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VOORWOORD
In 2017 vierde KPC haar 15e verjaardag en deze gelegenheid konden we niet laten liggen om 
terug te blikken op onze weg naar volwassenheid.

Kinderpsychiatrisch Centrum Genk bestaat vandaag onder meer dankzij de inzet van een 
kleine groep idealisten en enthousiastelingen. Zij waren erbij van bij de geboorte en kozen 
dus met overtuiging voor de charme van een start-up. Verschillenden van deze pioniers zijn 
vandaag nog actief in KPC. Sommigen hebben een andere (deel)functie of werken vanuit 
KPC mee in het mobiele team van Ligant, anderen zijn even weggeweest en teruggekeerd 
of maken nog steeds deel uit van de leefgroep waarin ze gestart zijn. Zij hebben de drive van 
de beginjaren nog vers in het geheugen, en vertellen in dit jaarverslag enthousiast over de 
typische fasen van een organisatie in ontwikkeling. U leert onder meer wat onze connectie 
met de Kempense Pluimvee Centrale inhoudt, maar ook dat groeien, protocolleren en stan-
daardiseren voor pioniers welkom, maar ook een beetje rouwen is.

Wil je geïnspireerd worden door onze pioniers? Wil je weten wat er achter de acroniemen 
VIB, EPD of VBM schuilt? Of wil je begrijpen wat er in KPC onder BOOST verstaan wordt?
Ga dan met ons mee in en door de tijd en geniet vooral van het enthousiasme van onze collega’s!

Het jaarverslag dat u vandaag voorligt gaat aldus de nostalgische toer op, maar kijkt tegelijk 
naar het heden met thema’s die ook een blik werpen op de toekomst. We stuurden een 
reporter op pad die niet alleen de pioniers aan tafel bracht, maar ook een staalkaart aan 
thema’s uit de beleidsplannen nam om in dialoog te brengen met enkele betrokkenen.

Daarbij kunnen we de ogen niet sluiten voor de ontwikkelingen om ons heen. Binnen nog 
eens vijftien jaar zal een ziekenhuis er heel anders uitzien. Vermaatschappelijking van zorg, 
delokalisatie en zorgregio’s zijn normaal de aanzet van nieuwe ontwikkelingen. Als kleintje 
tussen de groten zullen we ons meer dan ooit moeten bewijzen. Toch blijven we bij ons motto 
dat klein fijn is. Leefbaarheid van een instelling en kleinschaligheid sluiten elkaar niet uit, al 
moeten we daarvoor iedere dag op de toppen van onze tenen staan.

Tenslotte een woord van dank aan iedereen die ons door een toch bewogen 2017 loodste 
en bij uitstek aan de auteurs van dit jaarverslag.

VOORWOORD 
 Toon Lysens,

voorzitter Raad van Bestuur

Guido Van Hamme,
algemeen directeur
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ACTIVITEITSGEGEVENS

TELEFONISCHE AANMELDINGEN

URGENTE AANMELDINGEN

2015

2016

2017

157

198

214

PEUTERS EN 
KLEUTERS

2015

2016

2017

279

313

356

LAGERE SCHOOL-
KINDEREN

2015

2016

2017

384

450

461
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2016

87

28

VIA SPOED ZOL
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BIJ KPC

!

2015

RECHTSTREEKS 

BIJ KPC

49

39

!
VIA SPOED ZOL

2017

10
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AANTAL VERPLEEGDAGEN PER KENLETTER

AANTAL OPNAMES

2015

4543 1680

K
(VOLLEDIG)

k
(PARTIEEL)

2016

3900 2201

K
(VOLLEDIG)

k
(PARTIEEL)

2017

2017

4103 2250

K
(VOLLEDIG)

k
(PARTIEEL)

69
(24%)

156
(55%)

TOTAAL: 282

57
(20%)

INFANTS, 
PEUTERS EN 
KLEUTERS

LAGERE SCHOOL-
KINDEREN

JONGEREN
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2015

2016

2017

INFANTS, PEUTERS EN KLEUTERS 29,53
LAGERE SCHOOLKINDEREN 30,37

JONGEREN 18,39
URGENTIEWERKING 2,48

INFANTS, PEUTERS EN KLEUTERS 26,75
LAGERE SCHOOLKINDEREN 30,42

JONGEREN 21,98
URGENTIEWERKING 2,22

INFANTS, PEUTERS EN KLEUTERS 25,98
LAGERE SCHOOLKINDEREN 32,37

JONGEREN 20,89
URGENTIEWERKING 2,42

LIGDUUR IN DAGEN

LEEFTIJDSVERDELING OPNAMES

4%

28%

23%

16-18 JAAR

12-15 JAAR

8-11 JAAR

4-7 JAAR

0-3 JAAR

33% 11%
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VERBLIJFPLAATS OPGENOMEN PATIËNTEN

AMBULANTE RAADPLEGINGEN

PSYCHIATER: 1229
PSYCHOLOOG:394

TOTAAL: 1623

PSYCHIATER: 1182
PSYCHOLOOG:296

TOTAAL: 1478

PSYCHIATER: 1240
PSYCHOLOOG:276

TOTAAL: 1516

57
(19,7%)

114
(39,4%)

41
(14,2%)

68
(23,5%)

2015 2016 2017
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RONDETAFELGESPREK MET  
KPC’ERS VAN HET EERSTE UUR: 
EEN VERHAAL OVER PIONIEREN
In 2002 ontving KPC de eerste patiënten. 
Naast de benodigde investeringen van de 
vier oprichtende ziekenhuizen was er voor-
al een nood aan menselijk kapitaal. Mensen 
met meer of minder ervaring, die vooral 
samen een grote goesting deelden om van 
deze opportuniteit een volwaardig ziekenhuis 
te maken. Een ziekenhuis dat anders kon en 
moest zijn, complementair aan het bestaande 
aanbod. Een grootscheepse aanwervingsdag 
in de aula van het Ziekenhuis Oost-Limburg 

staat nog in het geheugen gegrift. Verschil-
lende vaardigheden en diploma’s werden 
gezocht, maar allen moesten ze voldoen aan 
één minimaal criterium: ‘Pionier’ willen zijn.
Vandaag zijn we 15 jaar later en kunnen heel 
wat pioniers hun verhaal nog vertellen. Ze zijn 
nog steeds verbonden aan KPC en dragen de 
kennis van een zoekende organisatie met zich 
mee. Ze hebben ervaringsdeskundigheid in 
wat werkte of niet werkte, en durven ook 
vandaag kritisch te blijven over de evoluties 

van het ziekenhuis en de professie. Als je hen 
samenbrengt rond één tafel om te dialogeren 
voel je dat de drang om te pionieren hen niet 
verlaten heeft. 

Het is een eer om met hen, bij een hapje en 
een drankje, terug te kijken in de tijd en de 
tongen de vrije loop te laten. Hieronder een 
relaas van een geanimeerd rondetafelgesprek 
met de ‘pioniers van KPC’.

Jullie waren er bij de opstart bij, we spreken dus 
over 2002 en alles was nog nieuw te ontginnen. 
Het kind werd geboren. Hoe waren die eerste 
momenten?

Ik weet nog op onze eerste werkdag dat 
we samenkwamen in de kelder en Patrick 
(Demeulemeester, de toenmalige directeur) 
tegen ons zei: ‘Je hebt allemaal jezelf meege-
bracht en daar ga je het nu even mee moeten 
doen’. En dat was ook zo: tafels in mekaar zet-
ten, computers plaatsen, naar de Fun gaan om 
de eerste spullen voor de kinderen te zoeken. 
Zelfs in de keuken van ZOL confituurtjes en 
botervlootjes gaan zoeken opdat de kinderen 
eten zouden hebben. Ik heb zelfs mijn papa 
nog gebeld die dan het speelgoed van de kin-
deren in elkaar kwam zetten. Toen we naar 
de Fun gingen, herinner ik mij dat we zelfs 
niet voldoende kofferruimte hadden. Budget? 
Dat woord kenden we op dat moment niet. 
Ik denk dat niemand goed wist welk budget 
er op dat voorhanden was. Op dag 1 was het 
dus alles in elkaar schroeven en op dag twee 
waren al die meisjes daar.

We zijn ook pas met één leefgroep van 8 
kinderen gestart, meisjes denk ik. De tweede 
leefgroep hebben we dan enkele maanden 
later geopend. De leefgroep van de peuters 
en kleuters was het sluitstuk. Iedereen werkte 
in die ene leefgroep met jongeren die we in de 
maanden voordien op intake hadden kunnen 
zien op de raadpleging van PZ Sancta Maria 
(nu Asster). De eerste jaren waren het immers 

PIONIER
Een pionier is iemand die als een van de eersten een bepaald gebied betreedt, zodat 
hij daar zijn weg moet vinden zonder gebruik te kunnen maken van de ervaring van 
anderen. 

Kenmerkend voor het werk van een pionier (het zogenaamde pionieren) zijn de ontbe-
ringen die men ondergaat en de grote inspanning die men zich moet getroosten omdat 
allerlei voorzieningen nog ontbreken. Het werk van een pionier gaat vaak gepaard 
met vele mislukkingen en tegenslagen, omdat de pionier nog niet kan beschikken over 
methodes die zich in de praktijk bewezen hebben. 

Het werk van een pionier is wel erg belangrijk, omdat anderen erop kunnen voortbou-
wen. Sommige personen zijn van nature een pionier. Zochten pioniers in oudere tijden 
een nieuwe en onbekende omgeving op, later waren zij bijvoorbeeld degenen die een 
nieuw bedrijf opstarten. Een echte pionier functioneert minder goed in een compleet 
gevestigde omgeving.

Bron: Wiki pedia
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de psychologen die de indicatiestelling deden. 
We kennen trouwens die eerste patiënten nog 
bij naam. Dat vergeet je immers niet zo snel. 

