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“Celui qui me dérange, éveille
en moi la vie.”

- JEAN VANIER -
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I. Voorstelling Dienst ZP in UPC-SK

- 110 patiënten in opname-observatie
175 patiënten in behandeling-revalidatie
40 dagpatiënten; 10 nachtpatiënten

140 bewoners in PVT
+ 650 medewerkers (op jaarbasis gemiddeld 491 VE)

- 3 campussen: Bierbeek/Leuven/Heverlee 
+Outreach projecten, Mobiele Teams, Woonprojecten, Activiteiten-

en ontmoetingscentrum ‘t Collectief, ‘t Hoeckhuys in de stad

- ½ patiënten met forensische achtergrond (2 nieuwe longstay
projecten!)



Dienst ZP

- Stafdienst rechtstreeks onder alg. directeur
- Bestaande uit 4 deeltijds vrouwelijke pastores, 

theologisch geschoold + 6 pastoraal vrijwilligers
- Stages vanuit Faculteit Theologie KU Leven
- Nauwe samenwerking met:

 TAC (Therapeutisch Activiteitencentrum)
 Dienst HERSTEL: 3 betaalde krachten (1,6 VE) + 4 vrijwilligers
 Ervaringsdeskundigen in team: 3 betaalde krachten (1,5 VE)
 Parochie Bierbeek & Universitaire Parochie KU Leuven
 Welzijnszorg



Logo Dienst ZP

Katrien        Ilse Désirée      Davine



Identiteitsverklaring SK

“VOLLEDIGE ZORG”
Vanuit de traditie als psychiatrisch centrum van de 
Broeders van Liefde en vanuit onze deskundigheid 
willen we een geestelijke gezondheidszorg voor de 
mens in al zijn of haar dimensies. Naast het 
lichamelijke, psychische en het sociale hebben we 
ook aandacht voor zinbeleving. 
Belangrijk vinden we de ondersteuning van de eigen 
mogelijkheden van de patiënt en bewoner en het 
herstel van relaties.



II. 3D-model: volledige zorg als
geïntegreerde zorg

3D-onderbouw van de bio-
psycho-sociale driehoek

• Worstelen op spiritueel vlak (= 
zinbeleving < geloof, transcendentie
+  verbinding) : laat zich moeilijk
observeren; vertoont zich zelden
in manifest gedrag, veelal in 
meta-communicatief gedrag

• Er is een constante wissel-
werking tussen het spirituele
niveau en de 3 andere niveaus

Fysisch Psychisch

Sociaal

= SPIRITUEEL

CORNETTE

x



Volledige zorg als geïntegreerde zorg

Krachtbron

(Kleine) krachtbronnen zorgen voor 
welbevinden en kunnen volstaan
om met beperkingen om te gaan. 
Zij brengen het systeem in balans
en verlenen het veerkracht!

Fysisch Psychisch

Sociaal

= SPIRITUEEL

MODEL



4 krachten die helpen om een
dood punt te overstijgen, en die
creatief ingezet kunnen worden
in de zorg:

Het individu-overstijgende van:
Natuur / Cultuur / Ontmoetingen / Cultus

III. K.G. Dürckheim: 4 bronnen-
theorie ULTREÏA



Eye-opener voor projecten, 
gepromoot door Dienst ZP 

Kliniek-
breed



1. Cyclische kracht in de natuur

EMMÄUSTOCHT

12 km van deur 
tot deur

3e vrijdag sept



2. Individu-overstijgende kracht
van cultuur

KAPELCONCERTEN

OUT OF THE BOX
Concert over ‘de 
weg’, bij de inhul-
diging nieuw logo



3. Vooruitgrijpende kracht van relaties

“Je t’aime, donc tu ne mourras pas!” 
(G. MARCEL)

Buddy’s van de Kerst- en Paasbrunch 
(Univ. Parochie)

brengen nieuw leven



Voetwassing
op Witte Donderdag door 
pastor + hoofdgeneesheer

4. Teruggrijpende kracht van cultus en
rituelen

“DOE DIT TOT MIJN
GEDACHTENIS…”



