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Het huidige zorgaanbod heeft meer hindernissen en schotten dan ons lief is. Hierdoor blijft de 

beoogde toegankelijkheid en continuïteit in de zorg problematisch en is er uitval van mensen 

met psychische problemen. De Open Dialoog-benadering en de Open Hart Cirkels blijken 

een meer aangepaste bejegening voor mensen in extreme relationele crisissituaties en met 

existentiële vragen. 

Hoe verdrijven we de verbrokkeling 
in ons zorgaanbod?
Open Dialoog en Open Hart Cirkels bieden een alternatief

kk Open dialoog (OD)
In de jaren tachtig ontwikkelde Jaakko Seikkula (2011) en 
zijn medewerkers Open Dialogue in West-Lapland als alter-
natief voor de residentiële behandeling van mensen in een 
psychotische crisis. De term werd in 1995 geïntroduceerd om 
zowel de andere zorgorganisatie als de specifieke vorm van 
dialogische gesprekvoering aan te duiden. Bij een crisis wordt 
de behandeling onmiddellijk aangeboden, bij voorkeur in de 
thuisomgeving van de cliënt. Bedoeling is eerder ruimte te 
creëren voor de verschillende verhalen van cliënt en betrokke-
nen, dan diagnoses te stellen en een medische behandeling te 
starten. Luisteren staat voorop en professionele interpretaties 
of residentiële opnames worden op de achtergrond gehouden. 
Alle betrokkenen worden uitgenodigd op de netwerkbijeen-
komsten die verlopen in de grootst mogelijke transparantie. 
Er wordt nooit over, maar steeds met cliënt en betrokkenen 
gepraat. Waarover de dialoog gaat wordt door de aanwezi-
gen bepaald op het moment zelf. Ook de reflecties van de 
hulpverleners worden in alle openheid gedeeld. Er wordt niet 
doorverwezen: het team begeleidt het hele proces onafhanke-
lijk van waar de gesprekken plaats vinden. Men gelooft in de 
krachten van de cliënt en diens omgeving. De ontmoetingen 
richten zich op het faciliteren van dialoog en niet zozeer op 
gedragsverandering of genezing. De gedeelde taal voor com-
plexe ervaringen maken dat het netwerk weer vat krijgt op het 
leven. Zeven principes vormen de basis van OD (zie kader). 

Psychose is geen ziekte, maar een overlevingsstrategie. Het 
is een irrationele oplossing voor een onoplosbaar probleem. 
Langdurige psychotische fenomenen zijn de uitkomst van 
mislukte therapie, door een gebrek aan begrip voor de levens-
problemen, ofwel door een te late opstart ervan. Medicatie is te 
vermijden en hoogstens te gebruiken in zeer lage dosis. Psychose 
komt niet alleen voor bij patiënten, maar is een ervaringsvari-
ante waarvoor nog geen woorden zijn. OD is een netwerkbena-
dering met de focus op de relaties en betekenisgeving. Elke crisis 
is een kans om het gefragmenteerde brede sociale netwerk herop 

te bouwen. Iedereen (familieleden, vrienden, buren, collega’s,..) 
is een competente partner in het helingsproces. 

OD wordt steeds meer ondersteund door wetenschappelijk 
onderzoek en verspreidt zich internationaal: aanvankelijk in 
de Scandinavische landen, vervolgens in andere Europese 
landen en de Verenigde Staten. In het Verenigd Koninkrijk 
wordt OD sinds 2012 sterk gepromoot door de National 
Health Service. In Nederland bouwt men sinds enkele jaren 
verder op de Londense variant Peer-supported Open Dialogue 
die naast meditatie ook peer support toevoegt aan het Finse 
model. Sinds 2006 werken Seikkula en Peter Rober (KUL) 
samen aan de jaarlijkse Summer School on Dialogical Practices. 
In 2016 werd Seikkula zowel in Kortenberg als in Brugge 
uitgenodigd. Hij inspireerde het Zorgcircuit Psychose in 
Noord-West-Vlaanderen en in het bijzonder het Mobiel Vroeg 
Interventie Team Psychose. Bovendien startte men er met een 
OD-Academie met een intervisie- en leesgroep onder leiding 
van professor Stijn Vanheule (2016). 