Waar hebben jullie de mosterd gehaald? Heb-
ben jullie vooraf dan een try-out gedaan, of zijn 
jullie er op goed geluk in gedoken?

In het begin hadden we niks, en eigenlijk heb-
ben we gewoon de werking van Sancta Maria 
gekopieerd. Dat niet alleen trouwens, ook het 
arbeidsreglement, personeelsbeleid, etc. heb-
ben we gespiegeld aan Sancta Maria. In het 
begin hadden we dat echt nodig want er waren 
geen kaders of ervaring om op terug te vallen. 
Gelukkig was dat om op te starten ook een 
stevige grond, en hadden we de ondersteuning 
van Asster ook nodig. Anderzijds was dat voor 
hen niet evident want ik herinner me nog dat 
er bij hen angst bestond dat de patiëntmix en 
zorgzwaarte in hun ziekenhuis zou wijzigen 
door de opstart van een unit met kortdurende 
werking. Dat gaf bij momenten wel spanning 
onderling. Gelukkig dat dr. Decorte (toenmalig 
hoofdgeneesheer) op de twee werkplekken 
actief was. Breder in de provincie werd er 
bovendien veel gesproken over het mogelijk 
verloop van medewerkers naar de nieuw op 
te richten unit. 

Over de periode van de opstart zijn wel wat 
anekdotes te vertellen. De mooiste is die van 
de ‘Kempische PluimveeCentrale’. We wilden 
absoluut starten onder de afkorting KPC, maar 
deze was officieel al ingenomen door de Kem-
pische Pluimvee Centrale. Uiteindelijk hebben 
we er dan maar Genk achteraangeplakt om 
toch met KPC te kunnen blijven werken. 

Wat heeft gemaakt dat jullie afkwamen op de 
Kempische PluimveeCentrale? Er leek zoveel 
onbekend en onzeker. Waarom kies je hier in 
godsnaam voor?

Voor mij was het toch de mogelijkheid om een 
stukje vroeger in het ontwikkelingsproces van 
kinderen in te grijpen. Kortere opnames en kort 
op de bal kunnen spelen. Op de Kaap bvb. waren 
het opnames van maanden en het project van 
KPC nodigde me uit om het over een andere 
boeg te gooien. Ook praktische redenen speel-
den voor sommigen. Het kunnen terugkeren 
naar Limburg waar de roots liggen. Of nog, de 
leeftijd: ik was veertig en dacht bij mezelf ‘als 
ik nog iets anders wil doen is het nu of nooit’. 

In het begin hebben we ons trouwens totaal 
zot gewerkt. We deden bijna alles en er was 
vaak maar één iemand van de verschillende 
disciplines. Therapeuten moesten alle sessies 
vervangen bij afwezigheden en alleen in de 
vroege of de late werken was toen normaal. 
Dat heeft bij momenten taferelen opgeleverd 
waarbij we de deur moesten barricaderen om 
toch enige veiligheid te garanderen. Dat kan je 
je vandaag niet meer voorstellen, maar in de 
beginjaren was dat bijna dagelijkse kost. We 
hebben veel gelachen toen, maar ook vaak 
geflirt met wat ze nu een burn-out noemen. Je 
durfde amper naar het toilet te gaan, want dan 
wist je dat je de groep even alleen moest laten. 

Was dat ondanks alles een leuk eerste jaar?

Ja, je stond gewoon heel dicht bij elkaar. Niet 
jammeren en gewoon doen, en dat creëert 
een samenhorigheidsgevoel. Samen verant-
woordelijkheid dragen brengt je dicht bij el-
kaar. We mochten ook dingen doen die je 
normaal niet moet doen. Samen met ZOL de 
logistieke processen bedenken, apotheek enz. 
Dat gaf je een zeer bijzonder gevoel. Het was 
gewoon magisch. Ik heb dat overgehouden 
als motto: als je met velen gelijkgezind bent, 
kan je echt grote dingen realiseren. Je leert 
bovendien ook ontzettend veel op korte tijd. 
Het is een beetje als verliefd zijn. Je ziet niet 
alle kleine kantjes, je doet al wat meer. Alles 
was van iedereen en je was vrij om overal 
met de ogen te gaan stelen. Meeruren be-
stonden niet. We hadden geen kinderen of 
die waren al groter, waardoor het werk altijd 
en overal op de eerste plaats kwam. Er was 
veel goesting en nieuwsgierigheid. 

Wat zou je niet meer terug willen?

De agressie leek toen nog meer of alleszins an-
ders te zijn. We wisten niet goed hoe hiermee 
om te gaan en van preventie was zeker nog 
geen sprake. Het leek alsof we alle time-outs 
van de hele omgeving opnamen en er was geen 
uitgewerkte intakeprocedure of voorbereiding 
op opname. De ruimtes die we toen hadden 
hielpen ook al niet. De leefgroepen waren 
klein, weinig tuin, dat was echt niet bevorderlijk. 
We hebben toen veel uitstappen gedaan om 
toch maar ruimte te vinden. Achteraf bekeken 
was ook dat niet evident. Twee begeleiders 
met 8 jongeren op stap, waarvan verschillende 
jongeren met individuele afspraken, dat zou-

RONDE TAFEL
Koen Aerts,  

verpleegkundige – intern  
preventie-adviseur

Jolenta Bruninx,  
verpleegkundige

Jessica Buffel,  
nachtverpleegkundige

Ria Daemen,  
onthaalverpleegkundige

Anita Drees,  
opvoedkundige

Sofie Luts,  
psycholoog -  

teamcoördinator

Inge Moermans,  
psychomotore  

therapeute

Betty Moureaux,  
nachtverpleegkundige

Ann Reynders,  
onthaalverpleegkundige – 

logistieke coördinatie

Johny Willems,  
verpleegkundige  

mobiel team Ligant
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den we nu niet meer doen. Alleen in de vroege 
of de late, dat is nu gewoon niet meer voor te 
stellen. We probeerden toen zo goed mogelijk 
voor de kinderen en zo goed mogelijk voor el-
kaar te zorgen. Zorg voor personeel was toen 
ook minder uitgewerkt, en in de beginjaren 
was er dan ook veel verloop van personeel. 
Dat was niet gemakkelijk werken.

Wat in de beginjaren ook spanningen gaf, was 
het feit dat leefgroepbegeleiding en thera-
peuten in periodes lijnrecht tegenover elkaar 
stonden. Beide groepen waren in alle hectiek 
bezig met wat wel en niet door de eigen dis-
cipline kon en moest gedaan worden en die 
verwachtingen ten opzichte van elkaar ver-
schilden de hele tijd. Met het groter worden 
zijn de taken en verantwoordelijkheden van 
alle disciplines beter gedefinieerd. Nu weten 
we beter waar we wel of niet goed alleen of 
beter samen kunnen werken, of waar we wel 
en niet voor verantwoordelijk zijn. Vroeger 
namen we die verantwoordelijkheid gewoon 
maar hadden we die eigenlijk niet. Ook van-
daag wordt het soms weer onduidelijk wan-
neer je ziet dat kinderen en jongeren meer 
noden hebben. 

Hoe was het in de jaren nadien? Zoals je zegt: 
de verliefdheid is over en wat nu? 

In de jaren nadien begonnen we meer per-
soneel te krijgen en breidden de modules uit. 
Er kwamen veel nieuwe gezichten. Collega’s 
kregen rond die periode ook kinderen, gin-
gen deeltijds werken, begonnen te bouwen… 
Het werk was nog belangrijk, doch moest de 
eerste plaats gaan delen. Alles veranderde 
toen toch wel. Ook organisatorisch werd het 
stilaan professioneler. Er kwam ruimte om 
de zorg per leeftijdsgroepen te organiseren. 
Elke leeftijdsgroep kreeg een eigen team. Het 
organogram heeft dat later ook bekrachtigd. 
In het begin was dat wel even wennen want 
er leken wel eilandjes te ontstaan. Soms ook 
letterlijk: leefgroepdeuren gingen dicht en af-
stand ontstond. We konden niet meer alles 
samen doen, niet meer alles weten… Tegelijk 
konden we zo wel meer op maat van de kin-
deren en jongeren gaan werken. 

Het werd stilaan ook duidelijk dat ons werk 
risico’s inhield. Een aantal gebeurtenissen heb-
ben ons wel zeer bijzonder aangegrepen en 
hebben ons doen beseffen dat samenhorigheid 
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en goede wil alleen niet voldoende was om een 
ziekenhuis veilig en goed open te houden. An-
derzijds is het ook die samenhorigheid die ons 
door die donkere momenten heeft geholpen. 
We zijn in die periode heel hard beginnen regu-
leren en beveiligen voor meer patiëntveiligheid, 
meer kwaliteit van zorg, maar feitelijk ook uit 
angst om fouten te maken. Er is toen tijd en 
aandacht gekomen voor een aantal procedures 
en protocollen. Wij zijn daar niet altijd blij mee 
geweest. Door de groei van KPC, doordat we 
met meer in dienst kwamen, moest er meer 
gecoördineerd en geleid worden, terwijl we 
vroeger met een kleine groep mensen heel 
veel zelf mochten regelen en beslissen. Dat 
ging toen gewoon zo en dat ging meestal goed. 
Als we eens belden om af te checken, werd 
ons zonder pardon gezegd zelf te moeten kun-
nen beslissen. Nu dien ik precies meer af te 
checken, is de medische eindverantwoorde-
lijkheid duidelijker aanwezig. Ik heb nog altijd 
het aanvoelen samen de zorg voor de kinderen 
te dragen maar het kader waarbinnen ik zelf 
beslissingen kan en mag nemen is duidelijker 
maar eigenlijk ook kleiner geworden. Soms zou 
ik nog wel terug willen naar vroeger maar dat 
kan in deze tijd zeker niet meer. Daar is heus 
begrip voor, maar als ik iets moet vragen, kan 

het ook gebeuren dat ik een goed idee wel 
eens voor mezelf houd en dat is spijtig toch? 
Terwijl het anderzijds ook zo is dat ik na al die 
jaren nog altijd graag in KPC ben, net omdat ik 
het gevoel heb dat ook veel bespreekbaar is, er 
altijd wel weer iets uitdagend op mijn pad komt. 
Ik heb immers de ervaring dat vernieuwende 
initiatieven mogelijk zijn en worden en tegelijk 
ook goed doorgesproken worden.

