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Op 29 januari 2010 vierde de Provinciale 
Raad voor de Volksgezondheid en Maat-
schappelijk Zorg in Noord-Brabant haar 
vijftigjarig bestaan. In het provinciehuis 
vierden ruim driehonderd genodigden het 
feestje mee. Want ondanks de serieuze 
toon van de verschillende inleidingen, 
ging het er luchtig aan toe. Dat bracht 
Commissaris van de Koningin Wim van 
de Donk ertoe de jubilaris te typeren als 
een oude dame die nog springlevend is. 
Hij zou daar later nog andere argumenten 
voor noemen.

Een belangrijke bijdrage aan de feestelijke 
stemming leverden studenten van het Fontys 
Conservatorium in Tilburg, met jazzmuziek 
en een theatrale verbeelding van de thema’s 
die deze middag de revue passeerden. 

Dat gebeurde allemaal onder een speciaal 
voor deze gelegenheid door Nicole Kanters 
vervaardigd planetarium, symbool voor 
de gezondheidsagenda van de toekomst.   

   Vloeken in de kerk

In zijn inleiding schetste voorzitter Frank 
van Beers de historie van de Raad. Die 
mag dan vijftig jaar oud zijn, het is tege
lijk nog maar vijftig jaar geleden dat heel 
Brabant slechts twee verpleeghuizen tel
de met een totale capaciteit van 180 bed
den voor langdurig zieken en psychisch 
gestoorde ouderen. De Raad adviseert de 
provincie dan over de planning en bouw 
van intramurale zorginstellingen. Naar
mate begin jaren negentig de plan
ningstaken van de provincie afnemen, 
neemt de Raad steeds meer de rol aan 
van de adviseur die ‘durft te vloeken in 
de kerk’. Zo verschijnen de laatste tijd ge
vraagd en ongevraagd adviezen over uit
eenlopende onderwerpen als wijkgericht 
werken, kleinschalige zorginnovaties en 
de omslag in de jeugdzorg. Met als re
cent hoogtepunt het pleidooi voor een 
preventief zoönosenbeleid dat de gevol
gen van Qkoorts en andere dierziekten 
voor mensen moet voorkomen.      

   Ziel in de zorg

‘Ik geloof in de kracht van de Raad,’ stelde 
Commissaris van de Koningin Wim van 
de Donk. Hij doelde daarmee op de wijze 
waarop de PRVMZ is verankerd in de  
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Met deze Nieuwsbrief special sluit de PRVMZ de ac-
tiviteiten rond het 50-jarig jubileum af. We kijken terug 
op twee zeer goed bezochte conferenties en er ligt 
het jubileumboek ‘De gezondheidsagenda voor de 
toekomst’.  

Op 29 januari bezochten 320 mensen de middagconfe
rentie, waarin vanuit beleidsperspectief gekeken werd 
naar de Brabantse toekomst voor gezondheid en zorg. Na 
een korte terugblik door Frank van Beers op 50 jaar 
PRVMZ stonden de overige inleidingen en rondetafelge
sprekken in het licht van toekomstig beleid. U vindt in 
deze Nieuwsbrief impressies van deze middag en alle in
leidingen zijn te vinden op de website van de PRVMZ. 
Het was eveneens een feestelijke middag door de bijdra
gen van diverse jonge Brabanders, die zorgden voor de 
muzikale omlijsting en die de toekomstthema’s uitbeeld
den. De PRVMZ kreeg vele positieve reacties met als rode 
draad: boeiende inleidingen, veel nieuws gehoord, jullie 
brengen het brede veld van gezondheid en zorg in onze 
provincie bij elkaar. 

Op 5 maart werd de conferentie ‘(W)aardige zorg’ door 
nog meer mensen bezocht; we telden meer dan 340 mensen.  
Deze conferentie was voor uitvoerders, actieve patiënten, 
cliënten en vrijwilligers bedoeld en die waren er ook; in 
groten getale. Ook van dit programma vindt u een impres
sie in deze Nieuwsbrief. Een uitgebalanceerd programma  

waarin op vele manieren de basale noodzakelijk waarden 
in de zorg bediscussieerd zijn. Veel enthousiasme bij de 
deelnemers. Citaten opgenomen in deze Nieuwsbrief ge
tuigen daarvan. Op deze dag werd de tentoonstelling 
‘Schatten van Brabants Herstel’ geopend door gedeputeerde 
Brigite van Haaften, die tevens het eerste exemplaar van het 
gelijknamige kunstboek in ontvangst nam. De tentoonstel
ling is georganiseerd door het Kenniscentrum Zelfhulp en 
Ervaringsdeskundigheid in samenwerking me de vele zelf
hulporganisaties in NoordBrabant.

We kijken tevreden terug op de jubileumactiviteiten na 
zo vele positieve reacties en zijn inmiddels met velen in 
NoordBrabant in gesprek om de ‘gezondheidsagenda 
voor de toekomst’ gezamenlijk uit te werken. Rond de vijf 
thema’s zijn vele dwarsverbindingen te leggen met de 
sectoren wonen, werken, educatie, economie, landbouw, 
ecologie en ruimtelijke ontwikkeling om vanuit gezond
heidsperspectief te werken aan een Brabant zoals we ons 
dat nu en in de toekomst wensen.  

Ten geleide: 

50-jarig jubileum PRVMZ
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samenleving en de wijze waarop zij zich 
onder veranderende omstandigheden 
steeds opnieuw weet te verhouden tot 
de provincie. ‘Wij maken onze toekomst 
op basis van onze geschiedenis.’ En Van 
de Donk schetste de thema’s waar het 
volgens hem dan nu om gaat. Hij wees 
onder meer op de gevolgen van het pro
ductdenken in de zorg, de lege bureau
cratisering en het verlies van passie en 
ziel in ons denken over zorg. Terwijl 
zorg toch eigenlijk gaat over relatiegoe
deren die zich maar beperkt lenen voor 
marktwerking. Dat geldt zeker voor 
complexe zorg waar de patiënt nauwe
lijks iets te kiezen heeft en waar dus me
dische professionaliteit en overheidsga
ranties doorslaggevend zijn. Deze 
commissaris wil best een onorthodox ad
vies van de PRVMZ hebben hoe zorg en 
leefbaarheid op peil te houden op basis 
van nieuwe verbindingen.

   Paradoxen

Dat er de afgelopen vijftig jaar in Bra
bant veel is veranderd, vond ook Hans 
de Goeij, adviseur van het ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
(VWS). Hij sprak zelfs van ‘breuklij
nen die het verschil maken’. En hij 
vroeg zich af of we daar de komende 
vijftig jaar ook weer in zullen slagen. 
Het antwoord lag besloten in zeven 

paradoxen, zogenaamde paradigma
shifts. Als we die goed doordenken, 
komen we een heel eind. Neem als 
voorbeeld de paradox ‘vrijwilliger
schap is verplicht’. Als we de spanning 
tussen deze begrippen weten op te los
sen, is immateriële solidariteit over 
twintig jaar heel gewoon. Dan vervul
len alle schoolverlaters hun sociale 
dienstplicht, zorgt ieder burger ver
plicht voor een ander en betaalt in ruil 
daarvoor minder ziektekostenpremie. 
Waar het om gaat is dat de provincie 
samen met gemeenten en andere or
ganisaties de ruimte pakt om de deze 
en andere thema’s in de zorg op te 
pakken, verandering in te zetten en 
daar richting aan te geven. 

   Civil society

Waar gaat het in de zorg over als het 
aan de cliënt ligt? Die vraag stelde Jo
pie Verhoeven, voorzitter van het Ne
derlandse Patiënten Consumenten Fe
deratie (NPCF) en lid van de PRVMZ. 
Zij legde de vinger op enkele essentië
le nieuwe waarden in de zorg, die de 
moeite waard zijn om te worden ge
koesterd en verder te worden ontwik
keld. Als gezondheid zo’n kernwaarde 
is, zullen we ook moeten kijken naar 
de sociale en economische factoren die 
ervoor zorgen dat sommige mensen 
die waarde niet kunnen verzilveren. 
Als de klant centraal staat, moeten we 

ook zorgen voor een respectvolle be
handelrelatie waarin plaats is voor 
ontmoeting. Als we willen dat mensen 
hun eigen regie kunnen blijven voe
ren, moeten we dat faciliteren met ict 
en zelfmanagementprogramma’s. Wat 
in ieder geval nodig is om oude en 
nieuwe waarden te kunnen borgen, is 
de inzet van de civil society. Die is in 
Brabant goed ontwikkeld, maar 
vraagt van tijd tot tijd om kritische 
revisie. Laten we dat vooral doen!

   Bevlogenheid

Mariet Paes, directeur van de PRVMZ, 
noemt de vele bevlogen mensen die 
vol passie bezig zijn met zorgvernieu
wing in NoordBrabant. Voor die 
mensen wil zij zich komende jaren 
graag blijven inzetten. Het gaat nu 
niet om de opbouw van een institutio
nele infrastructuur voor de zorg. De 
vergrijzing, de toename van chroni
sche ziekten, de veranderde opvattin
gen over de zorg, de betaalbaarheid 
van de zorg, de toegankelijkheid voor 
de minst draagkrachtige en kwetsbare 
groepen vragen om andere oplossin
gen. Nederland stond ooit in de we
reldtop 3 van de landen met de beste 
gezondheidszorg en is inmiddels ge
duikeld naar de 30e plaats. Het gaat 
niet goed met de gezondheidszorg in 
ons land, vindt zij. Zorg vraagt om 
een eigen manier van bestuur en  

VeRVOlG VaN VOORPaGINa
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betrokkenheid, die niet passen in de 
marktwerking. Samenwerking en ver
binding tussen zelfhulp, mantelzorg, 
communityzorg en professionele zorg 
vraagt om een omslag in denken. De 
sector van de zorg vraagt per definitie 
om aandacht en vertrouwen op alle ni
veaus en in alle relaties en juist aan
dacht en vertrouwen zijn weggeorga
niseerd. NoordBrabant heeft nog een 
extra knelpunt dat de volksgezondheid 
bedreigt. De hoge dichtheid van mens 
en dier veroorzaakten afgelopen jaren 
een opeenvolging van infectieziekten. 
Hierop neemt zij de vijf thema’s on
der de loep, die eerder voor de pauze 
door de deelnemers zijn besproken 
en die de gezondheidsagenda voor de 
toekomst van Brabant vormen.  De ac 
teurs die de gezondheidsthema’s ver
beelden, ondersteunen haar relaas. 
Aan het slot memoreert Mariet Paes 
de recente oprichting van het Bra
bants Kennisnetwerk Zoönosen. Het 
netwerk gaat vanuit humaan per
spectief preventief beleid ontwikke
len op zoönosen. Juist vanochtend 
zegde voormalig SERvoorzitter Her
man Wijffels zijn steun toe aan het 
Netwerk. Een opmerking die met ap

plaus begroet wordt vanuit de zaal.
De PRVMZ wil als signaleerder, aan
jager, initiator en verbinder haar rol 
komende jaren met verve blijven 
spelen op de thema’s van de gezond
heidsagenda. Zij memoreert aan het 
slot de positieve samenwerking van 
de gedeputeerde en de afdeling zorg 
en welzijn. Soms blijken de adviezen 
van de PRVMZ ongemakkelijk te 
zijn, maar ook voor die kritische rol 
is ruimte. Ze nodigt de aanwezigen 
uit niet te wachten tot morgen met 
het oppakken van de gezondheidsa
genda, want de toekomst begint 
vandaag!

