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Patiënten betrekken bij  
de teamvergadering  
en het behandelplan

Hoe actiever patiënten betrokken worden bij hun 

behandeling, hoe gemotiveerder ze zijn en hoe sneller 

ze herstellen. Bovendien getuigen betrokkenheid, 

inspraak en participatie van respect voor elke patiënt. 

Kliniek Sint-Jozef voegt de daad bij het woord. Ook in 

2015 werden verdere stappen in die richting gezet.

“Ik voel me een mens  
naar wie geluisterd wordt”

Birgit, patiënt eenheid Volwassenen 
kortverblijf en Psychosociale revalidatie

“Ik was best wel zenuwachtig toen ik op het behandelplanteam 
mijn verhaal mocht doen. Gelukkig hielp mijn individuele 
begeleider me goed bij de voorbereiding. En ook tijdens het 
overleg had ik nooit het gevoel er alleen voor te staan. Aan de 
hand van de wensboom en de levenslijn die ik vooraf had op-
gesteld, kon ik mijn visie en mijn verwachtingen, mijn sterktes 
en mijn zwaktes, mijn valkuilen en mijn steunpilaren onder 
woorden brengen. Het is confronterend om zo naar jezelf en 
je verleden te kijken, maar het is een goede basis om er lessen 
uit te trekken en positief vooruit te kijken.
Natuurlijk ben ik blij dat ik mijn eigen verhaal kon brengen op 
het behandelplanteam en dat er effectief naar mij geluisterd 
werd. Al voelde ik mij nog erg onzeker op dat moment. De 
feedback die ik kreeg, gaf me hoop. Ik had het gevoel dat de 
diverse zorgverleners heel goed wisten hoe ik me voelde en 
waar ik naartoe wou. Tegelijk voelde ik mij heel betrokken: 
niets werd over mijn hoofd heen beslist. Ik zat gewoon mee 
aan tafel en kreeg achteraf ook een helder verslag van de 
bespreking. Dat verslag kon ik achteraf nog rustig overlopen 
met mijn individuele begeleider. Ik voelde me een mens naar 
wie geluisterd werd, geen nummer. Ik hou echt een goed 

“De patiënt is piloot,  
wij de copiloot”

Els Moerman, individueel begeleidster 
eenheid Psychosociale revalidatie

“Op de eenheid Psychosociale revalidatie betrekken we pa-
tiënten in de evolutieteams en de ontslagteams. In het evo-
lutieteam volgen we samen het proces van de opname op de 
voet. Want zeg nu zelf: wie is het best geplaatst om zijn eigen 
evolutie te schetsen? De patiënt zelf, toch?
Als het team van zorgverleners met de patiënt samen zit om 
de evolutie in de opname te bespreken, zijn er doorgaans geen 
verrassingen. We staan dag in dag uit dicht bij de patiënten. 
Bovendien is de individuele begeleider een vertrouwensper-
soon die de patiënt na verloop van tijd door en door kent. Open 
communicatie zorgt voor vertrouwen. Wij beslissen niets 
zonder de patiënt erbij te betrekken. Elke nieuwe stap in de 
behandeling gebeurt in overleg met de patiënt. En zelfs als 
een patiënt zich (nog) niet sterk genoeg voelt om te spreken en 
zijn verhaal te doen, dan nog is zijn aanwezigheid belangrijk 
voor de betrokkenheid.
Zo doen we een beroep op de krachten in elke patiënt. 
Krachten die ze aanvankelijk soms zelf niet vermoeden. 
De patiënt is de piloot, wij de copiloot. Natuurlijk vergt 
dat in het begin wat meer tijdsinvestering, vooral van de 
individuele begeleider. Maar achteraf haal je die extra tijd 

Els Moerman,  

Kelly Hoebeke,  

Hilde Vandewalle

Patiëntenparticipatie en herstel



9Magazine kliniek Sint-Jozef Pittem

“Actieve participatie  
geeft ook zorgverleners  

meer voldoening”