In die periode was KPC ook al sterk in het 
netwerk actief. Er leken voortdurende nieu-
we projecten aangenomen te worden en dat 
maakte het soms wel onvoorspelbaar om in 
KPC te werken. Er was een extern gerichte 
focus op groei, terwijl er intern veel aan het ver-
anderen was. Soms wisten we niet meer welk 
project nu wel of niet lopende was. Bij momen-
ten was dat echt niet leuk meer. Ik herinner me 
zelfs dat we in 2007 bij het aannemen van de 
nieuwe dagplaatsen uitgesproken hebben dat 
we het niet meer zagen zitten. Achteraf kunnen 
we wel zeggen dat deze uitbreiding een geluk 
geweest is, omdat dat ook nieuwe mogelijkhe-
den creëerde. Veel personeelsleden zaten niet 
goed in hun vel en er was echt iets nodig. De 
zorg voor de medewerkersgroep kreeg vanaf 
toen meer aandacht en ook de resultaten van 
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een meting van de medewerkerstevredenheid 
gaf aan dat dat nodig was. Gelukkig kwam er op 
dat moment meer intern gerichte aandacht, en 
werd er meer en meer rekening gehouden met 
wat de medewerkersgroep en artsenploeg kon 
dragen, waar ze voor de kinderen en jongeren 
en hun ouders in wilden investeren. Niet-pati-
entgebonden teams en teamcoaching zijn daar 
enkele voorbeelden van. 

Het kunnen opnemen van verantwoorde-
lijkheden in enkele nieuwe deelfuncties, die 
samen gaan met het groter worden van KPC, 
zijn dan weer fijne ontwikkelingen. Zo heb-
ben enkele collega’s zich kunnen werpen op 
het stroomlijnen van de logistieke processen, 
preventie, vbm coach,…. 

Jullie zijn pioniers, en hebben daar duidelijk van 
genoten. Vandaag zijn jullie hier nog, ondanks 
de hobbels of dankzij de mooie momenten. 
Wat houdt jullie hier? Wat houdt jullie in deze 
veeleisende jobs?

Dat je na 16 jaar nog steeds kan zeggen dat 
je hier heel graag werkt. De manier van om-
gaan met de kinderen en jongeren, maar ook 
met elkaar blijft over al die jaren heen heel 

open en warm. De goede intenties, het wil-
len zorgen voor kinderen en jongeren én de 
personeelsgroep zit hier sterk ingebakken. 
Er wordt geluisterd en er is waardering en 
dat is voornaam. De beroepsfierheid en ijver 
zitten er nog altijd sterk in. Het is ook fijn om 
te voelen en te zien dat we precies zoals in 
het begin ook nu nooit stil staan. 

We zijn groter geworden, we zijn met veel en 
het is niet meer zoals toen. Tegelijk hebben 
we wel de mogelijkheden gekregen en zetten 
we die ook in om bij elk kind weer samen te 
zoeken naar zorg op maat. Dat maakt dat het 
werk even zinvol blijft aanvoelen. 

Het betrekken van de context en de visie die 
daarachter zit blijft stimuleren om deze job 
verder te zetten, net zoals jezelf blijvend kun-
nen ontwikkelen en daar kansen toe krijgen. 
Het belangrijkste van alles is misschien wel dat 
je er doorheen de jaren als mens ook rijker 
van wordt. Of nog: blikken van herkenning 
krijgen van ouders die je na jaren nog eens 
tegen het lijf loopt. In die blik zit soms zoveel 
warmte dat je weet dat je verschil hebt ge-
maakt en dat je onderdeel bent geworden 
van een goede herinnering.
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EEN THEMA VAN IEDEREEN:  
VRIJHEIDSBEPERKENDE  
MAATREGELEN
In 2017 werden de Kinderpsychiatrische opna-
me-diensten geauditeerd op de toepassing van 
vrijheidsbeperkende maatregelen. Het thema 
staat hoog op de agenda van de overheden 
en daagt de voorzieningen uit om hierin een 
niet-aflatend verbetertraject op te nemen. 
Sinds 2015 is er, onder procesbegeleiding van 
Sofie Luts, teamcoördinator van de jongeren-
werking, een KPC-brede werkgroep actief die 
streeft naar een nog meer gedeelde visie op 
patiëntveiligheid en verbetertrajecten initieert. 
Dit jaarverslag is dan ook een mooie gelegen-
heid om met de voorzitter van de werkgroep 
(Ellen Coolen) en medisch directeur Catherine 
Klockaerts even stil te staan bij de evoluties.

Gevoelens rond VBM zijn elke mens eigen, 
want het treft eenieder in het mens-zijn. On-
danks het feit dat de werkgroep al enkele 

jaren bestaat en voortreffelijk werk levert 
lijkt er momenteel door de interventie van 
de overheid een nieuwe, bijkomende dyna-
miek te ontstaan. Er lijkt nog wat extra zout 
toegevoegd aan de dialoog. Klopt dat, en hoe 
ervaren jullie dat?

Dat herkennen we. We hebben verschillen-
de jaren gewerkt vanuit het gevoel het juis-
te te doen, vanuit een grote menselijkheid. 
Het heeft ons zeker de laatste tijd meer en 
meer gestimuleerd om na te denken over 

hoe we het doen en hoe we het eventueel 
anders, beter zouden kunnen doen. Zo zie ik 
bijvoorbeeld dat de keuze voor de visie van 
Geweldloos Verzet (of NVR) ook gemaakt 
heeft dat we meer zijn gaan nadenken over 
welke weerslag onze omgang met agressie 
van kinderen op onze globale werking heeft.

Ellen, ik hoor je onmiddellijk NVR vernoemen. 
Niet onlogisch, want het is ook een stukje 
gegroeid binnen de leefgroep waar je zelf 
onderdeel vanuit maakt, en we horen dat 
ook vele andere collega-ziekenhuizen kiezen 
voor deze visie en aanpak. Kan je eens kort 
uitleggen wat dat nu juist betekent?

Voor ons op de werkvloer betekent het 
echt, in de omgang met de kinderen, zoe-
ken naar een fijne, andere manier van leren 

omgaan met moeilijke situaties en negatieve 
emoties zoals boosheid en frustraties. Op 
een andere wijze dan dat we het voordien al 
probeerden te doen. Het impliceert dat we 
de kinderen en jongeren iets meer ruimte 
geven, minder snel ingrijpen of overnemen 
en we hen vooral bijstaan om samen met 
hen dat zoekende proces te proberen ma-
ken. We weten dat het soms lijkt alsof de 
kinderen meer vrij worden gelaten en dat 
de kous daarmee af is. Zo wordt er al wel 
eens de vraag gesteld waarom we onze kin-

INTERVIEW
Ellen Coolen, 

 opvoedkundige en 
voorzitter werkgroep VBM 

Dr. Catherine Klockaerts,  
medisch directeur

“OOK NVR BIEDT DUS GRENZEN, 
EN SLUIT HET GEBRUIK VAN VBM NIET UIT, 

MAAR GARANDEERT WEL EEN BREDER ZOEKPROCES 
WAARBIJ HET KIND LANGER AAN ZET KAN BLIJVEN.”
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deren zoveel vrije ruimte geven wanneer 
ze boos zijn en hen bijvoorbeeld durven 
laten rondlopen in de polyvalente ruimte, 
alsof we totaal geen grenzen meer hante-
ren. NVR omvat echter veel meer, onder 
andere allerhande kleine interventies die 
eraan vooraf gaan en gericht zijn op het in 
contact blijven met het kind alvorens dat an-
dere maatregelen nodig zouden zijn. Eigenlijk 
is het geven van de ruimte vooral bedoeld 
om te kunnen nagaan wat voor dit specifiek 
kind werkt. Het is een voortdurend proces 
van trial and error, dat alleen kan werken 
wanneer er ook voldoende gelegenheid ge-
boden kan worden om te experimenteren. 
Het kiezen voor een vrijheidsbeperkende 
maatregel perkt onmiddellijk de kans in om 
tot omgangsvormen te komen die wel wer-
ken. Ook NVR biedt dus grenzen, en sluit het 
gebruik van VBM niet uit, maar garandeert 
wel een breder zoekproces waarbij het kind 
langer aan zet kan blijven.

Het was voor ons een zoektocht in het juiste 
evenwicht vinden tussen preventief inzetten, 
ruimte bieden en het omgaan met onveilige 
situaties en daarin kinderen begrenzen in 
hun gedrag. Het beheersen van de agres-
sietechnieken blijft een belangrijk element in 
onze aanpak en zorgt ervoor dat we veilig-
heid kunnen blijven bieden in de leefgroep, 
wat ook een essentiële voorwaarde is voor 
een globaal positief leefgroepklimaat.

Jullie zijn op een bepaald moment ook sterker 
gaan inzetten op cultuur dan op methodiek. 
Waarom was dat?

We zijn inderdaad terug gaan nadenken over 
wat we in ons leefklimaat nodig hadden om 
het zo leefbaar mogelijk te maken. Want 
daar start uiteindelijk veel mee. We zijn on-
der meer gaan kijken hoe we de kinderen 
net kunnen stimuleren om met zulke ge-
dragingen om te gaan. We hebben reacties 
op moeilijke emoties meer bespreekbaar 
gemaakt, zowel met de kinderen als met de 
ouders. We stelden ook vast dat het betrek-
ken van de ouders, ook als we het zelf even 
niet meer weten, net louterend kan zijn. We 
betrekken hen dus niet enkel in het bevragen 
van wat thuis wel of niet helpend is, maar 
nemen hen ook mee in waar en wanneer 
wij al dan niet slagen. Het is een continu 
afstemmingsproces geworden dat reeds in 

de polikliniek start en doorheen de volle-
dige opname verder loopt. Als ik het moet 
samenvatten is echt wel zo dat we heel wat 
pro-actiever en preventiever te werk gaan, 
en dit zoveel mogelijk in dialoog trekken.