   samenhang en samenwerking 

In gesprek met Frank van Beers liet 
gedeputeerde Brigite van Haaften 
weten dat wat haar betreft de the
ma’s van de PRVZM kloppen. ‘Dat 
wil niet zeggen dat wij als provincie 
dat allemaal gaan doen. Wij voeren 
integraal beleid in die zin dat wij het 
aspect gezondheid aandacht geven 
op alle beleidsterreinen: milieu, 
handhaving, ruimtelijke ordening, 
veiligheid, etc. Er lukt ons niets meer 
zonder samenhang en zonder samen

werking. En juist daar zijn wij goed 
in. De provincie is bij uitstek in staat 
om te verbinden. In het besef dat 
niemand alléén het verschil maakt.’ 
Hierna overhandigt Frank van Beers 
het 1e exemplaar van ‘De gezond
heidsagenda voor de toekomst’ aan 
de gedeputeerde onder verwijzing 
naar de vele interessante bijdragen in 
dit jubileumboek.   

Henk Garretsen, voorzitter Tranzo, 
Universiteit van Tilburg:
 “Een mooie middag en een werkelijk 
prachtig boek!!”

Marij Vulto, senior onderzoeker/
adviseur/publicist:
“Het was een buitengewoon interes-
sant en inspirerend jubileumcongres. 
Jullie kunnen met recht trots zijn op dit 
mooie resultaat. Ik kijk al uit naar het 
vervolg op 5 maart.”

Harrie Kemps, oud-directeur PRVMZ: 
“Wat een prachtig congres en 
jubileumboek. Ik ben jaloers!”

Peter Bolderman, directie Samen-
leving, Bestuur en Organisatie, 
Provincie Zeeland:
“De heer Van de Donk verwoordde een 
interessante discussie die we ook voor 
onze provincie kunnen benutten.”

Ron van Zeeland, lid Provinciale 
Staten Noord-Brabant voor de SP:
“Het zorgdebat wordt teveel vanuit 
een financieel-economisch perspectief 
gevoerd in plaats van de maatschap-
pelijke opbrengst van gezondheid. … 
Er is meer nodig dan medische weten- 
schap alleen om de gezondheid van 
mensen op een hoger plan te tillen.”
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Blijf een vinger aan de pols houden 
bij het verkleinen van gezondheids-
verschillen tussen Brabanders. Dat 
klemmende beroep werd richting 
PRVMZ gedaan tijdens de jubileum-
conferentie op 29 januari in het Pro-
vinciehuis te Den Bosch. In het ron-
detafelgesprek ‘Gezondheid voor 
iedereen’ benadrukten gezondheids-
vertegenwoordigers de belangrijke rol 
van PRVMZ als ‘spin in het web’ bij 
de Brabantse gezondheidszorg. 

‘Gezondheid voor iedereen’; het 
klinkt even mooi als ambitieus, maar 
de praktijk laat vooralsnog anders 
zien. De  gemiddelde  gezondheid 
van mensen verbetert door tal van 
nieuwe technieken en informatiesy
stemen, maar ondertussen bestaan er 
nog altijd  en groeien er  grote ge
zondheidsverschillen. 

Paradoxaal genoeg zorgen juist de bo
vengenoemde ontwikkelingen ervoor 
dat voor bepaalde groepen de zorg 
steeds minder toegankelijk wordt. 
Denk daarbij aan slechtlezenden, al
lochtonen, ouderen en mensen die 
door een beperking of door omstan
digheden buiten de gangbare infor
matiestromen staan. 

   Voordelen

Tijdens het rondetafelgesprek werd 
druk van gedachten gewisseld over 
wat er gedaan moet worden om ge
zondheid voor iedereen toegankelijk, 
begrijpelijk en bruikbaar te maken. 
Het belang daarvan, zo benadrukte 
Mariet Paes (directeur PRVMZ) in 

haar introductie, is overduidelijk. “De 
koploperspositie van Nederland op ge 
zondheidsgebied is verdwenen. Maar 
zowel provincie als gemeenten kun
nen profiteren van het terugdringen 
van de gezondheidsachterstand. Bo
vendien levert het ook voordelen op 
voor sectoren als onderwijs, economie, 
milieu et cetera.”

Hans Martin Don (wethouder Eind
hoven) onderschreef de problematiek 
vanuit gemeentelijk perspectief. “Zo’n 
13% van de Eindhovense bevolking is 
slechtgeletterd en er is een grote groep 
van allochtone afkomst. Je ziet dat 
deze groepen zich afsluiten van de sa
menleving. Dat betekent ook dat ze 
achterlopen op gezondheidsgebied. Ge
lukkig zijn er ook kansen. Zo is met de 
komst van de Wmo (Wet maatschap
pelijke ondersteuning) een structure
lere aanpak mogelijk. Lokale overhe

den en gemeenten moeten meer hun 
taken en verantwoordelijkheden ne
men en gebruiken.”

   Dilemma
Waarmee tevens een dilemma werd 
opgerakeld. “Want in hoeverre kun 
en mag je zorg opdringen aan mensen 
en in hoeverre laat je ze autonoom?”, 
aldus Gaby Vlems (Zorgbelang). “De 
afstand tot overheden en instanties 
groeit ook door teleurstellende erva
ringen. Bij de vraag hoe we die drem
pel kunnen overbruggen is het essen
tieel om juist mét de doelgroepen 
samen te bekijken waar ze tegenaan 
lopen. Te vaak worden er nog plannen 
ontwikkeld zonder terug te gaan naar 
de groepen waar het om gaat. Koester 
particuliere initiatieven en zelfhulp
groepen en zorg zelf voor een regie
functie.”

>>

Rondetafelgesprek ‘Gezondheid voor iedereen’

PRVMZ moet spin in het web blijven
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In Oss heeft voortschrijdend inzicht 
ertoe geleid dat juist met allochtone 
groepen en mensen met een verstan
delijke beperking ‘om de tafel’ wordt 
gezeten. “Het kost wat kopjes thee 
drinken, maar we trekken nu veel 
meer gezamenlijk op met lokale 
overheid en andere organisaties”, al
dus Helen Flören van Dichterbij 
Oss. 

   schaduwkant

Hoe de zegeningen van de zorgdigi
talisering ook een schaduwkant kun
nen hebben, vertelde Betsy van der 
Sloot. Als lid van de cliëntenraad van 
het Jeroen Boschziekenhuis ziet ze 
dat de digitalisering ook veel patiën
ten juist afschrikt. “Een bepaalde 
groep gaat straks toch dwalen door 
het ziekenhuis. Zorg voor patiënten
participatie, zodat ze baat hebben bij 
de ontwikkelingen!” Annie Segers 
(Kenniscentrum Zelfhulp en Erva
ringsdeskundigheid): “In mijn bele
ving is het noodzakelijk dat er meer
der vormen van informatieoverdracht 
blijven bestaan. Alleen internet aan
bieden is niet genoeg! Stel bijvoor
beeld een ervaringsdeskundige aan 
die kan wijzen op het bestaan van di
gitale communicatie. Zelf heb ik het 
na mijn diagnose gemist dat ik met 
zo’n ervaringsdeskundige kon pra
ten.”

   Meer inhoud

Het thema ‘wijkgericht werken’ sloot 
bijna naadloos aan op de vorige dis
cussie. ‘Meer inhoud, minder vorm’ 
was immers het statement van Hugo 
Backx (GGD Hart voor Brabant) bij 
de vraag hoe ‘de wijkaanpak’ resulta
ten kan opleveren. “Denken in man
tra’s van technieken, systemen, fi
nanciën levert weinig op. Bij 
wijkgericht werken moet iedereen 
dezelfde filosofie omarmen en die is 
dat men de gezondheid in de wijk 
concreet wil verbeteren. De GGD 
kan daarbij als gezondheidsmotor 
fungeren.” De winst bij een wijkge
richte aanpak zit hem  volgens Joop 
ten Dam (lector Gezonde Stad, ho
geschool Zwolle) in het feit dat alle 
sectoren meeprofiteren van gezond
heidsverbetering. “Maar los daarvan: 
het wegwerken van gezondheidsver
schillen is in de eerste plaats natuur
lijk een vorm van beschaving.” 

Als ‘nestor’ van de gezondheidsbe
vordering in Nederland kreeg Hans 
Saan bij de discussiebijeenkomst het 
laatste woord. Hij pleitte voor een 
‘gezonde dosis wantrouwen’ waar het 
onderzoeken met kwantitatieve ge
gevens betreft. “Deze komen immers 
met een boog in de samenleving te
recht; de laaggeletterden vullen de 
vragenlijsten nooit in en zijn dus ook 

niet vertegenwoordigd in de uitkom
sten van deze onderzoeken. Terwijl de 
nonrespondenten juist de probleem
gevallen zijn waar het om gaat!”

Saan onderstreepte nog eens dat het 
bij ‘gezondheid’ in de eerste plaats 
gaat om mensen en menselijke relaties. 
“We hebben het dus over emoties en 
trage processen die in spanning staan 
met de efficiencyontwikkeling zoals 
die in de zorg gaande is. Bij het thema 
gezondheid hebben we allemaal behoef
te aan extra tijd, informatie en zorg. 
Laten we dat vooral niet vergeten.”  