kk Open Hart Cirkels (OHC)
Willy Vandamme ontwikkelde de OHC-benadering in 
Vlaanderen vanuit zijn praktijkervaring in de bijzondere 
jeugdzorg en in het bijzonder naar aanleiding van het sterven 
van zijn dochter (Beel, 2017). De opeenvolgende negatieve 
ervaringen met de psychiatrie, die uiteindelijk leidden tot de 
zelfdoding van zijn 28-jarige dochter, noopten Vandamme en 
zijn echtgenote om hun verdriet om te zetten in iets positiefs 
voor andere jongeren die hun plaats niet vinden in deze wereld 
en worstelen met existentiële vragen. De psychiatrie, zoals ze 
vandaag nog op vele plaatsen bestaat, biedt voor hen geen 
afdoend antwoord. Integendeel, ze maakt het nog erger door 
patiënten op te sluiten en de familie uit te sluiten. Vanuit hun 
geloof in de liefde wilden ze – liefst in samenwerking met 
de geestelijke gezondheidszorg – een alternatief bieden voor 
gezinnen die iets gelijkaardigs meemaken. OHC zijn niet 
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tegen de psychiatrie gericht, maar gaan uit van de overtuiging 
dat er andere manieren zijn om met psychose en verwarring 
om te gaan, zonder bijkomende schade toe te brengen.

Als directeur van het Oranjehuis in Kortrijk vervulde 
Vandamme een pioniersrol door in 2010 vanuit het Columbus-
experiment de methodiek van Positieve Heroriëntering te 
ontwikkelen ter preventie van plaatsing van jongeren. Vooral 
de lange wachtlijsten in de zorg waren de aanleiding voor 
het experiment. Uitgangspunt was dat de organisatie van de 
hulpverleningsstructuren problemen veroorzaken, in plaats 
van ze te doen afnemen (Vanhauwaert, 2017). In 2015 werd 
“Contextbegeleiding in functie van Positieve Heroriëntering” 
door de Vlaamse overheid geïmplementeerd als een succes-
volle module in de Integrale Jeugdhulp. In 2017 boden 31 
organisaties deze module aan. 

OHC bouwen verder op de methodiek van Positieve 
Heroriëntering. Enkele krachtlijnen vormden de basis (zie 
kader). Ze leggen nog meer de focus op de psychische kwets-
baarheid en de onderliggende existentiële vragen. OHC ver-
trekken vanuit de existentiële verontrusting van een betrokkene, 
meestal iemand die geraakt is door de problematiek van een 
naaste (Vandamme & Wouters, 2017). Een psychisch probleem 
heb je nooit alleen. Vaak is er een verontrusting of een crisis-
situatie waarin een persoon vastgelopen is in zijn/haar relaties. 
Het gaat altijd over problemen die zich op ethisch-existentieel 
niveau afspelen en dus ook op dit niveau moeten worden 
beantwoord. De problemen mogen niet ontweken, verplaatst of 
weggewerkt worden door bijvoorbeeld een residentiële opname. 
Ze moeten verwelkomd en onthaald worden, zoals een moeder 
een lastig kind omarmt. De crisis is een kans tot verandering 
en groei. Vertrekkend vanuit de vraag wat de betrokkenen op 
het hart ligt of wat hen verontrust, spreekt men naar waarheid 
over de eigen beleving. In het wederzijds respectvol spreken 
en luisteren, wordt men bewust, kan men uitdrukking geven 
en vindt men woorden voor emoties. Dit werkt bevrijdend en 
verbindend. Het creëert een echte ont-moeting op het ethisch-
existentiële niveau. Vanuit het kwetsbare uitspreken van gevoe-
lens, deelt men dieperliggende ervaringen en neemt men de 
eigen verantwoordelijkheid op. Men treedt in verbinding met 
de gekwetstheid van zichzelf en anderen en maakt afspraken 
voor het verdere samenleven. 

Het huidige aanbod van de initiatiefnemende vzw Re-Member 
situeert zich op micro-, meso- en macro-niveau. Op micro-
niveau wordt een individuele hulpvrager steeds uitgenodigd en 

begeleid om zelf in gesprek te gaan met al diegenen die geraakt 
zijn door het probleem en deze uit te nodigen voor een gesprek 
hierover in een OHC. Op meso-niveau is er momenteel een 
aanbod in vijf Vlaamse regio’s, waar men aansluiting zoekt met 
de provinciale netwerken voor geestelijke gezondheidszorg. Het 
aanbod bestaat uit hulpverleners van erkende organisaties én 
professioneel opgeleide vrijwilligers. Op macroniveau is het de 
bedoeling om een Vlaams netwerk op te bouwen. Sinds maart 
2017 loopt er met steun van het Agentschap Jongerenwelzijn 
een experiment in vijf regio’s (Antwerpen, Mechelen, Leuven-
Brussel, Gent-Eeklo en Kortrijk) met als doel 25 individuele 
trajecten te realiseren en te evalueren. Na elf maanden werden 
reeds 35 trajecten gerealiseerd. Het valt op dat de trajecten zeer 
intensief, maar ook vrij kort van duur zijn. De kortste trajecten 
houden één cirkelbijeenkomst in, de langste zes cirkels over 
drie maanden. Elk traject wordt opgevolgd door een telefonisch 
contact na drie en zes maanden.