Als we nog een laatste element kunnen toe-
voegen is het bovendien nog zo dat we hard 
werken aan herstel en verzoening. Zelfs als 
toch nog een maatregel nodig zou geweest 
zijn, proberen we ook achteraf sterker bezig 
te zijn met hoe we het herstel kunnen instal-
leren, en ook hier het kind aan zet kunnen 
laten, en hierin bijstaan.

Ik kan me voorstellen dat zulk een NVR-tra-
ject enkel werkt als de ganse medewerkers-
groep zich hierin kan vinden. Hoe hebben 
jullie dit aangepakt?

We hebben een gezamenlijk opleidingstra-
ject gevolgd met een externe coach en op-
leider. Zij was zeer betrokken op de werking 
en liet ons soms zien dat we sommige dingen 
voordien al spontaan deden, maar liet ons 
evenzeer kleine dingen zien of in vraag stel-
len waar we zelf niet spontaan meer bij stil 
stonden. In het begin hebben we hier wel 
enige spanning rond gehad, want je voelt dat 
je op een bepaald moment aan alles wat je 
doet begint te twijfelen.

Kruisbestuiving is de voorbije jaren in KPC 
sterk op de voorgrond gezet in de samen-
werking. Vanuit een sterke doelgroepfocus 
hebben we meer over de grens leren kijken 
en gezocht hoe we van elkaar konden le-
ren. De stimulans die na de audit van 2013 
kwam om meer KPC-perspectief te nemen 
op bepaalde thema’s heeft zeker bij VBM en 
bijvoorbeeld de keuze voor NVR gespeeld. 
Agressie wordt daarenboven meer een actu-
eel thema van de maatschappij. We merken 
dat onder meer aan de aanmeldingsstroom 
waarin deze problematiek prominenter aan-
wezig is. Het principe van belonen en straffen 
wordt door ouders niet langer als dé ultieme 
pedagogische aanpak ervaren, maar er lijkt 
ondertussen wel moeilijk iets in de plaats te 
komen. NVR lijkt dat wel in te vullen: een 
alternatieve manier om met escalatie om te 
gaan. Door te merken dat NVR werkt in het 
de-escaleren heeft het ons ook gestimuleerd 
om meer te focussen op vroegsignalering, -en 
detectie en risicotaxaties. 

IN DE MARGE
In KPC worden momenteel 
de tuinen heringericht om 
meer afgestemd te raken 
op een preventief werkend 
klimaat. Bij de lagere school-
kinderen werd reeds een 
miniboerderij ontwikkeld, 
de tuin van de jongeren 
krijgt een bestemming met 
aandacht voor verschillende 
deelfuncties.
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Even naar de werkgroep. Hoe werkt dit nu? 
Waarom hebben jullie voor een KPC-bre-
de aanpak gekozen, terwijl ik hoor dat er 
toch doelgroepspecifieke bewegingen aan 
de gang zijn?

Ik merk dat het een plek is waar iedereen 
met zijn eigen specifieke ervaring en kennis 
volwaardig bij elkaar kan komen. De dialoog 
komt samen vanuit verschillende perspec-
tieven die tegelijk voeling houden met wat 
in hun eigen leefgroep, maar ook op wet-
gevend vlak gebeurt. Daardoor kan er ook 
beter nagedacht worden over wat nodig is 
en de juiste prioriteiten gesteld worden. De 
audit heeft sowieso een versnelling veroor-
zaakt. We hadden de werkgroep al, en de 
audit heeft echt geholpen om de prioriteiten 
nog sterker te zetten. 

Welk effect van de werkgroep heeft jullie 
achteraf bekeken het meest trots gemaakt?

Ik denk spontaan aan wat we met de agres-
siecoaches zijn gaan doen. We hebben sa-
men gekozen voor een andere methodiek. 
Jaarlijks geven we twee interne opleidings-
sessies aan alle medewerkers. Sinds dit jaar 
hebben we deze een andere invulling kun-
nen geven. In de ene sessie bieden we een 
soort van basiscursus aan en in de andere 
nemen we een apart thema dat we meer 
in de diepte kunnen uitwerken. Die sessies 
stellen we bovendien open voor de leden 
van de dienst Bewaking van het ZOL, die zo 
ook van ons meekrijgen wat onze visie op 
agressiehantering is. 

Een ander effect, dat misschien moeilijker te 
grijpen is, is het feit dat we meer en meer 
het perspectief durven nemen van wat VBM 
met het kind doet. Dat zou raar kunnen 
klinken, daar je spontaan denkt dat dat toch 
de logische uitgangsvraag is. En toch, als je 
zo druk bezig bent met afstemmen en visie, 
processen en procedures, op punt te stellen 
om veiligheid optimaal te waarborgen, dreig 
je soms de wezenlijke vraag aangaande de 
beleving en de stem van het kind te ver-
geten. Pas wanneer je vrij gerust wordt in 
de afspraken en de aanpak durf je opnieuw 
iets verder kijken. Ik voel dat we daar stilaan 
meer aan toe komen. Dat blijkt ook uit de 
wijze waarop maatregelen worden nabe-
sproken en aanzet geven tot verbeteracties. 

Het EPD zal ons hier in de toekomst ook 
mee helpen. Het nodigt ons uit om terug te 
blikken, contact te houden met ouders en 
dit te documenteren.

KPC streeft naar een VBM-arm beleid. De 
cijfers liggen laag in KPC maar zijn niet 0. 
Wat zijn voor jullie succesfactoren als je een 
laag aantal maatregelen als doelstelling stelt?

Sowieso de omkadering, vermoed ik. Het 
feit dat we regelmatig voor individuele pro-
gramma’s en zorg op maat kunnen kiezen. 
Het feit dat we ruimte hebben om creatief 
of flexibel met de groep te werken helpt 
ons zeker om het instellen van maatrege-
len te voorkomen. We kunnen daar waar 
nodig al sneller van het basisprogramma 
afwijken en het ritme en de noden van 
het kind volgen. Toch is dat ook niet het 
enige. De teams zelf, en het leefklimaat dat 
zij voor de kinderen scheppen is eveneens 
een belangrijke factor in een succesvolle 
aanpak van emotieregulatie. Het blijven 
dialogeren over de impact van het leef-
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klimaat, en de verwachtingen die we zelf 
tonen ten aanzien van de kinderen is min-
stens even belangrijk. Het besef dat agres-
sie niet enkel een kindfactor in zich heeft, 
maar zich afspeelt in een breder kader, 
laat ook toe dat je die andere elementen 
durft te evalueren en mee te nemen in 
een totaalaanpak.

Ondanks alle evolutie en goede intentie kan 
ik me niet van de indruk ontdoen dat je als 
medewerker toch nog vaak met hulpeloosheid 
geconfronteerd wordt. Dat je soms ook met de 
handen in het haar zit en er toch nog naar het 
instellen van maatregelen moet overgegaan 
worden. Hoe kan een werkplek zijn mede-
werkers helpen om dit in zulke periodes te 
blijven volhouden?

De ondersteuning en betrokkenheid van 
andere leefgroepen. Het samen met col-
lega’s pauzeren en dan spontaan bevraagd 
worden over hoe het gaat nadat ze de deur 
van de leefgroep alweer hebben horen 
dichtslaan in haar kader. Het gegeven dat er 
onmiddellijk begrip is en actief toenadering 

gezocht wordt ondersteunt ons echt in het 
gevoel er niet alleen mee te zijn. Op zulke 
momenten vallen de grenzen van de leef-
groepen al snel weg en is er een soort van 
samenhorigheidsgevoel. Daarnaast biedt de 
ruime teamtijd die we hebben, zoals team-
coachings, teamdagen, niet-patiëntgebon-
den teams, allemaal gelegenheden die ons 
helpen om als groep stevig te blijven staan 
en aandacht voor elkaar te hebben. Het 
zijn momenten waarin je samen tijd krijgt 
om dingen uit te werken, te analyseren of 
gewoon even elkaar erbovenop te helpen. 
Als laatste denk ik dat de erkenning van de 

werkgever voor het feit dat we in psychiatri-
sche zorg niet altijd een pasklaar antwoord 
hebben, en hieromtrent begrip kunnen er-
varen een belangrijk element is om niet af te 
haken in de job. Zulk gevoel, dat het ondanks 
al je goede intenties niet altijd loopt zoals je 
zou wensen, zouden we immers ook graag 
aan de ouders willen meegeven.

“ZULK GEVOEL, DAT HET ONDANKS AL JE GOEDE INTENTIES  
NIET ALTIJD LOOPT ZOALS JE ZOU WENSEN,  

ZOUDEN WE IMMERS OOK GRAAG  
AAN DE OUDERS WILLEN MEEGEVEN.”
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VIDEO-INTERACTIEBEGELEIDING: 
INTERACTIES ONDER  
DE MICROSCOOP
Vanuit de doelgroep Peuters en Kleuters, 
en dan voornamelijk binnen de werking van 
het dagprogramma, is er een actieve vraag 
ontstaan om zich te kunnen verdiepen in 
Video-Interactiebegeleiding. Video-interac-
tiebegeleiding of Video-hometraining werd 
ontwikkeld voor patiënten die respectie-
velijk in een residentiële setting dan wel in 
gezinscontext verblijven. Het gaat steeds om 
werken aan verbetering van de communicatie 
tussen kind en opvoeder/ouder, en dit door 
middel van beeldanalyse over de interactie 
met hun kind. Het team van de doelgroep 
Peuters en Kleuters heeft in 2017 een in-
troductiedag beleefd, en de medewerkers 
van de dagbehandeling hebben zich verder 
kunnen bekwamen aan de hand van vier su-
pervisiemomenten. In 2018 wordt er ruimte 
gemaakt om op individueel vlak verdere vor-
ming te kunnen opnemen. Het team van de 
dagbehandeling hoopt de methodiek nu stil-
aan te kunnen introduceren in de werking. Ze 
maken bovendien vurig duidelijk dat VIB geen 
‘supernanny’-verhaal is, maar een methodiek 
die ouders opnieuw aan het mentaliseren zet 
over de relatie met hun kind. Kristine Leem-
poels, Kristien Clijsters en Joke Raes brengen 
een enthousiast verhaal.