1. Vergt luisteren in de diepte = 3D-luisteren
 Opmerkzaamheid voor halve zinnen: wijzen op wat 

té groot voor woorden is

IV. AANDACHTSPUNTEN bij inzetten
krachtbronnen in de zorg (5)

Individuele
begeleiding



“Kon ik nog maar es fluit spelen…”

LUCIA

- 42 jaar en 98% blind
- gescheiden, 3 kinderen geplaatst
- evangelisch christen
- stemmingsstoornissen, suïcide-risico
- in verzet tegen therapie

CASUS



2. Steeds zien binnen relationele ethiek
(bv. loyauteit tegenover de grootouders)

3. Idealiter komen bronnen geclusterd, liefst in 4-voud
voor (cf. beeld van de stoel)

In situaties van verlies kunnen bestaande bronnen uit-
drogen,ontoereikend zijn (verborgen) SIRITUELE PIJN

4. Geen solo-werk, maar teamwork: vergt goede afspraken
en communicatie!



5. Specifiek binnen GGZ: afstemmen op mogelijkheden
van de patiënt + SOC-theorie van Baltes (1990): stelt
dat het behoud van aanpassingsvermogen en het 
integreren van verlies verloopt via 3 basisprocessen:

S ELECTIE
O PTIMALISATIE
C OMPENSATIE



Arthur Rubinstein
(1887-1982)

Briljant pianist tot op 
zeer hoge leeftijd. 
Hoe deed hij dat?

Minder stukken
op zijn repertorium;
enkel deze die hij 
graag speelde

Meer oefenen

Trage delen in een
stuk trager spelen
om het contrast 
met een snel deel in 
de verf te zetten

S

O

C



Lucia: “Als het niet meer kan 
zoals het moet…”

C

1.

2.

3.

C1:
C2:
C3:

CASUS

Begeleiding door medepatiënt Herman op de conga
Context van sacrale ruimte (kapel)
Improvisatie, visualisatie en trager spelen








IV. SAMENVATTING: inzetten van kracht-
bronnen in individuele begeleiding

Kunnen samenhouden van
3 energetische centra:

 HOOFD / Kennis  (multi-disc.)

 HART   /  Kunde  (3D-luisteren)

 BUIK   /   Kunst    (intuïtie en
creativiteit)



V. Nieuwe methodieken ZP Modules

- Kortlopende modules: 2 tot 5 sessies
- Tijdens therapieblok
- Uitgewerkt niet per afdeling, maar per doelgroep
- Krijtlijnen/voorwaarden: MIRTE-model
- Basisprincipes: CHIME-model winterhard

geurend

Joodse doeners: hadassim



VOORWAARDEN: “MIRTE”-model

M ede-eigenaars zoeken
=  draagvlak ZP vergroten: werken in tandem, proefsessie team

I   nformeren
=  info-fiche DS opmaken + affiches ophangen + persl uitnodiging 

R ealisme binnenbrengen
=  kortlopend engagement, kleine groepen, FB referenten ZP

T erugkoppelen
=  zorgen voor zichtbaarheid, voor output

E rvaringsdeskundigheid inbrengen
=  (ex)-patiënten mede-verantwoordelijkheid geven



BASISPRINCIPES: “CHIME”-model

C onnectedness / verbondenheid
=  leren van elkaar in gesloten of open groepen

H oop en optimisme
= iedereen mag deelnemen, iedereen kan groeien

I dentiteit en uniciteit

= deelnemers > hun rol als patiënt: = inbreng honoreren

M eaning / betekenis
= deelnemers én begeleiders: kwetsbaarheid als bron van zingeving

E mpowerment
= krachtgericht, en niet klachtgericht werken



AFGESTEMD AANBOD

C onnectedness

H oop en optimisme

I dentiteit en uniciteit

M eaning / betekenis

E mpowerment

 Komen eten
 Abdij-weekend

 Winteruur – Zomeruur
 Light a Candle

 Sprankels

 Spirit-wijzer
 Toilet-affiches

 Labyrint



1. “SPRANKELS” (photovoice)