Hilde Vandewalle, verpleegkundige 
eenheid Volwassenen kortverblijf

“Wij staan zoveel mogelijk tussen de mensen. We trekken 
ons niet terug in ons bureau, maar bewegen ons tussen de 
pa tiënten. Die voortdurende informele contacten leren ons 
heel veel. Natuurlijk blijven we in onze rol als hulpverlener, 
maar er is geen sprake van een wij-zij.
Niet alleen de behandeling gebeurt in overleg met de patiënt, 
ook het ontslag wordt grondig voorbereid. De individuele 
begeleider blikt samen met de patiënt terug op de vooropge-
stelde doelstellingen en op het traject dat is afgelegd. Staat 
de patiënt weer op de rails na die periode van kortverblijf? 
Is er eventueel nog nazorg nodig? In dagkliniek of ambulant?
De gesprekken met de patiënten leveren soms hele mooie mo-
menten op. Als je voelt dat een patiënt de kracht en de taal vindt 
om zijn verhaal te vertellen, in woorden of op een creatieve 
manier, dan kan dat zo sterk zijn. Deze manier van werken, met 
actieve participatie van elke patiënt, geeft ons als hulpverleners 
veel voldoening. De band die je schept, is veel sterker. Je gaat 
samen een weg. Vroeger hadden we na een teamvergadering 
wel eens het gevoel: ‘Oei, hoe gaan we dat nu best aanbrengen 
bij de patiënt?’ Vandaag is dat gevoel helemaal weg: de patiënt 
is immers van meet af aan in alle openheid betrokken. Dat zorgt 

“Alleen een betrokken  
patiënt is gemotiveerd”

Kelly Hoebeke, afdelingspsycholoog 
eenheden Volwassenen kortverblijf en 

Psychosociale revalidatie 

“Op de eenheid Volwassenen kortverblijf werken we met een 
werkbundel een acht weken durende opname uit. Met de 
werkbundel als instrument kan de patiënt zijn levensverhaal 
schetsen, teamvergaderingen voorbereiden, teamafspraken 
bijhouden, zijn eigen proces opvolgen, vragen noteren en 
thera pieën bijhouden. De werkbundel betrekt de patiënt 
actief als speler in zijn eigen behandelproces.
Daarnaast wordt iedere patiënt uitgenodigd op zijn eigen 
behandelplanteam en ontslagteam. Op deze teamvergade-
ringen komen alle hulpverleners uit het multidisciplinaire 
team samen om, in overleg met de patiënt, respectievelijk 
een behandelplan of nazorgplan op te stellen. De patiënt 
kan deze teamvergaderingen voorbereiden aan de hand van 
enkele gerichte vragen uit de werkbundel. Hij hoeft dat niet 
alleen te doen; elke patiënt heeft vanaf dag één een individuele 
begeleider die hem daarin bijstaat. Tijdens het overleg krijgt 
de patiënt als eerste het woord. Hij kan zijn verhaal doen en 
eigen doelstellingen of voorstellen uitspreken. Samen met 
de patiënt proberen we die doelstellingen dan concreet te 
maken. Zegt de patiënt bijvoorbeeld dat hij ‘gelukkiger’ of 
‘assertiever’ wil worden, dan kijken we samen hoe we daaraan 
kunnen werken en welke stappen we hiervoor moeten zetten.
De teamvergaderingen met de patiënt zijn interactieve ver-
gaderingen pur sang. We laten ons raken door het verhaal 
van een patiënt, door zijn motivatie en suggesties, maar ook 
door zijn weerstanden. We proberen met een open houding 
telkens weer op dezelfde lijn te komen als de patiënt. Wat 
telt, is dat de patiënt zich kan herkennen in de afspraken 
die we maken. Wij weten als team hoe we een behandeling 
moeten opstarten, maar enkel de patiënt kan vertellen hoe 
dat aanvoelt voor hem of haar als individu. Daar ligt zijn of 
haar deskundigheid, waarmee we rekening moeten houden. 
Alleen zo is elke patiënt gemotiveerd om zijn behandeling 