Kunnen jullie Video-interactiebegeleiding eens 
kort in eigen woorden uitleggen?

Voor ons is het niet enkel een methodiek 
maar ook een soort visie, waarbij je behan-
delend aan de slag kunt gaan rond de afstem-
ming tussen een ouder en zijn of haar kind. 
Je leert ouders door middel van beelden mi-
croscopisch kijken naar een situatie waarin ze 

zelf betrokken zijn met hun kind. Doordat je 
beeld per beeld de interactie kan teruggeven, 
kan je ook makkelijker tonen welke bood-
schap de ouder uitzendt en welke reactie dit 
bij het kind ontlokt. Op die wijze zien ouders 
ook al makkelijker dat ze in een op het eerste 
gezicht moeilijke interactie toch ook heel wat 
goede dingen hebben gedaan. 

Het gaat dus helemaal niet over het nabe-
spreken van lange video-opnames, maar 
over de verregaande analyse van een spe-
cifieke, korte interactie tussen ouder en 
kind. Aan de hand van begeleidende vra-
gen wordt de ouder geholpen om naar die 
beelden te kijken. Die vragen zijn eigenlijk 
zeer eenvoudig, bvb. ‘wat doet je kind nu’ of 
‘wat doe jij op dat moment’, maar zetten de 
ouder aan om anders over de situatie na te 
denken. Door het beeld opnieuw te bekijken 
en verder te exploreren kan het helpen om 
nieuwe inzichten te doen ontstaan. Je leert 
de ouders stilstaan bij wat een bepaalde 
actie van hen ontlokt als reactie. Je laat de 
ouder ontdekken hoe hij met zijn reactie zijn 
kind helpt om zich gesteund en begrepen 
te voelen, in contact te blijven, en zelf op 
prettige manier leiding te nemen. Je doet dit 

ook niet vanuit een rol als leerkracht, maar 
eerder als gids door middel van gerichte 
vragen. Vergeet bovendien niet dat je met 
deze werkwijze ook het gevoel bij het beeld 
opnieuw tracht op te roepen. Het gaat niet 
zuiver over A veroorzaakt B, maar eveneens 
over wat dit met mezelf of het kind doet. 
De belevingskant is makkelijker toegankelijk 
door de beelden. 

INTERVIEW
 Kristien Clijsters, 

psycholoog-
dossiercoördinator 
doelgroep Peuters  

en Kleuters

Kristine Leempoels, 
verpleegkundige 

doelgroep Peuters  
en Kleuters

Joke Raes, 
psycholoog-

dossiercoördinator 
doelgroep Peuters  

en Kleuters

“DE FOCUS LIGT OP HET VASTLEGGEN VAN DE RELATIE.”
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Hoe gaat dit eigenlijk in zijn werk, wat heb je 
technisch nodig?

Een goede flexibele camera setup is noodza-
kelijk. Het is namelijk belangrijk dat je steeds 
zowel het kind als de ouder in één beeld 
houdt want de focus ligt op het vastleggen 
van de relatie tussen beiden. 

Hoe ben je ertoe gekomen om hiervoor te 
kiezen?

De vraag is voornamelijk ontstaan in de hoof-
den van de beleidsarts en teamcoördinator 
van onze doelgroep. We waren in het dagbe-
handelprogramma al even op zoek naar meer 
systematiek om met ouders en kinderen te 
werken doorheen alle sessies. In heel veel 
theorieën van infants en het jonge kind wordt 
werken met videobeelden als evidence based 
en best practice middel naar voor geschoven 
als heel effectief en ondersteunend. Het en-
thousiasme is dan ook geleidelijk meer en 
meer gegroeid. In de supervisiemomenten 
bleek het algemeen bij de teamleden aan 
te slaan en zag je een grote gezamenlijke 
‘goesting’. We zijn na die kennismakingsses-

sies beginnen experimenteren maar hebben 
moeten vaststellen dat we de uitgebreidere 
cursus nodig hadden om verder te kunnen 
verdiepen. Keerzijde is wel dat het nu wat 
lijkt te blijven liggen omdat we er nog niet 
helemaal van doordrongen zijn. Het is dus 
zeker nog een work in progress, waarvan de 
kiemen wel gezet zijn, maar de doorontwik-
keling nog moet gebeuren.

Kristine, jij hebt zelf heel bewust gevraagd om 
je verder te mogen verdiepen hierin. Waarom 
heeft het jou geïnspireerd?

Het is eigenlijk gegroeid vanuit de dagbehan-
deling omdat, zoals we eerder aanhaalden, je 
tijdens de dag heel wat situaties meemaakt 
waarvan je achteraf denkt: dit had ik nu moe-
ten filmen, dit zou ik moeten kunnen laten 
zien. Je merkt dat er zoveel situaties zijn, dat 
het normaal is dat je ze vergeet, of niet op 
de juiste manier kan oproepen, waardoor je 
ze ook niet kan toepassen in de relatie. Dat 
is net ons probleem bij de snelheid van het 
werk in de dagbehandeling. We hebben echt 
nood aan even kunnen stilstaan en inzoomen, 
en vooral dit samen met de ouders kunnen 
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doen. Multimedia is daarenboven nog eens 
mijn ding, dus ik vind wel veel van mijn inte-
resses terug in dit gedachtengoed en aanpak. 
Ik voelde tijdens de introductiecursus onmid-
dellijk een klik.

De introductiecursus was voor ons sowieso 
een moment van verwondering. We schrok-
ken van de veelheid aan informatie en ingangs-
poorten die we aantroffen, louter door het 
hanteren van het beeldmateriaal. We voel-
den zelf snel aan dat we met VIB konden 
bijdragen aan de positiviteit in de interactie 
tussen ouders en kind. Ouders hebben name-
lijk doorheen de dag vaak een heel negatief 
gevoel over de wijze waarop ze de relatie 
en interactie met hun kind percipiëren en 
evalueren. Ze geven dan aan dat het niet gaat, 
dat ze het niet goed hebben gedaan, etc. Als 
je dan met hen microscopisch die beelden er 
kan uithalen en in gesprek kan brengen dan 
zijn ze soms verwonderd dat ze het eigenlijk 
zo slecht nog niet doen. Tegelijk kunnen ze 
vaststellen dat hun kind bovendien ook goede 
reacties stelt.

Jullie hebben inmiddels met een aantal casussen 
geoefend. Hoe voelen de eerste ervaringen aan?

Eigenlijk was dat helemaal niet zo gemakkelijk. 
We hadden wel de nood aan oefening, maar je 
voelde onmiddellijk de impact van de beelden. 
Je zag de verrassing echt wel bij de ouders, de 
liefdevolle woorden over hun kind die plots 
weer uitgesproken worden. Beelden geven 
afstand waardoor je een nieuwe invalshoek 

krijgt. Praktisch zien we dat we zowel technisch 
als inzake tijd nog de juiste omkadering moeten 
zoeken. De voorwaarden moeten er zijn om 
VIB goed te kunnen toepassen. Vooruitkijkend 
hopen we op termijn dat het onderdeel kan 
worden van het programma van de dagbe-
handeling. In de residentiële opname, waarin 
we gericht zijn op diagnosestelling, zien we 
VIB minder makkelijk integreerbaar. De toe-
passing van VIB steunt immers ook op een 
sterke vertrouwensrelatie met de ouders, en 

het besef dat het een behandelingsmethodiek 
en dus geen diagnostische interventie is. Het 
schema rond basiscommunicatie dat gebruikt 
wordt om de relatie en interactie duidelijkheid 
te geven hebben we inmiddels wel aangepast 
aan onze werking in de dagbehandeling. In de 
oudergroep zijn we daar al mee aan de slag 
gegaan, en we proberen dat in onze interactie 
met de ouderparen toch al toe te passen.

Kristien, jij bent ook één van de pioniers van 
KPC, maar hebt een tijdje in Nederland gewerkt, 
vooraleer je in 2017 opnieuw naar het oude nest 
bent teruggekeerd. Jij hebt in Nederland met VIB 
gewerkt en heel wat ervaring opgebouwd. Welke 
goede raad heb jij voor je collega’s?

Voor mij is het soms wat raar, daar ik nu word 
uitgenodigd om terug tot de basisprincipes van 
het gedachtengoed te gaan. Het is namelijk 
zo dat je de wijze waarop je VIB toepast met 
toenemende ervaring meer en meer naar je 
eigen hand zet. De onderliggende visie blijft 
wel dezelfde, maar je gaat je eigen accenten 
leggen, wat ook mag. Maar mijn ervaring en 
evaluatie is ontzettend positief. Ik heb steeds 
aangevoeld dat het zeer effectief is en echt wel 
verschil kan maken. Het faciliteert ouders om 
te mentaliseren, even het vastgeroeste beeld 
over hun kind te verlaten en opnieuw andere, 
betere inhouden toe te laten. Het zet hen aan 
om opnieuw in hun kracht te komen, opnieuw 
het gevoel te ervaren dat ze als actieve partij 
verschil kunnen maken in de relatie. Ouders 
leren een andere verklaring toe te laten voor 
het gedrag van hun kind. Het kunnen opschui-

ven van ‘hij is stout’, naar ‘hij reageert op’ is een 
wezenlijk verschil. Het geeft een veel rijker 
beeld van hun kind. Het is alsof de warmte 
weer kan stromen, de warme affectieve be-
trokkenheid van een ouder op hun kind dat 
het af en toe wat moeilijk heeft. Wanneer 
een ouder onder stress staat dreigt deze te 
blokkeren en worden er allerhande mecha-
nische gedragsmatige reacties gesteld, en de 
affectieve betrokkenheid schuift naar achter. 
VIB helpt hen om opnieuw meer te voelen.