De meso- en macrodimensie is van wezenlijk belang voor 
OHC. Ze verwijzen ook naar openhart als beweging waar 
spreken in waarheid en authentieke ontmoeting van groot belang 
zijn in alle situaties van het leven. Je kan geen OHC leiden als 
je zelf niet deze waarden beleeft en betracht in je persoonlijk 
leven. Het is de kern van de goede bejegening van mensen én 
van de zorgorganisatie.

kk Onderliggende visie
Zowel OD als OHC werden ontwikkeld vanuit een zoektocht 
naar een alternatief voor psychiatrische opnames, omdat deze 
vaak eerder probleem-inducerend dan oplossend werkten. 
Aanvankelijk focuste OD zich op volwassenen met psychose, 
maar ondertussen wordt ze ook succesvol ingezet voor andere 
leeftijdsdoelgroepen en bredere (meestal complexe) proble-
men (Seikkula, 2011). De OHC focussen zich in de huidige 
experimenteerfase om pragmatische redenen op jongeren en 
jongvolwassenen van 0 tot 26 jaar die relationeel geblokkeerd 
zijn en worstelen met existentiële problemen. Maar de rele-
vantie ervan lijkt ook voor oudere leeftijden op te gaan. 

De context waarin OD en OHC ontstond is uiteraard ver-
schillend, maar de grote overlap in de onderliggende visie en 
concrete methodiek is opvallend. De zeven basisprincipes van 
OD komen integraal aan bod, maar worden anders verwoord 
in de krachtlijnen van de OHC (zie kader). Een accentverschil 
merken we in het omgaan met verantwoordelijkheden: in OD 
nodigt de eerst gecontacteerde hulpverlener de betrokkenen 
uit voor een gesprek, terwijl in de OHC de hulpvrager sterker 

Basisprincipes van Open Dialoog (Olson, Seikkula & Ziedonis, 2014) Krachtlijnen van Open Hart Cirkels (Vandamme en Wouters, 2017)

Onmiddellijke hulp: binnen 24u Beschikbaar zijn als de vraag er is

Sociaal netwerk: vanaf het begin betrokken Iedereen die geraakt is betrekken bij de zoektocht

Flexibiliteit en mobiliteit: duur, plaats en inhoud van behandeling naar behoefte Op maat, op de plaats en volgens het ritme van de betrokkenen

Verantwoordelijkheid: de gecontacteerde hulpverlener organiseert het gesprek en 
blijft verantwoordelijk voor het vervolg

De betrokkenen blijven verantwoordelijk, de gecontacteerde procesbegeleider blijft opvolgen 

Psychologische continuïteit: zelfde team is ambulant en residentieel beschikbaar Beschikbaarheid en vraag aan betrokkenen om echt in dialoog te gaan met de lopende 
hulpverlening

Tolerantie voor onzekerheid: geen diagnose stellen maar betekenis op laten komen Geen psychiatriserende blik of tekorten-bril

Dialogisme en polyfonie: dialogische afstemming bevorderen staat voorop Existentiële vraagstelling en zoeken naar een nieuwe liefdevolle en kansen gevende taal
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verantwoordelijk blijft en door de procesbegeleider wordt 
ondersteund om – indien mogelijk – zelf alle betrokkenen 
mee uit te nodigen voor de OHC. Een ander nuanceverschil 
blijkt uit de invulling van de zorgcontinuïteit. In beide geval-
len zijn én blijven begeleiders steeds beschikbaar! In OD gaat 
het om één en hetzelfde transmurale team dat de casus opvolgt 
ongeacht de setting. In OHC stimuleert men dat de betrok-
kenen zich niet afkeren, maar een echte dialoog voeren met 
de reguliere hulpverleners, indien die er zijn. OHC is immers 
geen anti-psychiatrie. Men wil op gelijkwaardige basis, kritisch 
bevragend en met een open hart spreken met hulpverleners uit 
de geestelijke gezondheidszorg. Indien wenselijk nodigt men 
ook de behandelende psychiater of psycholoog uit om deel te 
nemen aan een OHC. Men verwacht dan dat hij niet alleen 
deelneemt en spreekt als professional, maar ook als persoon 
die zich geraakt voelt. 