   Gewicht in de schaal

Het slotpleidooi van de verschillende 
deelnemers kwam er dan ook op neer 
dat de PRVMZ in de complexe ma
chinerie van de zorg zowel oog voor 
nieuwe ontwikkelingen als de men
selijke kant moet hebben. Bij zaken 
als een structurele aandacht voor 
zelfhulp, nazorg bij projecten en coa
litievorming (o.a. scholen, woning
bouw) bij wijkzorg kan de PRVMZ 
immers het nodige gewicht in de 
schaal leggen. “Hou de thermometer 
er alsjeblieft voortdurend bij”, zo 
vatte Helen Flören de algemene ge
voelens hierover samen. 

juBIleuM
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Rondetafelgesprek ‘Duurzame zorg’

Op weg naar de burger

Er zijn al tal van initiatieven die een 
omgekeerde beweging richting duur
zaamheid maken. Zo vertelde in het 
rondetafelgesprek duurzame zorg de 
wethouder Jan Bevers van Gemert 
over Elsendorp, een van de kernen in 
zijn gemeente. Het dorp liep leeg, er 
waren geen voorzieningen meer zoals 
een supermarkt. Thuiszorg en verple
ging aan huis moest van ver komen 
en het waren telkens andere gezich
ten. De dorpsbewoners vonden het 
welletjes. Zij wilden weer een leefbaar 
dorp in de breedste zin van het woord. 
Op hun initiatief worden nu vrijwilli
gers ingezet voor bijvoorbeeld maal
tijdvoorziening en binnenkort waar
schijnlijk voor een taxi voor vervoer 
van dorpsbewoners naar het zieken
huis. Ook het professioneel zorgaan
bod is anders georganiseerd. Er is een 
zorgteam dat kleinschalige zorg ver
leent, voor en door Elsendorpse men
sen. Wethouder Bevers: ‘Door de 
platte organisatie zijn er korte lijnen 

en kunnen de professionals zich rich
ten op de zorgvragen van de dorpsbe
woners. De kracht van dit initiatief is 
dat er weer een duurzame relatie is, 
en die is doorgaans bepalend voor de 
kwaliteit van de zorg.’ Een succesver
haal creëert de wens voor een vervolg 
in andere plaatsen, maar de wethou
der waarschuwde. ‘We moeten Elsen
dorp niet willen kopiëren, elk initia
tief moet van onderaf aan opgebouwd 
worden en rekening houden met lo
kale omstandigheden.’

   Verzuiling doorbreken

Ook in Tilburg heeft men iets bedacht 
om de leefbaarheid in de wijk te ver
beteren. Daar loopt het project Wo
nen, Zorg en Service in de Wijk, een 
initiatief van onder andere de PRVMZ. 
Het project ontwikkelt nieuwe diensten 
om de leefbaarheid te vergroten. Men
sen die moeilijk aan het werk komen 
verlenen niet geïndiceerde woonzorg
diensten aan ouderen en mensen met 

een beperking. Zij kunnen diensten 
inkopen bij het project door een diensten 
cheque. De werkzoekenden kunnen op 
deze manier ook in de zorg instromen. 

Ook maakt deze zorgbehoevende 
groep gebruik van de alfacheque, 
waarmee alfahulpen worden betaald. 
De cheques zijn te verzilveren bij de 
gemeente. Wethouder Gon Mevis 
schets het belang ervan voor de zorg 
aan mensen. ‘De alfahulpen kunnen 
blijven werken bij de mensen die ze nu 
al ondersteunen. Een klein voorbeeld 
van duurzame, bestendige zorg.’   

De Gemertse wethouder valt hem bij. 
‘Je moet lokaal de verzuiling doorbre
ken. Wonen, zorg en welzijn moeten 
juist hand in hand gaan en elkaar ver
sterken. Hoe kunnen we die pot geld 
voor zorg optimaal inzetten, samen 
met vrijwilligers? Pas woningen aan, 
laat de buren elkaar in de gaten hou
den, zorg samen in de buurt voor el
kaar. En de afstand tussen vrijwilliger 
en professional moet kleiner worden.’

   Terugkeer menselijke maat

Die vrijwilligers heeft Bart Berden, di
recteur van het ziekenhuis St. Elisabeth, 

                                                  >>
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De zorg dreigt te bezwijken onder haar huidige staat. De zorgkosten zijn te hoog 
en de zorgvrager klaagt over de bureaucratie, de afstandelijkheid en de zorg die hij 
graag wil maar niet krijgt. Wat kunnen we doen om de gezondheidszorg op een 
toekomstbestendige duurzame manier te organiseren? Die vraag werd gesteld tij-
dens het rondetafelgesprek ‘Duurzame zorg’ op de conferentie.
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in de loop der jaren zien veranderen. 
‘Vrijwilligers krijgen een steeds profes
sionelere houding. Er ontstaat een 
grijs gebied van de betaalde vrijwilli
ger met voorzieningen en rechten voor 
zijn inzet.’ Daar moeten we wel voor 
oppassen, meent de Tilburgse wet 
houder Mevis. ‘Het moet vrijwillige 
hulp blijven. Je hebt als gemeente de 
taak vrijwilligers te motiveren en on
dersteunen, je kunt ze niet hoog ge
noeg op een voetstuk zetten. Maar de 
vrijwilliger moet ook kunnen leunen op  
een professional. Hij moet niet de idee 
hebben dat hij een professional ver
vangt. Het draait om het verbinden van 
professionele zorg en vrijwilligerszorg.’

De professional en vrijwilliger meer 
op elkaar betrekken en faciliteren, 
lijkt dus een van de nieuwe wegen voor 
duurzame zorg. Jo Caris, bestuurder 
en adviseur in de zorgsector, is kri
tisch: ‘Het lijkt zo simpel: we verbin
den die professional met de vrijwilli
ger en dan is het probleem opgelost. 
Vrijwilligers zijn allemaal anders, en 
ook professionals. Maar verbinden is 
wel het sleutelwoord.’ Een ding weet 
Caris zeker. ‘In de zorg moeten we te
rug naar de menselijke maat: mensen 
moeten de zorg weer kunnen overzien 
en weten wie ze moeten hebben. Niet 

dat met de menselijke maat het pro
bleem is opgelost, want het einddoel is 
kwaliteit van leven. Je kunt gezond zijn, 
maar heb je geen werk of woon je slecht, 
dan is er nog altijd een probleem.’   

   Combinatie welzijn, zorg en wonen

Die constatering kreeg bijval uit de 
zaal. ‘Die menselijke maat is prima, 
maar het draait om de combinatie 
van welzijn, zorg en wonen. Kijk 
naar het verkeerde voorbeeld van de 
Vinexlocaties die totaal niet geschikt 
zijn voor zorg op kleine schaal. In in
richting en voorzieningen louter ge
richt op gezinnen met jonge kinde
ren. Straks met het ouder worden 
komen in de wijk de problemen. 
Welzijn, zorg en wonen, daar moet 
gezamenlijk over nagedacht worden, 
maar dat gebeurt nauwelijks.’

De Tilburgse wethouder haakte daar 
op in met een praktische kantteke
ning: ‘Je kunt als wethouder voor 
woonzorgservicezones de partijen rond 
de tafel krijgen, maar dat is het dan. 
Je kunt als gemeente niets afdwingen 
bij woningcorporaties, zorgaanbieders,  
welzijnsinstellingen.’ 

‘Begin nou eerst gewoon eens bij de 
burgers zelf,’ tipte iemand uit de zaal 

de wethouder. ‘Ga in gesprek met de 
mensen om wie het gaat. En niet zoals 
woningcorporaties die maar weer prach
tige woningen neerzetten zoals ze eerder 
elders ook hebben gedaan, zonder zich 
af te vragen of een wijk dat wil. Daar 
beginnen de problemen al voor duurza
me en toekomstbestendige zorg.’ 

   Toekomstige zorg complex

Er zijn dus afstanden gegroeid, die de 
door de burger gewenste zorg in de 
weg lijken te staan. Neem de toene
mende technologisering in de zorg, 
stelde ziekenhuisdirecteur Berden. 
‘We ontwikkelen nieuwe behandel
methoden, maar verliezen we met die 
sterke focus op technologie niet de pa
tiënt? Je kunt een pracht staaltje slim
me zorg hebben, soms is het juist beter 
dat niet op een patiënt los te laten.’ 

Maar het is de vraag of professionals 
die afweging kunnen maken, meende 
Henk Hendrix, directeur Brabant 
Medical School. ‘Ze zijn er niet voor 
gekneed tijdens hun opleidingen. Zo
wel burgers als professionals moeten 
leren om op een menselijke manier 
met die slimme technische zorg om te 
gaan. Je kunt aangesloten zijn op een 
slim zorgnetwerk maar aan het einde 
van de draadjes zitten wel mensen. 
Combineer technische slimme zorg 
met de menselijke maat. Anders ver
schraalt technologie de relaties. Ge
bruik die technologie om die relaties 
te versterken en om patiënten te on
dersteunen om ook voor zichzelf te 
zorgen.’ De zorg van de toekomst is 
complexe zorg, concludeert Hendrix. 
‘Dat betekent leren samenwerken en 
verder kijken dan alleen ons eigen ter
rein. Dat is niet alleen aan de profes
sional, maar ook aan de burger.’ 
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Elisa Carter (GGzE) werkt in Eind
hoven met ervaringsdeskundigen. 
“Het feit dat mensen greep krijgen 
op hun ervaringen, zich helemaal ge
ven om te kunnen herstellen, houdt 
in zichzelf al een sterke kracht in. 
Stel voor: je komt voor het eerst en 
weet niet of je in een veilige setting 
bent. Je zult dan je kracht en kwets
baarheid in balans moeten zien te krij
gen om van daaruit een stap verder te 
zetten. Mensen met ervaringsdeskun
digheid in de organisatie weten wat 
dat is, terwijl professionals dat vaak 

niet zien. Wij brengen ze met elkaar in 
gesprek en betrekken de naasten van 
de cliënten erbij. We hebben ervarings
deskundigen aangenomen en voor hen 
opleidingen georganiseerd.” 

Ondersteun en bundel de krachten
Mireille de Beer is ervaringsdeskun
dige. Door een ziekte, kort na haar 
geboorte, liep zij een hersenbeschadi
ging op waardoor zij, ondanks jaren
lang dokteren, achterbleef in ontwik
keling. Geregeld vertelt zij op allerlei 
plekken haar verhaal. “Je moet eerst 

jezelf als persoon accepteren en ver
volgens geluk hebben wie je tegen
komt. Ik ben de juiste mensen te
gengekomen, maar wat ik heb 
bereikt, heb ik wél op eigen kracht 
gedaan. Ik ben een vechter!” Hoewel 
haar omgeving haar omarmt , heeft 
zij het desondanks moeilijk. Op dit 
moment wordt zij op haar werk bij 
de Landelijke federatie belangenver
eniging Onderling Sterk (LFB) over
vraagd en ervaart zij te weinig steun. 
“Wij hebben meer coaching en geld 
nodig. Ik zeg bewust ‘wij’; er zijn meer 
Mireilles.”