“HET IS ALSOF DE WARMTE WEER KAN STROMEN.”
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ELEKTRONISCH  
PATIËNTENDOSSIER:  
VOORAL EEN CHANGE PROCES
In 2017 werd de formele beslissing ge-
nomen om samen met het ZOL over te 
schakelen naar een nieuw geïntegreerd 
patiëntendossier. Met deze beslissing initi-
eerde KPC een waar veranderingsproces 
op verschillende onderdelen van de orga-
nisatie. Een gebalanceerd en (veer)krachtig 
veranderingsteam was dan ook noodzake-
lijk. Martine Tielens, Marijke Hauben en dr. 
Catherine Klockaerts hebben zich hierin 
gesmeten en zijn stilaan in de fase dat ze 
kunnen terugblikken. Op 25/5/2018, één 
week voor de livegang van het EPD, doen 
Marijke en Martine hun verhaal.

Het EPD raakt aan vele elementen van de 
werking. Ik vermoed dat KPC in haar proces-
sen zulke brede en diepgaande verandering 
al lang niet meer heeft meegemaakt. Hoe 
kijken jullie hierop terug? 

Het was inderdaad meer dan enkel het im-
plementeren en ter beschikking stellen van 
nieuwe software. De eerste stap die we 
moesten nemen was het in kaart brengen 
van hoe we momenteel werkten en dat was 

op zich al een behoorlijke uitdaging. Het is 
namelijk zo dat veel informatie voorname-
lijk in de hoofden van de mensen zat. Heel 
veel informele processen die je eerst moet 
kunnen grijpen om daar dan ook een rode 
draad doorheen te kunnen leggen, waarbij je 
afstemming probeert te vinden en te bewa-
ren tussen de drie doelgroepwerkingen. Er 
was wel al enig overzicht gecreëerd door de 
werkgroep verslaggeving, maar de vertaling 
naar een informaticasysteem is toch weer 
een werk apart.

Chipsoft (Hix), als leverancier van het EPD, 
levert een generiek aan en de opdracht voor 
jullie was onder meer dit naar de hand van 
KPC te moduleren opdat het de werking op-
timaal faciliteert. Zijn jullie in die zoektocht 
op obstakels gebotst?

Toch wel. Het is zeker geen makkelijk proces 
geweest. Het grootste obstakel was moge-
lijk nog dat Hix in de basis een Nederlands 
product is, en dus optimaal aangepast aan 
de Nederlandse markt en de wettelijke ver-
eisten die daar van tel zijn. Het heeft even 
geduurd vooraleer we echt door hadden dat 
we in een volledig Nederlandse setup aan 
het werken waren, waardoor je regelmatig 
op grenzen of onbegrijpelijke elementen 
botste. Ook voor de medewerkers van 
Chipsoft is pas na enige tijd het besef ge-
komen dat het GGZ-luik dermate verschil-
de van de Belgische context, dat het bijna 
onwerkbaar dreigde te worden. Het moet 
gezegd dat na dat moment van gedeeld besef 
we met Chipsoft, en de steun van ZOL, het 
GGZ dossier meer en meer hebben mogen 
moduleren naar de Belgische markt, en de 

afstand met onze eigen verwachtingen dus 
ook steeds kleiner werd. Zo is er bijvoor-
beeld met het uitwerken van het VBM-luik 
een duidelijk kantelmoment gekomen in de 
samenwerking. 

Jullie hebben dit samen met het ZOL kunnen 
doen. Ondanks dat de ziekenhuizen sterk 
verbonden zijn, zijn er toch duidelijke verschil-
len. ZOL is vervat in een accreditatietraject, 
KPC niet. ZOL is een Algemeen Ziekenhuis 
met een PAAZ en Psychogeriatrie, KPC is een 

INTERVIEW
 Marijke Hauben,  

onthaalverpleegkundige

Martine Tielens,  
stafmedewerker  

beleidsondersteuning

“HET IS NAMELIJK ZO DAT VEEL INFORMATIE  
VOOR NAMELIJK IN DE HOOFDEN VAN DE MENSEN ZAT.”
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categoraal Kinderpsychiatrisch Ziekenhuis. 
Hoe hebben jullie die samenwerking ervaren?

In het begin leek het voor de projectme-
dewerkers van ZOL zelf wat onduidelijk 
wat onze plaats in het geheel zou zijn. Het 
was duidelijk dat er een standaard-ZOL 
flow aanwezig was, en wij waren vaak het 
buitenbeentje. Vooral de randprocessen 
zoals facturatie, inschrijving en apotheek 
konden voor ons niet in de standaardaan-
pak opgenomen worden, wat het voor de 
collega’s van ZOL toch steeds opnieuw tot 
een uitdaging maakte. Wat ons aanvankelijk 
overkwam zagen we na een tijd, toen we 
de projectmedewerkers en de structuur 
beter leerden kennen, geleidelijk verande-
ren. Ook in ZOL ontstond het besef dat 
de implementatie van Hix in KPC toch een 
‘specialleke’ zou worden. Dat, en het feit dat 
er sindsdien veel pro-actiever werd omge-
gaan met KPC, heeft zeker mee voor een 
versnelling gezorgd in de tweede fase van 
onze implementatie. 

Volgende week gaan jullie live. Wat zullen 
volgens jullie de grootste veranderingen zijn 
in de dagelijkse werking?

Onder meer inzake verslaglegging denken 
we dat er toch belangrijk verschil zal gemaakt 
worden. We hebben getracht om met de 
adviezen vanuit de werkgroep verslaggeving 
toch tot een brede KPC-standaard te ko-
men. Daarnaast worden er met het EPD ook 
heel wat andere zaken meer geformaliseerd, 
zoals bijvoorbeeld specifieke verpleegkundi-
ge activiteiten als het wondformulier, medi-
catieregistratie etc.

Ik hoor jullie zeggen dat er meer geformali-
seerd werd. Een belangrijk thema in KPC is 
het ‘kunnen laten bestaan van de mens naast 
het protocol’. Getuige hiervan het rondetafel-
gesprek met de pioniers, die het verwoorden 
als volgt: ‘formaliseren is belangrijk, maar het 
mag het gezond verstand niet verhinderen’. 
Hoe hebben jullie deze twee perspectieven 
proberen te verenigen?

Om te beginnen hebben we tijdens de op-
leidingssessies van de medewerkers eigenlijk 
nooit veel weerstand ervaren op de pro-
cessen die meer geformaliseerd werden in 
het EPD. We hebben er ook bewust op 
toegezien dat we steeds een goede balans 
hielden tussen wat nodig was en wat overs-
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hooting zou zijn. Dit was bovendien een 
duidelijke en gedragen beslissing vanuit de 
interne stuurgroep EPD. Zeker in de activi-
teitenplannen of het consultformulier zou-
den we heel wat meer mogelijkheden van 
Hix toegepast kunnen hebben om verder 
door te gaan in de protocollering, maar dit 
hebben we dan ook bewust niet gedaan. 
Eigenlijk willen we zo ook de lerende cul-
tuur van KPC toelaten om in een tweede 
fase het EPD meer en meer naar de hand 
van de leefgroepen te zetten. We hopen 
dat doorheen het gebruik de interesse en 
vraag spontaan ontstaat om meer van het 
potentieel van het EPD alsnog in te zetten. 
Wanneer medewerkers de werkomgeving 
eigen worden, gaan ze misschien zelf meer 
experimenteren en vragende partij worden 
om het gebruik van het EPD te verfijnen en 
te laten doorontwikkelen. Het werk is op 
1/6/2018 dus zeker niet af. 

Martine, jij hebt een voorgeschiedenis als con-
sultant bij IT-veranderprocessen. Jij bent –niet 
toevallig- ook de toekomstige DPO van KPC. 
Hoe helpt het EPD om KPC optimaal in regel 
te stellen met de nieuwe GDPR regelgeving?

Tot voor juni 2018 zullen we in een Offi-
ce-omgeving gewerkt hebben, die welis-
waar op een goed beveiligde IT-omgeving 
gevestigd is, maar toch ook wel heel wat 
veiligheidsrisico’s inhield. Het eerste waar 
ik aan denk is het feit dat het EPD ons in 
staat stelt om alle activiteiten te loggen op 
persoonsniveau. Dat was tot op heden niet 
het geval. Het besef dat iedereen een unieke 
actor is in het EPD, en dat zijn activiteiten 
hierin op naam gedeeld worden, maakt ook 

dat het verantwoordelijkheidsgevoel en be-
trokkenheid toeneemt. Naast de logging is 
er een beter archiveringssysteem en ook 
binnen de applicatie zelf werden de rechten 

beter omschreven en ingebouwd, waardoor 
de patiëntveiligheid en kwaliteitszorg een 
stap vooruit maakt. Een ander leuk element 
vind ik persoonlijk dat het EPD de patiënt 
en context beter betrekt doorheen het op-
nameproces. Ik denk bijvoorbeeld aan het 
behandelplan, waarbij besprekingen goed 
worden bijgehouden en in een helder tijds-
perspectief geplaatst. Naar de toekomst toe 
is het bovendien uitkijken naar het toevoe-
gen van het patiëntenportaal. 

Als je nu terugblikt op het geheel, wat waren 
voor jullie helpende elementen in het imple-
mentatieproces?

