
 

Programma Studiedag FED   
 

9u-9.15 Onthaal  

9.15-10u Prof. Dr. Philippe Delespaul - Herstel en Families: hoe we kunnen bijdragen 

De geestelijke gezondheidszorgzorg is met een belangrijke transitie bezig. Vaak wordt 

hiervoor het begrip ‘herstel’-gericht gebruikt, soms ook publieke ggz. 

‘Herstel’-gerichtheid betekent een belangrijke verschuiving van de focus van zorg, nl.van 

het idee dat professionals mensen van hun ziekte genezen, naar mensen te helpen 'hun 

ding te doen’. 

Soms wordt herstelgerichte zorg gepresenteerd als een tweede keuze, wanneer genezing 

faalt, maar eigenlijk is herstel meer ambitieus, nl. we willen dat mensen in staat zijn om te 

participeren en (meer) regie over hun leven te krijgen. 

Voor deze ambitie kan psychische hulpverlening niet beperkt worden tot de bijdrage van de 

expert die het hoofd van mensen ‘geneest’, maar wordt goede hulpverlening deel van het 

reguliere leven van mensen (en hun betrokkenen), daar waar ‘je ding doen' ertoe doet. 

Hierbij moeten families en naasten betrokken worden en kan men ervoor kiezen om de visie 

van families, door de inzet van familie-ervaringsdeskundigen als teamleden, dagelijks op de 

agenda van hulpverleners te zetten. 

10.15-11u Dr. Bart Debyser - Van de wachtkamer tot teamlid: betekenis en waarde van 

familie-ervaringsdeskundigheid in de zorg 

Waar naasten en familie tot voor kort (en/of soms nog steeds!) vooral in de wachtkamer 

geplaatst werden en zich buitengesloten voelden in de zorg voor hun naaste, is er stilaan een 

steeds groter wordende aandacht om naastbetrokkenen actief te betrekken in de zorg voor 

hun naaste. Parallel met hoe steeds meer (ex)-patiënten hun ervaringskennis inzetten in de 

zorg als ervaringsdeskundige, groeit stilaan ook de belangstelling bij gezondheidsorganisaties 

om familie-ervaringsdeskundigen te betrekken bij de werking.  

In deze  presentatie gaan we dieper in op wat nu familie-ervaringsdeskundigheid eigenlijk is. 

En vooral hoe deze ervaringsdeskundigheid  van familieleden (naastbetrokkenen) van 

betekenis en toegevoegde waarde kan zijn. Wat zijn voorwaarden, kansen en mogelijkheden 

opdat ervaringen van naastbetrokkenen een positief verschil kunnen maken in de zorg? En 

zijn er ook barrières waar naastbetrokkenen mee af te rekenen hebben wanneer ze hun 

ervaringen als naastbetrokkene willen inzetten? Waar situeren er zich moeilijkheden of 

aandachtspunten?  

Het is een verhaal dat kracht wordt bijgezet vanuit het meenemen van zowel eigen 

ervaringen en onderzoeksbevindingen, als het meenemen van de nog zeer beperkte 

internationale literatuur waar familie-ervaringsdeskundigheid voorwerp van studie is.   



 

11u-11.30 Pauze 

11.30-12.30 Ronde tafel met ervaringsdeskundigen o.l.v. radio- en tv-

presentatrice Fien Sabbe 

12.30-13.30 Lunch 

13.30-14u Voorzitterschap Familieplatform 

We maken van dit moment gebruik om onze dankbaarheid te uiten voor de vele 

jaren inzet van Ria Vandenheuvel. Met passie was zij de afgelopen jaren voorzitter 

van het Familieplatform. Vanaf 1 oktober 2021 verwelkomen we Prof. Dr. Gilbert 

Lemmens als nieuwe voorzitter.  

14u-14.45 Gijsbert Mulder – Een integratie van eigen ervaringen en onderzoek 

14.45-15.45 Voorstellen projecten FED  

Familie-ervaringsdeskundigheid vindt meer en meer ingang. We staan stil bij 

enkele projecten rond (F)ED; met o.a. Veerle Aedekerk (Similes). 

16u-16.30 Minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke 

16.30 Kim Steeman – Tot slot 

 