Duidelijker verschillend is de uitdrukkelijke aandacht in OHC 
voor existentiële vragen en voor de spirituele dimensie die ons 
verbindt met het groter geheel. Het leven is een dynamisch 
gebeuren dat voortdurend uitdagingen, maar ook kansen 
schept. De crisis- of grenssituatie van waaruit de OHC vertrek-
ken opent deze dimensie. Kleine symbolische elementen (zoals 
de wijze van openen en afsluiten van een OHC, het eenvoudige 
ritueel om de schoenen uit te doen bij het binnentreden in de 
OHC of het inbrengen van een kort meditatief moment, ...) 
helpen om het hart te kunnen openen (Vandamme en Wouters, 
2017). In OD komt dit existentiële niveau eerder onrecht-
streeks aan bod bijvoorbeeld in de opvatting van dialogisme 
als een fundamenteel en vitaal gegeven dat even evident is als 
ademen en dat OD geen psychotherapie is, maar een levens-
wijze (Seikkula, 2011) of dat OD niet de toepassing is van een 
specifieke therapeutische methode, maar van fundamentele 
menselijke waarden (Seikkula & Trimble, 2005). 

OD steunt op de ontwikkelingspsychologie en integreert het 
psychodynamisch en systemisch denken uit de psychothera-
pie. Het bouwt verder op het werk van de Russische linguïst 
Mikhail Bakhtin over dialogisme. OHC laat zich inspireren 
vanuit de orthopedagogie en criminologie, meer bepaald de 
herstelvisie in de jeugd- en crisishulpverlening. Bovendien 
verwijst het naar het werk van de Franse filosoof Michel 
Foucault over de moed tot waarheid spreken. Beide visies zijn 
complementair en sluiten aan bij de globale paradigmashift 
naar een meer herstelgerichte benadering van de geestelijke 
gezondheidszorg (Vanheule, 2018). De stem van de cliënt en 
zijn context en de zelfheling staan daarin centraal. 

kk Liefde als basis
Hetzelfde dialogische model vinden we zeer expliciet terug in 
nieuwste opvatting over gezinstherapie zoals beschreven door 
Peter Rober (2017). Ook hij distantieert zich van psychopatho-
logische diagnoses die het gezinstherapeutische werk bemoei-
lijken. In plaats van een objectief probleem te veronderstellen, 
neemt hij de bezorgdheden van het gezin als uitgangspunt, 
met de feedback van de gezinsleden als leidraad doorheen het 
therapeutisch proces. Bovendien vertrekt hij van de aanname 
dat liefde de basis is van het gezin. Hoewel feiten zoals ontrouw 
en intrafamiliaal geweld dat lijken tegen te spreken, gaat hij 
toch uit van deze veronderstelling “om – naast het lijden, de 
angst en de pijn – ook de inzet van gezinsleden te zien, die vaak 
ondergesneeuwd is na jaren van vallen en opstaan en weer vallen. 

Bovendien helpt deze veronderstelling ons om de krachten en moge-
lijkheden in het gezin te ondersteunen: hun inzet, hun gevoel van 
samenhorigheid en hun hoop op een betere toekomst.” 

Ook voor de OHC is liefdevolle zorg het uitgangspunt. 
Hierin staan dialoog, gelijkwaardigheid, spreken vanuit het 
hart en menselijke ontmoeting centraal (Vandamme, 2017). 
De taal van het lijden spreekt vanuit slachtofferschap en legt 
de oorzaak van het lijden bij de ander. De taal van de liefde 
spreekt niet vanuit angst of beheersingsdrang, maar vanuit 
rust en biedt kansen en mogelijkheden om te verbinden. Het 
is opvallend dat ook in OD de helende elementen van deze 
benadering geduid worden als liefde. Seikkula & Trimble 
(2005) gebruiken de term om belevingen te benoemen die 
het gevolg zijn van wederzijdse emotionele afstemming in de 
groepsgesprekken, zoals het creëren van een nieuwe gedeelde 
taal voor een meerstemmig gesprek, gedeelde emotionele 
ervaringen en gemeenschapsvorming. De gevoelens van liefde 
in groepsbijeenkomsten zijn niet erotisch of romantisch. Het 
gaat om sterke gemeenschappelijke gevoelens van delen en 
samen horen, uitdrukkingen van diep vertrouwen, emoties 
van gedeelde opluchting en lichamelijke ontspanning, beli-
chaamde gevoelsuitdrukkingen. 

kk Verbrokkeling tegengaan
De Wachter (2014) beschrijft onze huidige samenleving als een 
verbrokkelde, uiteenvallende wereld waarin liefde de verbin-
dende factor kan zijn. Mensen worden op veelvuldige wijzen 
geforceerd tot functioneren, waardoor het onmogelijk wordt 
gewoon te doen. De toename van psychische problemen, van 
crisissituaties en vrijheidsbeperking in de zorg zijn schrijnende 
illustraties hiervan (Cools, 2017). OD en OHC, die uitdruk-
kelijk liefdevolle zorg willen bieden, botsen op de grenzen van 
de huidige strakke en verbrokkelde zorgorganisatie. 

