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colloquium.guislain@fracarita.org.
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Dr. Jessica De Maeyer

Dr. Jessica De Maeyer

Dr. Jessica De Maeyer is verbonden als docent aan de vakgroep
orthopedagogie, HoGent en sinds 2014 coördinator van het facultair
expertisecentrum Quality of Life (E-QUAL), Faculteit Mens en
Welzijn, HoGent. Binnen het centrum coördineert zij verschillende
onderzoeksprojecten die inzetten op de implementatie van het
concept ‘Kwaliteit van Leven’ in verschillende sectoren en
doelgroepen (vb. personen met een psychische kwetsbaarheid,
personen met een beperking,…). Daarnaast is dr. De Maeyer
coördinator van de academische werkplaats Vermaatschappelijking,
waar praktijkwerkers, academici en ervaringsdeskundigen rond dit
thema expertise uitwisselen en samen projecten opzetten. Haar
belangrijkste onderzoeksdomeinen zijn: Kwaliteit van Leven,
gebruikersperspectieven, herstel, persoonsgerichte ondersteuning,
burgerschap, outreach, sterktegericht werken en de ondersteuning
van mensen in een maatschappelijk kwetsbare situatie in het
algemeen.

Vermaatschappelijking is de nieuwe doelstelling in de gezondheidsen welzijnssector (o.a. GGZ, sector voor personen met een
beperking, jeugdhulp,…). En hoewel de term een hoge
‘aaibaarheidsfactor’ heeft, blijft het onduidelijk wat er exact onder
verstaan wordt. Zoals bij elk containerbegrip bestaat het risico op
misverstanden, verwarring en ergernis. Aan de hand van een
aantal concrete spanningsvelden, waar zorgverleners, cliënten en
hun informele netwerk dagelijks mee geconfronteerd worden,
wordt ingegaan op de uitdagingen, grenzen en valkuilen van
vermaatschappelijking. Er wordt ingezoomd op de na te streven
uitkomstmaat van vermaatschappelijking, namelijk ‘inclusief
burgerschap’ en wat dit vraagt van ‘cliënt’, informeel netwerk,
professional, beleid en de ruimere samenleving.

Dhr. Peter Dierinck
Peter Dierinck is psycholoog in het psychiatrisch centrum GentSleidinge op de afdeling herstel. Dhr. Dierinck werkte tevens drie
jaar in een mobilteam en is momenteel voorzitter van de Vlaamse
Werkgroep Kwartiermaken. Dhr. Dierinck is eveneens columnist bij
sociaalnet en psychosenet en auteur van het boek “Hoop verlenen”,
Witsand, 2017.

Binnen het kader van de accreditering werd een
erkenning aangevraagd.

Dhr. Peter Dierinck
België is wereldwijd, na Japan, het land met de meeste
psychiatrische bedden. Nogal wat mensen bleven vroeger
levenslang in opname. Langdurige opnames hebben vaak vele
negatieve neveneffecten. Het is een dynamiek waar je als
hulpverlener aandacht moet voor hebben. De organisatietijd heeft
voorrang op de individuele tijd. Institutionalisering is een gekend
fenomeen. Herstelgericht denken vertrekt van de patiënt als
burger. Deze eerste noodzakelijk hervorming is er één binnen de
psychiatrie. De tweede is dat hulpverleners zich richten op
veranderingen in de maatschappij. Kwartiermaken is het vinden en
zelfs creëren van gastvrije plaatsen met een maximum aan
wederkerigheid. Aan de hand van praktijkvoorbeelden gaan we in
op de termen herstel en kwartiermaken en hoe deze onlosmakelijk
met elkaar verbonden zijn.
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