M Pastor in duo met verpleegkundige of ED

I Info-fiche in TAC-map + bubbelaffiche + brief deelnemers

R 4 sessies van 1,5u / kunnen ook apart gevolgd worden

T Tentoonstelling + vernissage met bubbels

E Patiënten verantw voor keuze, vormgeving en titels foto’s

DAP
~ Uniciteit en identiteit



Opgebouwd rond 4 identiteits-vragen

Bezoek tentoonstelling afdeling VIA



1. Wat doet jou glimlachen?

De tenen van God (Kristof)



Zittende verbondenheid
(Ans) 



2. Waar liggen je wortels?

De kleur blauw-wit doet mij dromen (Mo)



NESTWARMTE (Els)



3. Wat geeft jou vleugels?

Fietsen naar oma (Olivier)



Ogen vol liefde
(Paulien)



4. Wat geeft jou perspectief?

Plaats voor imperfectie 
(Katrien)





Ik heb nu iets om mijn 
studio mee te versieren



Locatie in cultureel 
centrum momenteel 

niet haalbaar



2. “KOMEN ETEN” (restitutie)

M Pastor in duo met referent ZP op de afdeling + 1 bewoner
die 9 gasten mag kiezen (4 bewoners; 5 externen)

I Opgenomen in afdelingsbrochure + zorgprogramma

R Broodmaaltijd ‘s avonds, 5 keer per jaar

T Foto in afdelingstijdschrift + bedankingskaartje nadien

E Bewoners betalen, zetten klaar, bereiden themavragen voor

LFP
~ Connectedness



+ Nieuwe skills

+ Nieuwe verhalen

+ positieve
beeldvorming

+ 1 nieuwe     
vrijwilliger



- Mede-eigenaarschap niet evident:
 Onderlinge spanningen
 Verschil in zakgeld
 Verschil in communicatieve vaardigheden

- Tijdsintensief + keuze voor pastor: aankopen / uitwerken 
thema / aanvragen inplannen / introducties bezoekers

- Koppeling aan onderzoek zou in pilootfase interessant zijn



3. LIGHT a CANDLE (ritueel)

Rond gemis en verlangen       2e vrijdag van nov

PVT-
FOR
& DZ~ Hoop en optimisme



3. LIGHT a CANDLE (ritueel)

M Pastor in duo met ergo op de afdeling
+ parochie Bierbeek + Univ. Par. KU Leuven + wijkwerking

I Affiches + Kerk en Leven + Info Bierbeek + facebook

R 17u-20u

T Foto + bloemlezing quotes in aankondigingskanalen en 
plaatselijke pers

E PVT: eindverantwoordelijkheid voor tent met soep & muziek
DZ: eindverantwoordelijkheid voor gedichten en teksten



300 gratis 
kaarsjes-met-
etiket



180 euro opbrengst 
voor Abdij-weekend



Bezinnende teksten rond licht en duisternis



Dat ikzelf een lichtpuntje 
mocht zijn door te luisteren 

naar iemands verhaal





 Zin ontstaat rond de leegte, 
waar mensen…

…elkaar vasthouden en wederzijds dragen



« Je suis frappé de ce que le partage de nos 
faiblesses et de nos difficultés soit un 
stimulant plus grand pour les autres               

que le partage de nos qualités 
et de nos réussites. »

J .VANIER, La communauté. Lieu de fête et de 
pardon (« In broosheid dragen »),  1979.

KENOSIS



ZP in GGZ

1. Nood aan ruimere inbedding in de organisatie?

2. Vermaatschappelijking van zinzorg?
 Spirituele kaart?
 Probleem van eenzaamheid?

3. Zinzorg en zelfzorg ?

4. Eigen (positieve) insteek van geloof en rituelen?





Geloven in een ‘bewarende’ God

Ook als niemand mij 
ziet in mijn sterktes, 
dan nog ziet God mij.

Het goede dat ik 
realiseer, is bij Hem 
geborgen en heeft 
eeuwigheidswaarde

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQ-9-att_QAhUDfhoKHRsvDAIQjRwIBw&url=http://kids.flevoland.to/kleuren/lichaam/oog.shtml&psig=AFQjCNHQj9iAFWWXSHWnDfHezkRYaS7ijA&ust=1481108736243612
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