Sowieso de samenwerking met een grote-
re partner, die ons project even genegen 
bleek en respect had voor onze eigenheid. 
De inzet van An Vandebriel en haar andere 
ZOL-collega’s kan niet genoeg vernoemd 
worden. Anderzijds ook de onverdeelde be-
trokkenheid en overtuiging van de directie 
die vanuit de stuurgroep een duidelijk kader 
en target vasthield. De houding ‘dit moet 
gewoon gebeuren en we zullen er alles aan 
doen om het te laten lukken’ werkt inspire-
rend en is een eerste belangrijke stap in het 
welslagen van een veranderproces. 

Marijke, Ik begrijp dat jij ook uit je comfortzo-
ne bent gegaan door plots voor een klas van 
medewerkers te moeten staan. Hoe was dat?

Uiteindelijk wel tof. Het probleem was dat 
op het moment dat ik voor de klas moest 
gaan staan wij zelf nog niet 100% gerust 
waren in de uitkomst van het EPD. Er werd 
nog sterk gesleuteld in de achtergrond en 

soms wist je niet wat je ging aantreffen in 
de oefenomgeving op het moment dat ie-
dereen naar je zat te kijken. Bovendien zit 
je zelf ook met twijfels omdat je zelf in het 

“WE HOPEN DAT DOORHEEN HET GEBRUIK  
DE INTERESSE EN VRAAG SPONTAAN ONTSTAAT OM MEER VAN HET 

POTENTIEEL VAN HET EPD ALSNOG IN TE ZETTEN.”

IN DE MARGE
De werkgroep verslaggeving 
(procesbegeleider Rhode 
Mantels – voorzitter Lut 
Meers) heeft voorbereidend 
en voorwaardenscheppend 
werk verricht om samen 
eindverslagen efficiënt en 
kwaliteitsvol te maken en 
sneller te kunnen versturen. 
Ervaringen van ouders en 
verwijzers werden daartoe 
bevraagd. Teamafspraken 
en werkprocessen werden 
in de respectievelijke teams 
gereviseerd. Deze gezamen-
lijke inspanning creëerde 
mee het draagvlak voor de 
ontwikkeling en de imple-
mentatie van het EPD.
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ontwikkelproces zit en dus ook reeds weet 
wat wel en niet dreigt te matchen met de 
verwachtingen van onze collega’s. 

Het was voor jullie beiden een intense en 
drukke periode. Welke keuze hadden jullie 
achteraf bekeken anders gemaakt?

We hebben allebei twee functies gecom-
bineerd. Ik was ook nog actief als onthaal-
verpleegkundige, Martine in volle voorbe-

reiding van GDPR. Voortdurend die knop 
moeten omzetten was moeilijk. De twee 
samen was bij momenten toch een echte 
overload. Anderzijds, was het op deze ma-
nier mogelijk om verschillende expertises te 
kunnen inzetten, elkaar te vervangen in de 
vormingssessies, aandacht te verdelen in de 
ontwikkelmomenten –en thema’s, vergade-
ringen met ZOL, etc. 

Hebben jullie zelf ook wat geleerd uit dit 
proces? 

Eigenlijk was dit een heel goede oefening 
om de totale processen van KPC eens te 
mogen ervaren vanuit een ander perspec-
tief. Voordien wisten we in grote lijnen 
wel wat er gebeurde, maar de nuances, 
de verschillen tussen de doelgroepen, 
zijn ons nooit zo sterk opgevallen als nu. 
Elke doelgroep is wel anders, legt andere 
accenten, en heeft dus ook heel andere 
verwachtingen. Mijn inzicht in de werking 
en de organisatie is dan ook enorm toe-
genomen. Eigenlijk was het voortdurende 
verwondering, en het zou een goede oe-
fening zijn voor elke medewerker.

Wat hopen jullie eind 2018 op te vangen in 
de wandelgangen?

We hopen vooral dat onze collega’s tegen 
die tijd trots kunnen vertellen over het EPD. 
Dat zou fijn zijn en ons met een goed gevoel 
doen terugblikken.

Welke boodschap willen jullie nog meegeven 
aan de collega’s die toch wat nerveus zijn 
over de omzetting?

Dat ze vooral de tijd rustig zijn werk moeten 
laten doen. Door met het EPD te werken 
zal de zelfzekerheid geleidelijk groeien. Aan-
vaard dat er ook moeilijke periodes zullen 
zijn, waarin het opnieuw even zoeken wordt. 
Daar zal ook de kracht van de teamwerking 
moeten spelen. Dat hebben we trouwens 

ook al kunnen zien tijdens de opleidingsses-
sies. Elkaar bijstaan, kennis delen, de ene 
weet dit nog, de andere dat. Het zijn alle-
maal elementen die ons zullen helpen in de 
eerste weken en maanden. Maar wij hebben 
er alleszins alle vertrouwen in.

“EIGENLIJK WAS HET VOORTDURENDE VERWONDERING.”
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BOOST: 
ERVARINGSGERICHT LEREN IN ACTIE
Met Boost werd in de doelgroep van de 
Jongeren een ultrakort maar intensief er-
varingsgericht programma ontwikkeld. 
Doorheen de jaren heeft dit zich verder 
kunnen perfectioneren en ook vandaag is 
het programma nog in ontwikkeling. Inge 
Moermans begeleidt boost reeds sinds 2012 
en gelooft steeds meer in de werking en de 
meerwaarde van het aanbod. 

Inge, het is opvallend hoe enthousiast jij steeds 
aan de start staat van een nieuwe groep. Wat 
prikkelt jou zo fel?

Mijn eigen enthousiasme en de goesting om 
eraan te beginnen kan ik inderdaad moeilijk 
verbergen. Ik geloof ook sterk in dit project. 
Het onbekende, de waaier aan mogelijkhe-
den die er liggen, prikkelen mij vooral: hoe 
gaat de groep reageren op het project, op 
de activiteiten, op de reflectiemethodieken, 
op de andere begeleiders, op elkaar. Ik ben 
ook heel nieuwsgierig hoe de groep op zich 
gaat evolueren, op welke manier ze stappen 
vooruit gaan zetten. Enthousiaste begeleiders 
stellen jongeren vaak ook wat gerust. Ze vin-
den boost vaak spannend, omdat we niet in 
detail uitleggen wat er precies gaat gebeuren. 

Het breekt het ijs ook wat. Sommige jongeren 
kennen de andere deelnemers niet allemaal 
en wij zijn als begeleiders wel een vertrouwd 
gezicht. En een gemoedelijke sfeer van in het 
begin is al een half gewonnen project.

Aanvankelijk was Boost meer de klassieke 
therapie, maar dan anders georganiseerd en 
op locatie. Mettertijd is het ervaringsgerichte 
meer centraal komen te staan. De samen-
werking met de Uitdaging hadden we reeds 
langer. Hun betrokkenheid in dit programma 
is er van bij aanvang geweest.

Eigenlijk is dit ook pionierswerk geweest?

Ja sowieso. We hadden wel een visie, en had-
den ook een duidelijke doelgroep en doel-
stelling voor ogen. Enkel het proces is veran-
derd. Vroeger konden jongeren onmiddellijk 
doorstromen vanuit de opname-afdeling of 
vanuit het dagprogramma. Er werden ook 
ontslagen patiënten gecontacteerd, waarvan 
we dachten dat ze iets aan het project zou-
den kunnen hebben. We hielden door het 
jaar een lijst bij van mogelijke kandidaten. 
Nu maakt het onderdeel uit van het aan-
bod van het reguliere dagprogramma. Het is 
dus ook een volwassener aanbod geworden 
binnen het bredere therapeutische aanbod 
van KPC. 

Je zegt dat boost meer en meer aansluiting 
heeft gekregen met het reguliere dagebehan-
delingsprogramma en er zelfs een integraal 
onderdeel van geworden is. Hoe onderscheidt 
het zich dan of creëert het meerwaarde?

Omdat je op dat moment in vivo gaat toe-
passen wat je in de weken ervoor geleerd 
hebt. Je bent bovendien vier dagen achter 
elkaar zeer intensief met hen aan de slag. Je 

zit bijna op elkaars lip in totaal verschillende 
omgevingen en in uitdagende situaties. Dat 
zijn ontzettende leermomenten, waarbij je 
bovendien ervaringen die je in de weken 
voor de start van de boostweek hebt opge-
daan kan gebruiken, maar ook in de weken 
nadien weer in dialoog kan brengen. Het zit 
als een schakel in een breder proces vervat. 

Weet je, tijdens de boostweek wordt er 
vooral ruimte gemaakt om te experimente-
ren. De jongeren worden echt uit hun com-
fortzone gehaald. De ene op fysiek vlak, de 

INTERVIEW
Inge Moermans,  

psychomotore  
therapeute doelgroep  

Jongeren

“DE JONGEREN WORDEN ECHT  
UIT HUN COMFORTZONE GEHAALD.”
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andere op het sociale of het emotionele. 
Voor elke jongere is het proces en de uit-
daging anders. Ze kiezen er zelf voor welke 
uitdagingen ze aangaan.

Jullie trekken met de jongeren onder meer 
naar de Ardennen. Wat gebeurt daar?

Dat zijn dan voornamelijk de outdoor-activi-
teiten. Zo hebben we dit jaar aan speleologie 
gedaan, hebben we een tocht gemaakt met 
kaart en kompas en hebben we allerlei klimac-
tiviteiten gedaan. Dit zijn activiteiten die jonge-
ren vaak nog nooit gedaan hebben. Ze lokken 
allerlei gevoelens uit (soms heftige) waarop we 
samen met de jongeren een gepaste actie op 
bedenken. Dit jaar zagen we daar bijvoorbeeld 
heel erg het zorgende voor elkaar in de groep. 
Als begeleider is het dan de uitdaging om je 
daar naar te verhouden en aan te passen. 

De outdoor activiteiten vinden plaats met me-
dewerkers van de Uitdaging in Genk. Waarom 
kiezen jullie voor deze samenwerking, en wat 
is de meerwaarde?