Volgens Tine Van Regenmortel (lector 
empowerment en kwetsbare groepen 
bij Fontys Hogeschool Sociale Studies 
in Eindhoven) vormen kwetsbaarheid 
en kracht een schijnbare paradox. 
Krachten die kwetsbare mensen in zich 
hebben blijven onbenut, vormen nog 
grotendeels onontgonnen terrein, sig
naleert zij. Om ervan te profiteren 
moeten we kwetsbaarheid niet indivi
dualiseren, maar in de sociale context 
zien. “Kwetsbare burgers moeten een 
grotere stem krijgen in onderzoek en 
beleid.”

   succesvolle projecten

Enkele projecten die de kracht van 
empowerment (proces van verster
king) laten zien, passeren de revue. 
Zoals Regie over Eigen Leven. Tus
sen januari 2003 en maart 2004 
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Rondetafelgesprek ‘De kracht van kwetsbaarheid’

‘We zijn niet gewend om naar kwetsbare 
mensen te luisteren’
Kwetsbare mensen hebben onvermoede kracht in zich. Hoe benutten we deze 
kracht het best en geven we dat de komende tijd concreet vorm. Die vraag stond 
centraal tijdens het drukbezochte rondetafelgesprek ‘De kracht van kwetsbaar-
heid’, onder leiding van Paul schalken (PRVMZ) en jopie Verhoeven (Nederland-
se Patiënten Consumenten Federatie, NPCF). Maar eerst, om de gedachten te 
bepalen: wat is kwetsbaarheid eigenlijk?

         >>
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 werd binnen dit project een schat 
aan kennis opgedaan en uitgewis
seld, uitmondend in een belangrijk 
manifest. Sindsdien timmert Regie 
over Eigen Leven als stichting aan de 
weg, met als insteek de autonome 
positie van mensen met een verstan
delijke beperking te versterken. Daar 
kun je heel ingewikkeld over doen, 
maar volgens Piet Verbraak van de 
stichting is het af en toe heel simpel. 
“Zoals zelf kunnen bepalen of je een 
stropdas draagt of niet. Maar ook 
meer complexe zaken als: waar zou 
ik willen/kunnen wonen en met 
wie?” De stichting is momenteel be
zig met een ‘Tour de Brabant’ om 
het regiegedachtegoed te vertalen 
maar praktische situaties in de lokale 
samenleving.

Herstel Ervaringsdeskundigheid en 
Empowerment (HEE) ondersteunt 
mensen bij het herstellen van een 
ernstige psychiatrische ziekte. HEE 
is daarin succesvol, maar ervarings
deskundige Madeleine Prinsen signa
leert ook een knelpunt: “Er wordt 
vaak een te groot appèl gedaan op 
een te kleine geroep mensen.” Ook 
zij doet een dringend beroep op meer 
ondersteuning, om de inzet van erva
ringsdeskundigheid tot een succes te 
maken. Daarnaast is volgens haar 
een antistigma beleid (nog steeds) 

hard nodig en blijkt er een gebrek 
aan laagdrempelige ‘veilige plekken’. 
“Daarvoor moeten wij zelf de boer 
opgaan, juist buiten de GGZ.”
Henk Fox (psycholoog GGzE) be
schrijft een derde succesvol project: 
Familie als Bondgenoot, dat familie
leden van mensen met een ernstige 
psychiatrische ziekte schoolt om hun 
ervaringskennis over te brengen op 
professionele hulpverleners. “Profes
sionals zouden daarvoor meer tijd 
moeten krijgen van hun werkge
vers”, aldus Fox. Het projectmes 
snijdt aan twee kanten: Familie als 
Bondgenoot neemt de familie seri
eus, waardoor mensen bevrijd wor
den van het hardnekkig onterechte 
stigma dat de familie schuld zou 
hebben aan de ziekte van hun fami
lielid. “Uit die benauwenis begint de 
familie zich te ontworstelen. Nie
mand heeft schuld.” 

   Kenniscentrum

Waar professionals nog niet over
tuigd zijn van het nut van ervarings
deskundigheid, doet het Kenniscen
trum Zelfhulp en Ervaringsdes kun 
digheid een nuttige duit in het zakje. 
Sabine Smits van het KZE: “Profes
sionals geven aan dat zij op zoek zijn 
naar inhoudelijke argumentatie of en 
hoe het herstelconcept werkt. Wij 
gaan de boer op met onze kennis. Zo 

gaan we de mogelijkheden van Web 
2.0 verkennen. Daar kunnen mensen 
terecht die in een veilige omgeving 
willen chatten.”
Met de vraag op welke vraagstukken 
de PRVMZ en de provincie de komen
de tijd zouden moeten inzetten, trapt 
Paul Schalken af voor de afsluitende 
gespreksronde. Eerst vat hij het vooraf
gaande samen: “Kwetsbare mensen 
moeten meer stem krijgen in onderzoek 
en beleid; mantelzorgers, vrijwilligers 
en ervaringswerkers worden structu
reel overvraagd  hun ondersteuning 
schiet tekort; vanuit instellingen zou 
meer capaciteit vrijgemaakt moeten wor 
den om ervaringskennis van cliënten 
en familie te verbinden met de theoreti 
sche en praktische kennis van professio
nals.” De sprekers in de slotronde voegen 
daar nog enkele suggesties aan toe. 

   Halen en brengen

Sultan Günal, wethouder te Uden: 
“Er is veel ervaring met specifieke 
deskundigheid, maar het is te ver
snipperd. De doelgroepen verschillen 
maar de problematiek is in een aan
tal opzichten gelijk. Kijk waar krach
ten en expertise gebundeld kunnen 
worden.” Hoe? Wil Jopie Verhoeven 
weten. De wethouder ziet een taak 
voor de PRVMZ. “Onderzocht zou 
kunnen worden hoe kwetsbare bur
gers zelf hun kracht kunnen aanbie
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den. Er zit veel potentieel. Het is 
zaak om niet alleen bij gemeenten te 
komen halen, maar ook na te denken 
over wat je zou kunnen brengen.” 
Jan van der Kruis (Dichterbij) onder
steunt mensen met een verstandelij
ke beperking, hun ouders en verwan
ten. “De mogelijkheden om mensen 
te laten deelnemen aan de samenle
ving nemen af in plaats van toe”, 
stelt hij vast. “We zijn niet gewend 
om naar kwetsbare mensen te luiste
ren. Zij hebben het gevoel speelbal 
te zijn geworden van ‘Haagse krach
ten’. Maatschappelijke participatie 
was eerst ondergebracht in de 
AWBZ, maar die is inmiddels uitge
kleed. Het is nu overgeheveld naar 
de Wmo, waar de gemeenten ver
antwoordelijk voor zijn. Of en hoe 
die het vraagstuk daadwerkelijk op
pakken is nog volstrekt onduidelijk.”

   Budget

Kwetsbare mensen meer zeggings
macht geven zou bijvoorbeeld kun
nen via een belastingmaatregel, zoals 
bij de kinderopvang. Er zou in ieder 
geval budget beschikbaar moeten 
komen vanuit de Wmo, vinden de 
aanwezigen. Arti van Tuijn (KZE): 
“Informele zorg moet je durven ka
pitaliseren in de vorm van een per
soonsgebonden budget, zodat men
sen zélf kunnen bepalen hoe ze het 

vormgeven.” Ook zou kunnen wor
den gedacht aan een soort participa
tiebudget. Hier zou een schone taak 
voor de provincie kunnen liggen om 
(éénmalig?) een participatiebonus 
voor kwetsbare Brabanders beschik
baar te stellen. “Den Bosch is voor 
kwetsbare burgers op de goede weg, 
maar er kan nog veel meer gedaan 
worden.” 

In haar slotwoord geeft Mireille de 
Beer aan dat er voorlopig nog ge
noeg te doen valt: “Kwetsbaarheid 
heeft niets met een verstandelijke 
handicap te maken (...) Er zijn in Ne
derland allerlei kwetsbare burgers...”

juBIleuM
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Wordt de jeugdzorg toekomstbe
stendig door jeugdigen meer ruimte 
te geven? Anita Blom van de Partici
patiewerkplaats Jeugd stelt: “We ge
ven in ons dagelijks werk aan profes
sionals aan hoe zij het beste om 
kunnen gaan met cliënten. Het is 
van belang dat zij weten hoe cliënten 
hulpverlening ervaren. Onlangs ver
scheen de Nederlandse versie van 
Quality for Children (Q4C), waar 
door cliënten kwaliteitsstandaarden 
geformuleerd zijn voor de jeugdzorg. 
Maar criteria bedenken op zich is 
niet zo moeilijk, de vraag is hoe je de 
jeugdzorg zover krijgt dat ze eraan 
gaan voldoen. De MOgroep wil er 
echter niet aan. De branche stelt zich 
op het standpunt dat het niet de cli
enten zijn die de kwaliteit bepalen. 
De jongeren vielen echt van hun 
stoel toen ze dit hoorden. Maar ge
lukkig heeft de provincie Noord
Brabant ons nu gevraagd mee te 
denken over de kwaliteit van de 
jeugdzorg”.

Cato Oosterwijk is een van de 
PRVMZ Young Professionals en te
vens medewerker bij de Nationale 
Jeugdraad (NJR) zegt “dat de jeugd 
wel mag meedenken en meedoen, 
maar dat meebeslissen vaak nog een 

stadium te ver is”. Het blijkt dat 
zelfs niet alle instellingen voor jeugd
zorg een jongerenraad hebben. Ze 
vervolgt: “Sommige jongeren weten 
niet dat ze inspraak hebben in het 
behandelingsplan, dat ze inzagerecht 
hebben, enz. Maar als jongeren mee
praten en aan tafel zitten, zijn volwas
senen vaak erg verrast over de goede 
bijdragen die jongeren hebben”. 

Gedeputeerde Brigite van Haaften is 
blij dat mensen zoals Anita en Cato 
zich inzetten voor jongeren. “Dit 
gaat over de kracht van mensen, en 
dit gaat dus over kwaliteit. Krachten 

zijn er in elk gezin, zelfs als er sprake 
is van uithuisplaatsingen. In de 
jeugdzorg en zeker in de complexe 
specialistische jeugdzorg hoort het 
versterken van de eigen kracht cen
traal te staan. Zo zijn we als provin
cie druk bezig met een wens van jon
geren om meer  regie te hebben over 
je eigen behandelplan door nu te ex
perimenten met een digitaal dossier 
middels een Token. Een idee dat ove
rigens door jongeren zelf is bedacht. 
We streven er nu naar dat  kwaliteit 
meetelt in de subsidieverlening.” 

