne 

en Emily De Smaele: “Verandering 

is nooit gemakkelijk. Verandering 

vergt moed. Alles staat of valt met 

open communicatie.”



een zekere kennis op. Ik denk dat 
die heel waardevol kan zijn voor het 
ziekenhuis. Vooral de krachtgerichte 
aanpak sprak me aan.”

“Als zorgverlener is het interessant 
om naar de patiënten te luisteren”, 
zegt Sabine. “Wij staan dikwijls niet 
meer stil bij heel wat zaken. Als we 
het bvb. over de ziekenhuiskamer van 
de toekomst hebben, is het eigenlijk 
maar logisch dat we naar de patiën-
ten luisteren – uiteindelijk zijn zij het 

-
de geldt voor heel wat domeinen.”

Grote openheid

De herstelwerkgroep is ondertussen 
een vijftal keer samengekomen. “De 
eerste keer was het voor iedereen 
nog wat wennen”, zegt Geert. “We 
begonnen met een rondje waarin ie-
dereen kon formuleren wat herstel 
voor hem betekent. Op die manier 
kwamen we vrij snel op dezelfde 

-
te thema’s: sterker worden, onze 
capaciteiten verhogen en gelukkig 

we concentreren ons op concrete 
domeinen en knelpunten. Zo heb-
ben we vanuit de herstelwerkgroep 
adviezen kunnen geven voor het Fo-
rumprogramma in het ziekenhuis. 
Als gevolg hiervan is een ex-patiënt 
met een eigen activiteit in het Fo-
rumprogramma kunnen starten. En 
wie weet kunnen binnenkort ook 
patiënten met een bijzonder talent of 
een bijzondere vaardigheid mee een 
activiteit ontwikkelen in het Forum.”

“De kracht van de herstelwerkgroep 
is inderdaad dat we snel concreet ge-
worden zijn”, beaamt Sabine. “Er is 
een grote openheid en zowel positie-
ve als minder positieve ervaringen 
van patiënten kunnen aan bod ko-
men. Mooi is ook de multidisciplinai-
re samenstelling met zorgmedewer-
kers en patiënten uit alle eenheden.”

“Wat mij van meet af aan sterk op-
viel, is de gedrevenheid van de zorg-
medewerkers”, zegt Geert. “In de 
herstelwerkgroep valt dat nog meer 
op dan tijdens de opname. Als pati-
ent heb je vaak veel vragen: waarom 
moet dit, waarom kan dat niet anders 
... In de herstelwerkgroep ontdek ik 
de dingen van een andere kant, bvb. 

vanuit het oogpunt van veiligheid of 

“Dat gevoel herken ik”, zegt Emily. 
“Dat leidt soms tot verrassend nieu-
we perspectieven. De openheid van 
de herstelwerkgroep versterkt ove-
rigens mijn vertrouwen in de zorg-
verlening. Ik ben nog altijd patiënt in 
het ziekenhuis en voor mij voelt dit 
heel goed aan. Ik zie dit niet als een 
‘andere rol’ of zo, ik zit hier als me-
zelf, als persoon, niet als patiënt.”

Engagement

“We hebben met de herstelwerk-
groep geen vooropgezette doelstel-
lingen en geen deadlines. Voor elke 
samenkomst maken we een agenda, 
maar uiteindelijk is het de werk-
groep die zichzelf stuurt. Enkele 
thema’s komen wel geregeld terug. 
Zo bijvoorbeeld het veiligheidsma-
nagement, waarrond we met het 
ziekenhuis al een hele weg afgelegd 
hebben”, aldus Sabine.

“De herstelwerkgroep is zelf nog 

allemaal nog vrij nieuw. We willen 
vanuit de werkgroep ook een goede 
terugkoppeling organiseren naar 
de eenheden. Je voelt dat er gezocht 
wordt, je voelt de openheid – het is 
heel schoon om op die manier samen 

De patiënten nemen graag een en-
gagement op in de herstelwerk-
groep. Maar wat is het concrete 
engagement van het ziekenhuis? Sa-
bine Vandoorne: “Ons engagement is 
om oprecht te luisteren, in dialoog te 
gaan en effectief dingen te verande-

allemaal. ‘We werken krachtgericht’ 
is gemakkelijk gezegd, maar hoe geef 
je dat vorm? We zijn allemaal profes-
sionals met een diploma en met ja-

terug te vallen. Maar we mogen ons 
hier niet achter verbergen. We wer-
ken met mensen en de zorgverlening 
vindt altijd in een zorgrelatie plaats. 
Een open dialoog is daarom cruci-
aal. Ook als dat betekent dat we ons 
kwetsbaar moeten durven opstel-
len.”

“Ik haal ook veel kracht uit het con-
tact met lotgenoten”, vertelt Emily. 

“Dat wordt dikwijls onderschat, heb 

ik het gevoel. Gelukkig maakt het 

ziekenhuis hier meer en meer ruim-

warmer het contact en hoe echter 

de dialoog. Soms heb je als patiënt 

ook gewoon een luisterend oor no-

dig: dat je je verhaal even kwijt kunt, 

zonder echt in gesprek te gaan. Zorg-

verleners moeten ook daarmee reke-

de juiste evenwichten te vinden.”

Vertrouwen

“Verandering is nooit gemakkelijk. 

Verandering vergt moed. Alles staat 

of valt met open communicatie”, 

zegt Geert. “Een open dialoog kan 

veel misverstanden vermijden, maar 

toch moeten de zorgverleners soms 

ook een kat een kat durven noemen. 

-

den en uitleggen, hoe meer begrip er 

zal zijn bij de patiënten.”

“Dat klopt helemaal”, zegt Emily. 

“Zelf snapte ik bijvoorbeeld maar 

niet waarom we geen blikjes fris-

drank op de kamer mochten hebben. 

Pas later kwam ik te weten dat dit 

was om het gevaar op automutilatie 

te verminderen.”

“Maar ondertussen zijn we al afge-

stapt van dat soort regels”, zegt Sabi-

ne. “We hebben inderdaad jarenlang 

kamercontroles gedaan, maar dat 

werkte vooral het wantrouwen in de 

hand. Vandaag is ons veiligheidsma-

nagement meer op vertrouwen ge-

baseerd. We gaan in dialoog met de 

patiënten, doen een beroep op hun 

krachten en geven hen een stuk ver-

antwoordelijkheid. We moeten re-

gels en procedures kritisch in vraag 

we iets al jaren op een vaste manier 

doen, dat het de enige goede manier 

zou zijn. Onszelf in vraag stellen, 

dingen durven loslaten, samen naar 

goede oplossingen zoeken: daar gaat 

het om.”

“Zelfs al draagt de herstelwerkgroep 

maar een klein beetje bij in deze 

evolutie, dan nog is het de moeite 

waard”, vindt Emily.
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