Er zijn verschillende knelpunten. In de eerste plaats de recht-
streekse toegankelijkheid en de zorgcontinuïteit (Ebraert, 
2017) die er in te veel gevallen gewoon niet is, bijvoorbeeld 
door hindernissen zoals wachttijden, of de noodzakelijke 
verwijzing door een hulpverlener, of de aanmelding via een 
centraal meldpunt, dat op zijn beurt doorverwijst voor intake, 
waarna men opnieuw wordt verwezen ... Deze opeenvolgende 
drempels zijn nefast, omdat ze de vitale vorming van een ver-
trouwensrelatie met een persoonlijk engagement verhinderen 
en het engagement van de zorgverlener reduceren tot een 
professionele afhandeling van één onderdeeltje (bv. screening, 
diagnostiek of intake) van een globaal proces. 

Ook de schijnbaar evidente en vooral dwingende eis van de 
overheid om DSM-diagnoses toe te schrijven aan elk probleem 
dat wordt aangemeld, leidt al te vaak tot een jammerlijke func-
tionele reductie van een bredere hulpvraag en tot de illusie van 
meer kansen op behandelbaarheid. De recente waardering van 
ervaringsdeskundigheid en cliëntparticipatie daarentegen, is een 
verademing. Maar de concrete vertaling ervan in bijvoorbeeld 
cliëntenparticipatie op teamvergaderingen wanneer over hen 
gepraat wordt, blijft op de meeste plaatsen een verre droom. 
Toch merken we een toegenomen bereidheid tot erkenning van 
eigen kwetsbaarheid en gelijkwaardigheid tussen cliënten en 
hulpverleners uit verschillende disciplines. Dit biedt mogelijk-
heden om samen een nieuwe taal te zoeken om te spreken over 
psychische kwetsbaarheid (Vanheule, 2018). 
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ciale aansturing via ggz-netwerken voor kinderen en jongeren 
die onvoldoende tegemoet komen aan lokale noden, ...

OD en OHC doorkruisen deze rationeel opgesplitste struc-
turen en komen op voor een zorgzame bejegening van de 
kwetsbare hulpvrager. We hopen dat deze initiatieven een 
breder draagvlak verwerven en dat de overheden de nodige 
flexibiliteit vinden om ze een volwaardige plek te geven. 

 Bob Cools 
klinisch psycholoog-psychoanalytisch therapeut, directeur Centrum 
Geestelijke Gezondheidszorg De Pont, docent geestelijke gezondheids-
zorg Odisee Hogeschool en bestuurder Karus.
bob.cools@cggdepont.be

 Bronnen en websites    
Zie pagina 34

Moeilijker is de vaststelling van de hardnekkige schotten tussen 
jeugdzorg en geestelijke gezondheidszorg. Deze zijn zowel het 
gevolg van een verschil in visie, als van diverse organisatorische 
elementen. Bijna twee decennia integrale jeugdzorg hebben 
daar weinig aan verholpen. De psychiatrisering en medicalise-
ring van problemen lijkt onweerstaanbaar en vertaalt zich onder 
andere in systematische te zware diagnosticering, overmatig 
medicatiegebruik en onterechte residentiële opnames, bij gebrek 
aan middelen én visie voor een beter alternatief. Gelukkig zijn 
er steeds meer geluiden voor een meer persoonlijke psychiatrie 
(met een relativering van de beschrijvende en weinig nuttige 
diagnostiek) en een wijkgerichte geestelijke gezondheidszorg 
(Delespaul e.a., 2016). Organisatorische breuklijnen zijn het 
gevolg van afzonderlijke registratiesystemen en communicatie-
circuits, een doorgeschoten bureaucratisering, de inefficiënte 
prestatiefinanciering van artsen (en van klinisch psychologen 
in de toekomst?), de niet op elkaar afgestemde financiering van 
jeugdzorg en geestelijke gezondheidszorg, de opgelegde provin-

Ilse Van de Velde, Activiteitencentrum De Vinken, Antwerpen
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