Hoe speelt het betrekken van jonge
ren op het gemeentelijk niveau? Be
slissen jongeren daar mee? Deze 
vraag wordt voorgelegd aan Leo Bis
schops, wethouder van de gemeente 
Best. Leo Bisschops geeft op verzoek 
een voorbeeld: “Een groot probleem 
in Best is het overmatig alcoholge
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Het rondetafelgesprek van het thema ‘Ruimte voor jeugd’ vindt plaats in een 
grote witte tent in de hal van het Provinciehuis. Gespreksleider Roos sohier van 
de PRVMZ leidt samen met PRVMZ Young Professional Rianne van den Heuvel, 
een discussie tussen zes sprekers, waarin zich soms de sidekick en PRVMZ-
raadslid Harry Peppinck en enkele toehoorders mengen. Zo’n zestig personen 
zijn getuige van een informatief en somtijds pittig gesprek. 

Rondetafelgesprek ‘Ruimte voor jeugd’

Maak de weg vrij voor jeugd
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bruik van een groep jongeren. Met 
de carnaval voor de deur leek het ons 
goed om daar met de jongeren over 
te praten. Nu gaan ze vaak uit naar 
Eindhoven met de trein, met alle ge
volgen van dien als ze ’s nachts 
thuiskomen. Ze wilden graag een ei
gen gelegenheid in Best. Er komt nu 
met de carnaval een grote tent, spe
ciaal voor jongeren. Zij nemen de 
hele organisatie voor hun rekening, 
en ik ben er van overtuigd dat het 
alcoholprobleem beter beheersbaar 
is. Je moet jongeren laten meedoen, 
niet over hun hoofden heen beslissen. 
Zo wilde Best een jongerencentrum 
bouwen. Het ontwerp hebben we sa
men met jongeren gemaakt. De sa
menwerking tussen architect, aanne
mer, gemeente en jongeren leidt tot 
een andere, hogere kwaliteit. Het 
jongerencentrum heeft nu een andere 
klank en kleur dan als we het ge
bouwd zouden hebben zonder de in
breng van jongeren. Natuurlijk hoe
ven jongeren niet bij alle onder 
werpen betrokken te worden, maar 
als het hen aangaat, is het een maat
schappelijke en politieke plicht. 

Roel van Gurp, directeur van zorg
aanbieder Kompaan en De Bocht, 
onderschrijft dit. “Het is van be
lang”, zo stelt hij, “dat hulpvragers 
de reikende hand gegeven wordt, ge
ent op en ingebed in hun dagelijkse 
omgeving. We moeten naar voren 
bewegen, in partnership. Dat is meer 
dan een methodisch kunstje, dat is 
meer dan vormgeving van schema’s 
en schisma’s. Dat is een zoekproces, 
dat zich vaak moeizaam verhoudt tot 
hoe het stelsel in elkaar zit. Om een 
voorbeeld te geven: we hebben een 
speciaal project voor Marokkaanse 

jongens van 8 tot 14 jaar. Waar valt 
dat nu onder? Is dat preventie? Ja, 
maar het is ook curatief, en ook am
bulant, maar ook langdurig, kind 
maar ook gezinsgericht, enz. Zo’n 
project laat zich niet vangen in tradi
tionele schema’s. We zetten bij dit 
project één coach in op vijf à zes jon
gens, maar het is niet op voorhand 
begrensd. Het loopt als een trein, ie
dereen is tevreden. Dergelijke expe
rimenteerruimte hebben we (onbe
doeld) in de sector weggeorganiseerd. 
Ik zou graag zien dat instellingen 20 
procent van het budget voor zo’n 
vrije ruimte mogen bestemmen. Je 
moet dan niet langer in de bestaande 
structuren denken, je moet de ruim
te krijgen om minder ingesnoerd en 
meer practice based te werken”.

Leo Bisschops schiet er ook op in. 
“Voor mij zijn twee uitgangspunten 
van belang: 1) zorg dat de hulpverle
ning community based is en plaats 
vindt daar waar de problemen ont
staan en 2) haal de aanwezige kracht 
niet weg. Een stelsel is slechts effec

tief als er sprake is van een goede sa
menwerking tussen overheid, ma
nagement, professionals en cliënt. 
We hebben dit echter kapot georga
niseerd door de overheid een domi
nante rol toe te kennen. De profes
sionals moeten hun discretionaire 
ruimte opzoeken, precies zoals de 
RMO en de WRR bepleiten.”

Erna Hooghiemstra, directeur van 
het PON, sluit aan op ‘de beweging’. 
“Iedereen lijkt het eens met elkaar, 
maar dat is niet altijd zo geweest, 
dat moeten we niet vergeten. Nu 
staan alle nota’s vol met de mantra 
‘het kind centraal’, we gaan meer 
dan ooit uit van talenten. Natuurlijk 
is dat nog niet overal praktijk, en 
ben in die zin dan ook ongeduldig. 
Maar je ziet dat er overal krachten 
verzameld worden om de praktijk – 
die neergeslagen is in regels en voor
schriften  te veranderen. Een vraag 
daarbij is hoe je vanuit onderzoek en 
ontwikkeling dat uit kunt bouwen. 
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Nu is zo’n 80 procent van onderzoek  
gericht op methodieken. Gelukkig 
begint er belangstelling te komen 
voor een andere invulling van onder
zoek.” Leo Bisschops pleit – met in
stemming van veel bezoekers  om 
de dominante evidence based practi
ce benadering in te ruilen voor een 
practice based evidence beleid. 

Tijd voor een laatste hartenkreet. 
Anita Blom merkt op dat jongeren 
een ‘klik’ moeten hebben willen zij 
zich ergens voor inzetten. Zij consta
teert bij beleidsmedewerkers een 
slechter begrip voor jongeren, naar
mate de beleidsmensen ‘hoger in de 
boom zitten’. Zij stelt voor dat zij 
jaarlijks één dag met jongeren mee
lopen, als een soort maatschappelijke 
stage; dat zou de natuurlijke kloof 
tussen de jeugd en het beleid kunnen 
verkleinen. Roel van Gurp neemt 
deze uitnodiging graag aan. Hij zegt: 
“Of we het eens zijn over veel zaken, 
zal uit de praktijk blijken. Voor mijn 
gevoel staan we wel op een kantel
moment; een belangrijke vraag daar
bij is hoe we de kanteling kunnen fa
ciliteren. We moeten ons wel reali seren 
dat we niet in een blanco situatie 
werken. Maar er moet wel iets ste
vigs gebeuren. Ik heb niet meteen een 
antwoord op de vraag hoe het dan wel 
moet. Ik heb enige vrees voor stelsel 
en machtdiscussie, ik denk niet dat we 

die kant op moeten”. 
Cato Oosterwijk vindt het jammer 
dat volwassenen er trots op zijn als 
ze jongeren bij hun beleid of praktijk 
betrekken. “Het moet niet uniek 
zijn, het betrekken van jongeren 
moet helemaal niet bijzonder zijn”. 
Brigite van Haaften bepleit het samen 
met elkaar werken aan het ont-zorgen 
en ont-ketenen van de jeugdzorg. “Als 
we dat samen doen”, zo stelt zij, 
“versterkt dat de beweging. En als er 
ergens een beweging gemaakt kan 
worden, dan is dat wel in Brabant.” 

Erna Hooghiemstra geeft twee ad
viezen: we zouden minder moeten 
problematiseren, en we zouden vaker 
met kleine oplossingen moeten wer
ken, aansluitend bij het alledaagse. 
Leo Bisschops ziet graag dat het ge
institutionaliseerde wantrouwen in
geruild wordt door vertrouwen; al
leen zó kunnen we samen naar 
andere modellen toewerken. 

De discussieleidster Roos Sohier sluit 
af. Om de weg vrij te maken naar 
meer ruimte voor jeugd en hun 
naastbetrokkenen, en een omslag in 
de jeugdzorg te bewerkstelligen kun
nen we ons laten inspireren vanuit 
heel andere sectoren en beleidsterrei
nen, zo stelt zij. Zoals bijvoorbeeld 
de Europese beweging ‘Shared Space’, 
die zich richt op de openbare ruimte 

en het verkeer. In de gemeente 
Drachten heeft men het principe van 
Shared Space toegepast. De enige re
gels die daar nog gelden zijn het ge
bod om rechts te rijden en ‘rechts 
gaat voor’. Alle andere verkeersregels 
zijn afgeschaft. En het werkt. Het 
aantal ongevallen is drastisch ge
daald en je bent zelfs eerder in het 
centrum. Door de mensen actief aan 
het verkeer te laten deelnemen en 
niet alleen passieve weggebruikers te 
laten zijn, zien mensen elkaar beter 
staan en houden ze rekening met el
kaar. Het uitdagende devies van de 
bedenker van het shared spacecon
cept: maak het meer risicovol om het 
veiliger te maken. Roos Sohier ziet 
dit verkeerssysteem als een pars pro 
toto voor wat er zou moeten gebeu
ren in de jeugdsector. De ideale 
jeugdsector is er een waarin de bur
gers – volwassenen én jeugdigen – 
en waar nodig bijgestaan door pro
fessionals, de zaken onderling met 
elkaar regelen, en het niet overlaten 
aan overheden. Er staat alle deelne
mers een mooie taak te wachten. 

juBIleuM
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Voor deze deelsessie zijn enkele gasten 
speciaal uitgenodigd. Onder leiding 
van Marlie van Santvoort (PRVMZ)  
geven zij achtereenvolgens hun ziens 
wijze op de verschillende aspecten 
van het thema ‘mens en dier’. 

   De humane aspecten

Alfons OldeLoohuis is huisarts in Her
pen en coördinator van de huisartsen
opleiding aan de Radboud Universiteit 
Nijmegen. ‘Wij merkten als eersten 
dat er sprake was van een vreemde in
fectie. Dat bleek later Qkoorts te zijn. 
Door hard te roepen is er vervolgens 
van alles op gang gekomen. Dat heeft 
geleid tot de samenwerking die we nu 
kennen, ook met de veterinaire sector. 
Wat aanvankelijk heel moeizaam ging 
is het wakker krijgen van collega’s. 
Het is in het algemeen lastig kennis 
onder de beroepsgroep te verspreiden. 
Dat heeft in dit geval geleid tot vertra
ging in de behandelingen.
We hebben lang geleurd om geld voor 

onderzoek en we hebben het onder 
vijftig huisartsen uiteindelijk zelf maar 
georganiseerd. Daaruit weten we nu dat 
van alle ‘zomaar’ longontstekingen de 
helft door Qkoorts wordt veroorzaakt.’ 

Peter Schneeberger is arts microbio
loog en manager van het Medisch 
Microbiologisch Laboratorium van 
het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Hij 
vult aan dat er inderdaad weinig 
goed onderzoek is naar de behande
ling van Qkoorts. ‘Toch is dat het 
meest dringend, vooral voor de men
sen met chronische Qkoorts. Kij
kend naar de Brabantse situatie is 
Qkoorts onderbelicht gebleven. Het 
is jammer dat de ministeries van 
LNV en VWS verzuimd hebben één 
probleemhouder aan te wijzen. Nu 
zijn er steeds twee departementen 
die besluiten moeten nemen.’