Vooreerst zijn zij op een andere manier 
opgeleid (o.a technisch) en brengen zij een 
ander perspectief in de aanpak. Zij hebben 
bovendien een blanco kijk, want ze hebben 
het lopende therapeutische proces met de 
jongeren niet meegemaakt. Zij kunnen zich 
dan ook vanuit een andere houding naar hen 
toe bewegen. Zij zijn niet zomaar activitei-
tenbegeleiders, zij zijn ook bekwaam in het 
begeleiden van processen en daardoor klikt 
het onderling ook vlot. Mettertijd ontstaat 
er ook een vertrouwensband die het geza-
menlijk proces vooruit helpt. Je weet wat je 
aan elkaar hebt en je kan op elkaar inspelen 
vanuit je specifieke expertise Ondertussen 
leren we van elkaar, want ook het kinderpsy-
chiatrische luik is voor hen uitdagend. 

Inge, jullie hebben boost dit jaar uitgebreid van 
drie naar vier opeenvolgende dagen. Waarom 
was dit voor jullie zo belangrijk?

Om te beginnen louter het tijdsperspectief. 
Op vier dagen kan je meer dan op drie. Maar 
belangrijker, het proces dat over die tijdsperi-
ode wordt genomen krijgt een andere kleur 
en mogelijkheden. Wat we verwacht hadden 
is in het voorjaar ook gebeurd. Na dag drie 
hebben de jongeren twee dagen Ardennen 

achter de rug. Daar hebben ze heel wat be-
leefd, maar ook veel moeten verwerken. 
Groepsdynamisch gebeurt er dan heel wat. 
Van de idee ‘wij zijn 1 groep’ valt dat vaak 
uiteen in kleine subgroepjes waarvan de ene 
zich irriteert in de andere. Allemaal met hun 
eigen reden. Met die frustraties en met die 
typisch menselijke interacties, daar kan je dan 
mee werken. En nadien kunnen we daar nog 
weken mee aan de slag. Prachtig, he? Die vier-
de dag geeft ons ook de mogelijkheid om 
anders af te sluiten, en tegelijk meer de linken 
te maken met de situaties die ze tegen komen 
in hun dagelijks leven. Vier dagen is anderzijds 
wel zwaar, maar zeer de moeite !

De ouders lijken meer betrokken te geraken 
in het traject, klopt dat?

Dat kan sterk variëren. Soms zijn er groepen 
waar de ouders elkaar al eerder hebben ge-
zien tijdens een oudergroep. De laatste groep 
van jongeren bijvoorbeeld hing heel sterk aan 
elkaar, en de ouders onderling kenden elkaar 
ook al wat. We creëren de mogelijkheid om 
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onderling verbinding te krijgen, maar het is 
zeker niet zo dat we hierop aansturen. Als 
begeleider ken ik de ouders vaak niet, tenzij ik 
ze bij een instapmoment of dergelijke al heb 
gezien. Op het einde van elke boost hebben 
we een oudermoment/toonmoment. Iedere 
jongere onthaalt zijn/haar eigen ouders. Als 
groep vertellen ze dan hun ervaringen en 
belevenissen aan de aanwezige ouders. Ook 
de arts en de psychologen van het dagpro-
gramma zijn daar aanwezig. Soms zie je ze 
dan gezin per gezin samen zitten, in andere 
groepen wordt er tussen de gezinnen con-
tact gezocht. De relatie tussen de jongere 
en zijn ouders staat echter steeds centraal. 
Als begeleiders sluiten wij boost af aan de 
hand van een diploma-uitreiking waarbij we 
de vaardigheden van de jongere in de verf 
zetten en ook een tip meegeven. Voor veel 
ouders is dit een emotioneel moment. Ze 
herkennen heel vaak wat wij zeggen, maar die 
vaardigheden hebben ze soms al een hele tijd 
niet meer gezien bij hun zoon of dochter. Ik 
denk dat het hen ook hoop geeft. We horen 
vaak van jongeren terug dat ze hun diploma 
nog altijd hebben en dat ze met een positief 
gevoel terugkijken op boost. Sommigen noe-
men het zelfs een kantelpunt.

De Uitdaging is recent, in samenwerking met 
het Overkophuis in Genk, gestart met (je)zelf 
in zicht, een nieuw programma voor jonge-
ren vanaf 16 jaar. Hoe verhoudt zich dat ten 
opzichte van boost.

Een aantal dingen van boost komen wel te-
rug, maar (je)zelf-in-zicht loopt over 5 dagen 
op locatie in de Ardennen, is met overnach-
ting en zet nog meer prominent in op de 
outdoor-activiteiten. Het verlaat dus wel 
de ziekenhuissetting en de psychiatrische in-
dicatie is minder of niet aanwezig. Het zijn 
evenwel vaak jongeren die toch ook ambu-
lante hulp in de geestelijke gezondheidszorg 
krijgen, of zelfs al een traject in kinder- en 
jeugdpsychiatrie doorlopen. Het is zeker een 
aanvullend aanbod dat de mazen van het net 
verder dicht. Genk mag terecht fier zijn dat 
deze diversiteit in aanbod beschikbaar is. 

Wat zijn succesfactoren voor een geslaagde 
groep?

Dit jaar hebben we gemerkt dat te close 
zijn, te veel contact hebben buiten KPC niet 

altijd bevorderlijk is. De maturiteit om naar 
zichzelf te kijken, de reflectieve mogelijkhe-
den en kunnen feedback geven aan elkaar 
zijn dan weer elementen die ik echt wel als 
goede uitgangspunten zie. Ik denk ook dat 
de begeleiding, de wijze waarop we met hun 
noden kunnen omgaan, en flexibel ons pro-
gramma à la minute kunnen wijzigen om hun 
tempo en evoluties te volgen veel verschil 
kan maken. 

Waar droom je nog van in de toekomst?

Ik hoop ooit nog eenzelfde traject met gezin-
nen te kunnen doen. Voor mij is dat een totaal 
ander project. Werken met gezinsdynamie-
ken, mensen die verbaal minder sterk zijn, die 
toch via het doen elkaar weer kunnen vinden 
en dingen non-verbaal uitspreken.

IN DE MARGE
In 2017 is – dankzij middelen 
van het Rode Neuzen fonds- 
het Overkophuis in Genk van 
start gegaan. KPC is, naast het 
CAW, CGG en de stad Genk 
betrokken bij de opstart. De 
samenwerking tussen al deze 
partners helpt ook op lokaal ni-
veau mazen in het net te vullen. 
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KERNCIJFERS PERSONEEL
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KERNCIJFERS FINANCIEEL

BALANSTOTAAL

€ 17.731.920

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

€ 5.266.338

WINST VAN HET BOEKJAAR

€ 548.369

SOLVABILITEIT

59,16%

PERSONEELSKOSTEN

€ 3.133.445

€
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BESTUUR EN BELEID
RAAD VAN BESTUUR
Effectieve leden
Toon Lysens voorzitter, raadslid Asster
Hilde Jeurissen ondervoorzitter, raadslid ZOL
Tom Arts raadslid ZOL
Dr. Jos Bollen raadslid Asster
Joris Cielen  raadslid OPZC
Solange Indenkleef raadslid Asster 
Christel Kuppens raadslid MZNL
Ann Beckers raadslid OPZC
Koen Oosterlinck raadslid Asster
Koen Torfs raadslid ZOL
Luk Wetsels raadslid ZOL

GENODIGDEN
Reina Abbink directeur zorgorganisatie KPC
Erwin Bormans algemeen directeur ZOL
Dr. Bernard Himpens algemeen directeur MZNL
Dr. Catherine Klockaerts medisch directeur KPC
Jaak Poncelet algemeen directeur Asster
Dr. Kristine Swysen adviserend lid MC St-Jozef
Guido Van Hamme  algemeen directeur KPC
Dr. Griet Vandervelpen medisch directeur ZOL

BELEIDSPLOEG
Algemene directie Guido Van Hamme
Medische directie dr. Catherine Klockaerts
Directie zorgorganisatie Reina Abbink

Doelgroep Infants, Peuters en Kleuters
Beleidsarts dr. Kristien Ulens
Teamcoördinator Rhode Mantels

Doelgroep Lagere Schoolkinderen
Beleidsarts dr. Karen Gillaerts
Teamcoördinator Petra Budts

Doelgroep Jongeren
Beleidsarts dr. Sara Schevenels
Teamcoördinator Sofie Luts

MEDISCHE STAF
Dr. Karen Gillaerts Dr. Leen Schrooten
Dr. Catherine Klockaerts Dr. Kristien Spaas (netwerkpsychiater Ligant)
Dr. Sara Schevenels Dr. Kristien Ulens
Dr. Willem Schevenels

KWALITEIT & PATIËNTVEILIGHEID
Reina Abbink, procesverantwoordelijke
Petra Budts, procesbegeleider
Sofie Luts, procesbegeleider
Rhode Mantels, procesbegeleider
Martine Tielens, stafmedewerker beleidsondersteuning
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COLOFON
AUTEURS

Abbink Reina
Aerts Koen

Bruninx Jolenta
Buffel Jessica

Clijsters Kristien
Coolen Ellen
Daemen Ria
Drees Anita

Hauben Marijke
Klockaerts Catherine

Leempoels Kristine
Moureaux Betty

Luts Sofie
Lysens Toon

Moermans Inge
Raes Joke

Reynders Ann
Tielens Martine

Van Hamme Guido
Willems Johny

VORMGEVING
Vandormael Micha

MET DANK AAN
De Gaspari Diana

Vrancken Heidi

Wij laten ons graag inspireren door vragen, 
suggesties of feedback. We nodigen u 

uit onze website te bezoeken of ons te 
contacteren via kpc@kpc-genk.be.

Deze publicatie werd geprint op 
milieuvriendelijk papier.





Kinderpsychiatrisch Centrum Genk vzw • Schiepse Bos 8 • 3600 Genk • T 089 32 59 59 • F 089 57 98 71 • kpc@kpc-genk.be • www.kpc-genk.be