Jos van de Sande is infectieziekten
arts en hoofd van de afdeling Infec

tieziektenbestrijding van de GGD 
Hart voor Brabant. ‘Zolang er geen 
organisatie is die collectief nadenkt, 
blijven we het risico op een uitbraak 
houden. Qkoorts zou een laatste 
waarschuwing moeten zijn, maar er 
is nog steeds nauwelijks sprake van 
samenwerking tussen de veterinaire 
en humane sector. De maatregelen 
zijn overwegend humaan gericht.’

In het publiek merkt mevrouw Lan
gelaar van het RIVM op dat er ach
ter de schermen wel degelijk wordt 
samengewerkt tussen de ministeries 
van LNV en VWS. Zo loopt er mo
menteel bijvoorbeeld een door LNV 
gefinancierd onderzoeksprogramma 
‘Emerging zoonoses’ (Emzoo) wat 
erop is gericht advies te geven over 
de inrichting van vroege detectie en 
surveillancesystemen van ziekten uit 
dierreservoirs die de volksgezondheid 
bedreigen. Mevrouw Langelaar ziet 
ook dat de samenwerking tussen mi
nisteries veelal ingewikkeld is, waar
door het lijkt dat er onvoldoende 
wordt samengewerkt. In Brabant is er  
echter wel een goede samenwerking  
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De laatste jaren komen er onder mensen steeds vaker uitbraken voor van infec-
ties die worden veroorzaakt door dieren: vogelgriep, ebolah, saRs, lyme, MRsa en 
recent Q-koorts. Vooral de aanpak van Q-koorts roept veel discussie op. Wat kunnen 
we van het recente verleden leren en wat moeten we dus in de toekomst doen of la-
ten? Medisch (1), veterinair (2) en wat betreft (3) omgeving en landschap.

Rondetafelgesprek ‘Mens en dier’

Een roep om onderzoek en samenwerking

         >>
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tussen de veterinaire en humane sec
tor in het pas opgerichte Brabants 
Kennisnetwerk Zoönosen.
  
   De veterinaire aspecten

Toon van Hoof is bestuurder bij ZLTO 
en verantwoordelijk voor diergezond
heid en dierziektebestrijding. ‘Veehou
ders voelen zich ook verantwoordelijk. 
Ze willen niet dat de veehouderij als 
gevolg van zoönosen ter discussie komt 
te staan. Als het aan de orde is moet je 
zo’n ziekte direct oplossen. Het pro
bleem zit ‘m inderdaad in het haantjes
gedrag van de beleidsterreinen. Wat 
gaan we doen bij volgende ziekte? 
Slachten we alle paarden af als het 
West Nile virus toeslaat? Ik stel voor 
dat we snel samen aan tafel gaan en 
ervoor zorgen dat in het Kennisnet
werk alle sectoren betrokken zijn.’

Hendrik Hoeksema is wethouder in 
Oss. ‘Ik voel me als bestuurder ge
mangeld tussen aan de ene kant de 
zieke inwoners van mijn gemeente 
en aan de kant de boeren die willen 
groeien. Ik wil niet afwachten hoe 
dat afloopt. Ik heb behoefte aan ad

viseurs die mij zeggen wat ik het 
beste kan doen en op basis waarvan 
ik ook politiek verantwoording kan 
afleggen. Maar het gaat niet alleen 
om mij. Het is ook belangrijk dat de 
discussie onder wetenschappers op
schaalt naar de niveaus waar beslui
ten worden genomen op bijvoorbeeld 
het terrein van ruimtelijke ordening.’  

   De omgeving en landschap

Toon van Hoof memoreert dat de 
Brabantse veehouderij onderwerp is 
van de Reconstructie. De resultaten 
worden nu tussentijds beoordeeld en 
bijgesteld. Maar daarmee bestrijd je 
Qkoorts niet. Die hoort gewoon bij 
de veehouderij. Richt de energie dus 
op het voorkomen van zieke mensen. 
Vaccinatie van dieren zal daarbij heel 
belangrijk zijn. Ik ben er niet van 
overtuigd dat ook de ligging van be
drijven van invloed is.’ 

Henk Jans vat samen wat een brede 
Brabantse delegatie in Leuven heeft 
besproken (‘geen akkoord’) over de 
intensieve veehouderij. ‘We houden 
vast aan de uitgangspunten van de 

Reconstructie en dus aan het ver
plaatsen van bedrijven die dichtbij 
woonkernen liggen. Bij het zoeken 
van nieuwe vestigingsplaatsen kijken 
we naar de aantallen mensen die daar 
in de directe omgeving wonen. En als 
het om de vestiging in LOG’s of ver
wevingsgebieden gaat, maken we een 
risicoanalyse op basis waarvan we be
palen wat acceptabel is en wat niet.’

Als resultaat van de discussie lieten zich 
de volgende hartenkreten noteren:
•  Mens en dier zijn met elkaar ver

bonden. We moeten ervoor zorgen 
dat dat zo blijft. Dat kan wanneer 
alle sectoren samenwerken (Toon 
van Hoof).

•  Zoönosen blijven ook. Met het 
toenemend aantal dieren om ons 
heen is het des te klemmender dat 
we ervoor zorgen dat mensen niet 
ziek worden. Het Kenniscentrum 
kan daarbij een belangrijke rol ver
vullen (Alfons OldeLoohuis).

•  Er is relatief weinig onderbouwing 
over het feit hoe men als burger de 
kans op Qkoorts kan vermijden 
c.q. verlagen in het kader van de 
afstand tot de geitenstal (Peter 
Schneeberger).

•  Verder is onderzoek nodig onder 
patiënten: hoe zit het met antistof
fen, hoe verloopt de besmetting? 
Het Kennisnetwerk kan die kennis 
bundelen en naast elkaar leggen 
(Jos van de Sande).

•  Ten slotte kan het Kennisnetwerk 
ervoor zorgen dat kennis op het 
terrein van de volksgezondheid in 
relatie wordt gebracht met ver
schillende aspecten van gemeente
lijk beleid (Hendrik Hoeksema).

juBIleuM
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Werkers in de zorg bijeen tijdens tweede PRVMZ-jubileumconferentie op 5 maart 2010

Op zoek naar waardige, aardige en 
vaardige zorg

Deze vragen vormden het decor van 
de conferentie ‘(W)aardige zorg’, een 
van de manifestaties die de Provinci
ale Raad voor de Volksgezondheid en 
Maatschappelijke Zorg (PRVMZ) dit 
jaar organiseert ter gelegenheid van 
haar vijftigjarig bestaan. Met de dis
cussie over dit thema wil de Raad 
een bijdrage leveren aan de gezond
heidsagenda voor de toekomst van 
Brabant.

   Drijfveren van werkers

Op congressen hoor je vaak dat be
trokkenheid, passie, liefde en lef te
rugmoeten in de zorg. Maar zij die 

dan ooit weggeweest? Mariet Paes, 
directeur van de PRVMZ, stelde zich 
die vraag ook toen zij haar promotie
onderzoek verrichtte. Op basis van 
tientallen interviews met werkers in 
de zorg en het sociaal werk kreeg zij 
hun innerlijke drijfveren en onderlig
gende waarden boven tafel. Die blij
ken te groeperen rond vier waarde
oriëntaties: gevoel voor rechtvaardig 
heid, mededogen, ontplooiing of 
empowerment, en het streven naar 
autonomie. Alle werkers identifice
ren zich sterk met één of meer van 
deze oriëntaties. Feitelijk gaat het 
om de essentiële, onschatbare waar

den van de werkers. Die moeten we 
dus koesteren. Die waarden zorgen 
ervoor dat betrokkenheid, passie, 
liefde en lef voor de zorg onvermin
derd blijft mits de werkers de ruimte 
en erkenning ervoor krijgen.

   De zichtbare praktijk

Dat die liefde en passie op basis van 
de genoemde drijfveren ook in de 
praktijk zichtbaar zijn, bleek wel tij
dens de deelsessies en talrijke pro
jectpresentaties. Neem bijvoorbeeld 
de Qkoortspatiënten die zich heb
ben verenigd; zo bieden zij elkaar 
steun en komen zij tegelijk op voor 
hun gezamenlijk belangen. Of de 
professionals die in buurten en wij
ken netwerken ontwikkelen, met be
hulp waarvan kwetsbare wijkbewo
ners regie over hun leven houden. Of 
het initiatief van Zorggroep Elde om 
een zorghuis op te richten, speciaal 
voor Turkse en Marokkaanse oude
ren van de eerste generatie migran
ten; omdat die groep altijd als aparte 
groep is gezien, is zorghuis Şefkat het 
passende antwoord. Of de jongeren 
van La Salle, die zich hebben ver
enigd in een cliëntenraad en zo hun 
behoeften en verlangens naar voren 
kunnen brengen. Allemaal voorbeel
den van initiatieven die laten zien 
dat zorg van mensen voor elkaar niet 
kan zonder betrokkenheid en bevlo
genheid.

                                                >>

juBIleuM

In de zorg gaat het er steeds zakelijker aan toe. Protocollen, wachtlijsten en de 
noodzaak geld te verdienen domineren het werk. Met betrokkenheid, duurzaam-
heid en menslievendheid kunnen werkers steeds moeilijker uit de voeten. Hoe 
zien zij dan de toekomst van de zorg in Brabant? Welke waarden stellen zij cen-
traal? en hoe zien die er in de praktijk uit?
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   Het liefste ziekenhuis

Passie en gedrevenheid lijken mis
schien voorbehouden aan kleinschali
ge projecten, dat is beslist niet zo. 
Het bewijs levert het Elisabeth Zie
kenhuis in Tilburg, dat het vaste 
plan heeft opgevat om het ‘liefste’ 
ziekenhuis van Nederland te worden. 
Het management heeft vastgesteld 
dat de protocollering en marktwer
king ertoe hebben geleid tot een on
dergeschikte positie van de menselij
ke factor. Het ziekenhuis wil de 
betrokkenheid bij de patiënt op
nieuw inhoud geven. Dat gebeurt in 
het programma ‘menslievende zorg’. 
Kern daarvan is een lerende gemeen
schap van professionals die met el
kaar zoeken naar nieuwe wegen van 
zorgverlening, met de patiënt als uit
gangspunt. Het ziekenhuis erkent 
overigens dat het ook een bedrijf is 
dat efficiënt moet functioneren. De 
uitdaging is juist om de menselijke 
maat samen te laten gaan met de 
noodzakelijke zakelijkheid.    

   Vaardige zorg

Het was gedeputeerde Brigite van 
Haaften die het motto van de confe
rentie ‘(W)aardig zorg’ uitbreidde 
met het adjectief ‘vaardig’. Zorg 
moet geleverd worden door mensen 
met een hart, maar ook door mensen 
met een professie. De bepleite aardi
ge zorg moet dus onderdeel zijn van 
de toekomstige professionele zorg, 
vindt de gedeputeerde. Dat dringt 
temeer omdat de zorgvraag door ver
grijzing en ontgroening voor opga
ven komt te staan, die niet zijn op te 
lossen met efficiency. Het moet ge
woon anders en daar gaat het van
daag over. De provincie ondersteunt 
trouwens de nieuwe ontwikkelingen 

met bijvoorbeeld het ICTproject 
Slimme Zorg, de verspreiding van de 
methodiek Familiezorg en de onder
steuning van organisaties als de Bra
bantse Raad voor de Informele Zorg 
en het Kenniscentrum voor Zelfhulp 
en Ervaringsdeskundigheid.  

   De kracht van kwetsbaarheid 

Hoe belangrijk het is dat zorg en 
hulpverlening aansluiten op de 
kracht van mensen bleek in het 
tweede deel van de conferentie. Drie 
mensen, die op zeker moment om 
uiteenlopende redenen niet meer op 
eigen kracht verder konden, vertel
den over hun weg naar herstel en de 
steun die ze daarbij van anderen heb
ben gehad. Uit alle drie de verhalen 
bleek hoe belangrijk het is dat men
sen zelf hun al dan niet tijdelijke be
perking accepteren. Maar dat kan al
leen als anderen in de omgeving de 
persoon in kwestie ook accepteren 
zoals deze op dat moment is. Het 
gaat er steeds om mensen te onder
steunen in wat ze kunnen in plaats 
van te benadrukken wat ze niet kun
nen. Professionals en andere mensen 

in hun omgeving moeten eigenlijk 
gewoon ‘normaal doen’ en ‘nabij 
zijn’. Dat bevordert het proces van 
zelfherstel dat iedereen uiteindelijk 
toch op eigen kracht moet doorlo
pen.

   Niveaus van empowerment

Aan het slot van de conferentie zoch
ten twee wetenschappers naar de es
sentie van empowerment. Om te be
ginnen ontvouwde Tine Van 
Regenmortel, lector ‘empowerment’ 
aan de Fontys Hogeschool, haar 
zienswijze. Empowerment heeft oog 
voor de persoonlijke kwetsbaarheid, 
niet vanwege de eigen schuld, maar 
vooral vanwege de sociale omstan
digheden. Empowerment sluit aan 
bij de veerkracht van mensen die 
kwetsbaar zijn, maar omvat meerde
re niveaus. Vanwege de maatschap
pelijk gedefinieerde kwetsbaarheid 
streeft empowerment naar maat
schappelijke participatie en volwaar
dig burgerschap. Het herstel van de 
verbinding tussen individu en sa
menleving is dan ook een gedeelde 
verantwoordelijkheid van cliënt en 
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omgeving. Op individueel niveau 
gaat het erom ‘kracht’ te verzamelen, 
maatschappelijk gezien gaat het om 
het organiseren van ‘macht’ die op
komt voor de belangen van kwetsba
re individuen.  

   Puzzels

Andries Baart, hoogleraar ‘presentie 
en zorg’ aan de Universiteit van Til
burg, deelde de zienswijze van colle
ga Van Regenmortel, maar bleef toch 
met een aantal vragen zitten. Uit 
zijn eigen praktijk noemde hij voor
beelden van situaties waarin empo
werment gewoon teveel gevraagd 
lijkt. Baart stelt voor ‘kwetsbaarheid’ 
te onderscheiden in (individuele) fra
giliteit en (maatschappelijke) kwets
baarheid. Het lijkt wel alsof met 
name die individuele kwetsbaarheid 
er niet mag zijn, terwijl daar toch de 
mooiste composities uit zijn voortge
komen. Verder doen we er goed aan 
bij kwetsbaarheid ook te kijken naar 
de kwetsingen zelf, de gevolgen van 
institutionele bejegening en professi
onele arrogantie, maar ook naar de 
mate waarin mensen zich zelf kwet
sen (‘ik tref altijd de verkeerde man’). 
Dit hele spectrum kan alleen aan de 
orde komen als hulpverleners naast 
hun cliënten gaan staan, afstemmen 
en aansluiten, met achting en res
pect. Empowerment is dan een reële 
volgende optie.    
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Tilly Huberts, projectleider dementie, Onis Organisatie voor welzijnsdiensten: 
“Het was echt een prachtig congres. Ik heb genoten en gesmuld. In het hele pro-
gramma zag je de PRVMZ-benadering (jullie benadering!) terug. … Ik vond jullie 
congres dermate inspirerend dat ik echt nog steeds teer op het gevoel ‘daar word ik 
nou blij van’.” 

Marien Sonneveld, directeur Stichting Regiowaarde: 
“Een inspirerend en mooi, afwisselend programma. … Mij viel het enthousiasme 
voor zorgboerderijen op. En ik vraag me af of niet veel meer werkers, beleidsmakers, 
managers, etcetera uit de zorg- en welzijnssector (vanuit hun professie) enthousiast 
gemaakt kunnen worden over de mogelijkheden van zorgboerderijen en andere vor-
men van community care.”

Marise Pols, voormalig lid Brabantse Raad voor Informele Zorg, lid PRVMZ: 
“Graag wil ik nog eens laten weten hoe ik genoten heb van een inhoudelijk interes-
sante en gevarieerde dag. Heel inspirerend. ... Naast alle mensen die baat hebben 
bij versterking van het potentieel, ook aandacht en liefde voor diegenen die gebaat 
zijn bij eindeloos geduld en vooral mededogen.”

Jos Gilsing, initiatiefnemer www.overpijn.nl:
“Ik wil jullie bedanken voor de geweldige dag, de jubileumconferentie van de 
PRVMZ. Ik heb daar als ervaringsdeskundige veel aan gehad en heb veel mensen 
ontmoet die voor mij in de toekomst belangrijk kunnen zijn.”

Jan den Bakker en Rita Arts, Zorggroepmanagers Elisabeth Ziekenhuis Tilburg:
“Wij willen jullie hartelijk bedanken voor de uitnodiging om ons programma te pre-
senteren. Ook het hele programma was boeiend en zeer afwisselend. Leuk om juist 
in deze samenstelling bij elkaar te komen. En alles zeer goed verzorgd.”

Klaartje van Montfort, directeur Expertisecentrum Familiezorg: 
“Ik heb genoten van het programma. Vooral de twee meiden die het presenteerden 
was een meesterlijke zet. … Het zal een voortdurende inspiratiebron voor me zijn 
om vooral te blijven doen waar ik mee bezig ben en me niet te laten ontmoedigen 
door de dagelijkse zaken die ik tegenkom. Dank daarvoor.”

Madeleine Prinsen, ervaringsdeskundige: 
“Nu nog zit ik na te genieten van 5 maart. Die hele mooie opgebouwde dag, de work- 
shops, de expositie, de boeken en de prachtige liedjes uit de speeldoos. Hartelijk dank.”

Myriam Shadid, waarnemend huisarts, Rivierduinen: 
“Mijn complimenten voor het jubileumcongres. De organisatie verliep vlekkeloos, 
het programma met de voordrachten, de persoonlijke verhalen van (ex)patiënten, 
de expositie en de optreden. Met zo’n mix denk ik dat je optimaal een boodschap 
kunt overbrengen.”
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DeelsessIe ‘OPeN De CIRKel’

Open de Cirkel is een discussie en 
bezinningsinstrument in spelvorm. 
Henk Minnema, ethicus in dienst 
van gehandicaptenzorg Dichterbij, 
ontwikkelde het spel. Het gaat in op 
de vele vragen die spelen rond het 
vergroten van de participatie van 
mensen met ernstige beperkingen in 
de lokale samenleving.

Alhoewel Open de Cirkel is ontwik
keld voor mensen met een verstan
delijke of meervoudige beperking, 
heeft het ook grote waarde voor de 
dialoog over de participatie van een 
bredere groep burgers met beper
kingen, zo bleek al eerder uit een 
geslaagde wijkbijeenkomst in Box
meer. Daar is een wijkteam ‘Samen 
meer in Boxmeer’ aan de slag om de 
regie en participatie van kwetsbare 
wijkbewoners te vergroten.

Aan de workshop Open de Cirkel na
men 25 mensen deel afkomstig uit al
lerlei zorgsectoren, patiënten en cli
entenorganisaties, onderzoek en open 
baar bestuur. De spelcoaches waren 
Henk Minnema, Ine van Raaij, Mar
griet Dorussen en Petie Hoenselaar, 
allen medewerker van Dichterbij. Na
dere informatie: www.opendecirkel.nl. 

DeelsessIe 
‘De WIjKZusTeR TeRuG’

In Brabant komen op veel plaatsen 
wijkverpleegkundigen terug die de 
ruimte krijgen om preventie, zorg en 
wijk en dorpsverbetering aan te pak
ken. Ook zien we in kleine kernen 
vergelijkbare ‘spilfiguren’ opduiken 
zoals de dorpsondersteuner in Elsen
dorp. In deze deelsessie liet Frans Fak
kers (Kruisvereniging WestBrabant) 
zien waar de bezieling vandaan komt 
om te werken aan de terugkeer van 
de wijkzuster. Cecile Dierick (Surplus) 
en José Nouws (STIP) zetten vervol
gens uiteen hoe zij de ideeën van de 
Kruisvereniging omzetten in praktijk. 
De ‘wijkzuster’ is geen nostalgisch fi

guur, maar een professional die vooral 
coördineert en verbindt. 

Elsendorp strijdt tegen de leegloop 
van het dorp. Hannie PenninxDon
kers, dorpsregisseur, vertelde over de 
acties die vanuit de dorpsraad zijn 
gestart en over haar rol als ‘dorpson
dersteuner’, een rol die overeenkom
sten vertoont een generalistische 
werkende wijkverpleegkundige. 

Vanuit de Brabantse ‘Zichtbare scha
kel’projecten, die de wijkverpleeg
kundige terugbrengt in achter
standswijken, namen Marjolein van 
Bladel en Petra ten Cate (Vivent) en 
Ricky van Roosmalen (Thebe) deel 
aan de discussie.

Sleutelwoorden bij de nieuwe wijk
verpleegkundige zijn betrokkenheid, 
laagdrempeligheid en de bureaucra
tie voorbij. Het is anders denken én 
anders werken.

Deelsessies jubileumconferentie 5 maart 2010

Nieuwe praktijken in Brabant
In een vijftal deelsessies konden deelnemers van de jubileumconferentie op 5 
maart 2010 kennis maken met innovatieve zorgpraktijken in Noord-Brabant. Ze 
werden op een praktische manier ingewijd in de thema’s van de gezondheidsa-
genda voor de Brabantse toekomst, te weten gezondheid voor iedereen, duurza-
me zorg, de kracht van kwetsbaarheid, ruimte voor jeugd en mens en dier. 
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DeelsessIe ‘HeRsTelCOaCH’

De deelsessie op 5 maart over de her
stelcoach werd bezocht door een 
veertigtal deelnemers. De herstel
coach is een ervaringsdeskundige die 
als extern deskundige door een in
stelling wordt ingehuurd. De her
stelcoach is een levend voorbeeld van 
herstel. Vanuit de eigen ervaringen 
probeert de herstelcoach diens per
soonlijke stapjes tot herstel over te 
dragen aan de cliënt. De taken en in
valshoeken van herstelcoach en de 
persoonlijke begeleider zijn aanvul
lend aan elkaar. Kern van de taak 
van de herstelcoach is het bijdragen 
aan het herstelproces van de cliënt 
door deze nieuwe ervaringen op te 
laten doen en hoop terug te geven. 
Door het verleden de erkenning te 
geven die het verdient, maak je ver
binding om nieuwe dingen onderne
men. Na een inleiding van Ine Kete
laars van het RIBW MiddenBrabant 
voerden Leonie Kusenuh (herstel

coach), Huib Kooijman (ervarings
deskundige) en Ben Lathouwers (be
geleider) met de aanwezigen een 
levendige discussie over de waarden 
onderliggend aan herstel: zelfbe
schikking, hoop en kracht, (zelf)ver
trouwen en veiligheid. Toegespitst op 
herstel gaat het om vermindering of 
verdwijning ziekteverschijnselen en 
om helen; nieuwe betekenis en doe
len in het leven. Er werd gediscussi
eerd over de samenwerking met fa
milieleden van de cliënt en over de 
positie van de herstelcoach. Het be
langrijkste uitgangspunt waar alle 
aanwezigen elkaar in vonden, was 
dat herstel uitgaat van de unieke si
tuatie van elke persoon. Wie een 
buiging kan maken naar hoe het 
was, zet een stap in de toekomst. Tot 
slot reikte Leonie de aanwezigen een 
herstelkaartje uit; allemaal verschil
lende spreuken. Dit was er een: 
“Herstellen is … kunnen lachen om 
jezelf.”

DeelsessIe ‘eIGeN KRaCHT 
CONFeReNTIe’

In deze deelsessie aandacht voor een 
mooie innovatieve zorgpraktijk: de 
Eigen Kracht Conferenties. Uit
gangspunt in deze methodiek is, zo 
leggen Ingrid Peters (Eigen Kracht 
coördinator) en Wil Jansen (Eigen 
Kracht regiomanager Brabant) aan 
de ruim 50 deelnemers uit, dat de 
familie eigenaar van het probleem is 
en verantwoordelijk voor een oplos
sing. Dit vanuit de visie dat iedere 
burger het recht heeft om samen met 
zijn eigen netwerk een plan te ma
ken voor de vraag die er ligt.

En dat is ook wat een Eigen Kracht 
conferentie is: een bijeenkomst van 
professionals, familie en hun netwerk 
met als doel om een plan te maken, 
ondersteund door een onafhankelijke 
coördinator. Aan de familie en ande
re naastbetrokkenen wordt voorge
legd dat er een beslissing genomen 
moet worden omtrent de oplossing 
van het probleem en dat de familie 
kans krijgt om die beslissing(en) te 
nemen. De ervaring leert dat er dan 
iets bijzonders gebeurt. Families be
grijpen en beseffen dat zij de regie in 
handen krijgen en pakken dit, vaak 
na enige aarzeling, op. De getoonde 
praktijkvoorbeelden laten zien dat 
het netwerk met heel praktische op
lossingen komen. Oplossingen die 
heel dicht bij het dagelijkse leven 
aansluiten. Er wordt begrijpelijke, 
nietprofessionele taal gesproken. 
Ook stellen zij zelf vast welke vragen 
hun eigen kracht te boven gaan en 
waar zij professionele hulp bij nodig 
hebben. Behalve deze vrijheid,  het  
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zelf beslissingen nemen, deze vorm van 
‘empowerment’, gaat dit concept sa
men met verbondenheid en verant
woordelijkheid. De bereidheid van 
naastbetrokkenen om plannen te ma
ken en uit te voeren is verassend. Uit 
de voorbeelden blijkt dat mensen soms 
een flinke drempel te nemen hebben 
om anderen deelgenoot te maken van 
hun probleem. Maar het blijkt voor de 
gezinnen waar problemen spelen méér 
dan goed om te ervaren dat er mensen 
zijn die zich hun lot aantrekken en 
daar iets voor willen doen. Alleen dat 
al werkt helend voor betrokkenen, om 
te merken dat ze ertoe doen, dat ze be
langrijk zijn, dat anderen bereid zijn 
om hun bij te staan.  

Door de familie het plan te laten ma
ken wordt de deskundigheid van de 
familie erkend en gerespecteerd. Het 
krachtig maken van families en hen 
de regie in handen geven impliceert 
voor de hulpverleners dat zij afstand 
moeten doen van de controle. Dit is 

een vorm van cultuuromslag. Het is 
soms even wennen deze nieuwe rol. 
Maar de praktijk laat zien dat hulp
verleners deze werkwijze als prettig 
ervaren: de familie neemt verant
woordelijkheid en helpt mee. Hulp
verleners zeggen meermalen dat zij 
het plan van de familie nooit zelf 
hadden kunnen bedenken, dat fami
lies veilige plannen maken en dat 
veranderingen vaak snel hun intrede 
doen. Eigen Kracht: een hoopvol 
concept waarin het bekrachtigen en 
ondersteunen van mensen geleidelijk 
in de plaats komt van het overnemen 
van hun problemen en het beslissen 
voor anderen.

DeelsessIe ‘De HeleNDe WeR-
KING VaN De ZORGBOeRDeRIj’

De deelsessie op 5 maart over de 
zorgboerderij werd bezocht door een 
twintigtal deelnemers. Na een inlei
dend promotiefilmpje van ZLTO 

over de zorgboerderij, hield Jan Has
sink van de Wageningen University 
en Research Center een lezing. Het 
betrof een onderzoek naar de effec
ten van het verblijf op de zorgboer
derij door jeugdigen.Dit onderzoek 
leverde opvallende resultaten op. 
Ontspoorde jongeren vertonen een 
sterke gedragsverbetering. Bij de 
start is slechts 10 procent zonder 
ernstige gedragsproblemen, aan het 
eind van het traject is dat 90 pro
cent. Een ander opmerkelijk resul
taat is dat bij aanvang 10 procent 
zonder politiecontact is, bij afronding 
is dat 90 procent. Tenslotte is het 
welbevinden van de jeugdigen ver
hoogd van 4.0 naar 7.2. Kortom: 
jeugd gedijt bij zorgboer.

Na deze lezing vond een interview 
plaats met de eigenaar van zorgboer
derij de Locatie uit Vlijmen, een jon
gere die daar woont en een moeder 
waarvan twee kinderen gebruik ma
ken van  de dagactiviteiten. De jon
gere gaf aan dat zijn zelfvertrouwen 
veel was verbeterd sinds hij op de 
zorgboerderij woonde. De moeder 
gaf aan dat het haar kinderen met 
ADD en ADHD erg goed deed dat 
zij veel activiteiten buiten onderne
men op de Locatie. Tijdens de discus
sie werd de opmerking gemaakt dat 
het belangrijk is verbinding te leg
gen tussen de zorgboerderij, de ge
meenschap (dorp) eromheen en de 
natuur in de zin van biodiversiteit.
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juBIleuMBOeK 
‘De GeZONDHeIDsaGeNDa 
VOOR De TOeKOMsT’. 

In dit jubileumboek wordt vooruit 
geblikt aan de hand van zes thema’s 
waarin uitdagingen en oplossings
richtingen worden uitgewerkt. De 
zes thema’s die in dit boek aan de 
orde komen, zijn: 
1)   Zorg tussen staat, markt en ge

meenschap;
2)  Gezondheid voor iedereen;
3)  Duurzame zorg;
4)  De kracht van kwetsbaarheid;
5)  Ruimte voor de jeugd; 
6)  Mens en dier.

Het boek bevat bijdragen van onder 
andere Wim van de Donk, Aad de 
Roo, Evelien Tonkens, Joop ten Dam, 
Jo Caris, Theo Poiesz, Tine van Re
genmortel, Ivo de Wijs, Erna Hoog
hiemstra, Jan Hassink, Reina Ferwerda 
en vele anderen. Ook een korte his
torische terugblik op 50 jaar Provin
ciale Raad voor de Volksgezondheid 
ontbreekt niet. Per thema geeft PRVMZ 
een aanzet voor de ontwikkeling van 
enkele programma’s waarmee we met 
provincie en maatschappelijke part
ners aan de gezond
heidsagenda verder 
willen werken.
Het jubileumboek 
‘De gezondheids
agenda voor de 
toekomst’ is te 
bestellen of gratis 
te downloaden via 
onze website 
www.prvmz.nl. 

IT TaKes a VIllaGe 
TO RaIse a CHIlD

Informele sociale steun verdient een 
grotere plek in het jeugdbeleid. De 
sociale steun die ouders elkaar bieden 
en de informele steun die door 
buurtgenoten en vrijwilligers wordt 
geboden, kan een belangrijke functie 
vervullen als ondersteuning bij het 
opgroeien. In overleg met het Centrum 
voor Jeugd en Gezin ’sHerto 
genbosch en de Gemeente 
’sHertogenbosch heeft de 
PRVMZ initiatieven on
derzocht van ouders, buurt
bewoners en vrijwilligers 
in ‘sHertogenbosch, waar 
bij zij opgroei en opvoe
dingsvragen zelf aanpak
ken. We wilden weten wat 
het belang en de betekenis 
is van informele vrijwil
lige zorg en van sociale 
netwerken van jonge ge 
zinnen en hoe je dit kunt 
versterken. Op basis van interviews, 
twee focusbijeenkomsten met mede
werkers en vrijwilligers en een litera
tuurstudie heeft de PRVMZ deze pu

blicatie samenge
steld. 
Het rapport 
‘It takes a 
village to raise 
a child’ bestel
len of gratis 
downloaden via 
onze website 
www.prvmz.nl.

BINNeNKORT 
Te VeRsCHIjNeN

Zorg door en voor het dorp (werk
titel). Verslag van de pilotperiode 
kleinschalige zorg in Elsendorp.

Onlangs verschenen
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