
CRUSTATIEVE ZORG 

PALLIATIEVE BENADERING BIJ ERNSTIG 

PSYCHISCH LIJDEN 



CRUSTATIEVE ZORG 

 1. inleiding: hoe is crustatieve zorg ontstaan 

 2. lichamelijke pijler 

 3. psychische pijler 

 4. autonomie 

 5. sociale pijler 

 6. existentiële pijler 

 7. besluit 



CRUSTATIEVE ZORG: ONTSTAAN OP DE AFDELING 

 AFDELING MET MENSEN MET HEEL COMPLEXE EN 
CHRONISCHE PROBLEMATIEK 

 PERSISTEREND STOREND GEDRAG 

 ALLE DUBBEL/TRIPLEDIAGNOSES 

 VEEL PSYCHO-ORGANISCHE STOORNISSEN 

 WEINIG PSYCHIATERTIJD (op dat moment) 

 WEINIG INFRASTRUCTUUR  

 NOOD AAN VISIE VANUIT HET TEAM 



EPA  EN EPPA 

Mensen met een ernstige persisterende psychiatrische aandoening= EPPA 

= therapieresistente, ernstig psychische en sociaal invaliderende symptomen 

Complexe zorgnoden op vele levensdomeinen 

Complexe problematieken zoals polyfarmacie 

Ernstige somatische stoornissen en psycho-organische stoornissen 

Stellen ernstig storend en/of destructief gedrag  



MENSEN MET EPPA: SITUATIE IN VLAANDEREN 

 500-700 in Vlaanderen? 

 verspreid over de ziekenhuizen 

 meestal in ziekenhuismilieu, soms circuleren ze tussen de ziekenhuizen 

 soms in PVT’s maar worden owv de hoge zorgbehoeftes vaak geweigerd gezien de 
relatief lage personeelsbezetting  

Vaak hetzelfde verhaal van stiefmoederlijke bezetting: weinig investering 

‘asielfunctie’ 

Dreigen nu nog meer vergeten te worden door artikel 107 

 soms helemaal niet gekend, zelfs niet door mensen werkend in de (acute) psychiatrie: 
letterlijk vergeten groep mensen zonder enige stem 

 



 PALLIATIEVE ZORG 
 ontwikkeld in de jaren ‘70 door Cecily Saunders  

 bij oncologische patiënten 

 ook vertrokken vanuit de uitbehandeldheid 

 ‘wat kunnen we doen als we denken dat er niets meer gedaan kan worden?’ 

 op dat moment geen antwoord maar nu uitgebreide wetenschap met een eigenheid 

 uitbreiding van de palliatieve zorg: = heel goede zorg: vroeger in het proces, meer (bijna 
alle) aandoeningen 

 doel: ‘leven toevoegen aan dagen ipv dagen toevoegen aan het leven’ 

 is momenteel levensverlengend 



PALLIATIEVE BENADERING: EEN MEERWAARDE? 

 Patiënten zijn uitbehandeld 

 Grote lijdensdruk 

 Vraag naar kwaliteit van leven  

 Wegvallen van diagnoses, behandelen van symptomen staat op 
de voorgrond 

 Discussie rond naamgeving (patiënten kunnen nog jaren leven) 

 Ontstaan van ‘crustatieve’: schelp in analogie met de mantel 



CRUSTATIEVE ZORG 

 PATIËNTEN HANGEN VOOR HUN FUNCTIONEREN  DEELS OF VOLLEDIG AF VAN EEN 
UITWENDIGE STRUCTUUR DIE HEN OP DE AFDELING WORDT AANGEBODEN  

   (meer dan van een inwendige structuur) 

  

   (CFR SCHAALDIEREN: EXOSKELET) 



 CRUSTATIEVE ZORG 

 analogie met de palliatieve zorg: totaalzorg berustend op 4 pijlers 
(lichamelijke-psychische-sociale-existentiële) 

 doel: verlichten van de lijdensdruk en zo verhogen van de levenskwaliteit (niet: 
genezing, verbetering van de toestand met als doel re-integratie, rehabilitatie) 

 mensen met beperkte autonomie: meer nadruk op ‘beschermen’ (vooral tegen 
hun eigen destructief gedrag) 

We nemen veel meer over: (minder empowerment): we bieden de structuur als 
extern skelet aan 

Loslaten van de toekomstgerichtheid: leven in het nu staat centraal  



ONTWIKKELING CRUSTATIEVE ZORG 

 ontwikkeld met Sandrine Meynendonckx, coördinator 

idee overgenomen door Françoise Verfaillie, toen werkzaam in het OLV 
ziekenhuis te Brugge 

 samen met Isabelle Degeest ‘psychiatrische termen’ gegeven en meer 
onderbouwd door litatuur 

 kritisch bekeken door andere leden van onze werkgroep 

 meer en meer duidelijke visie maar toch nog in volle ontwikkeling  



2. LICHAMELIJKE PIJLER:  
 
GROTE COMORBIDITEIT 

  

 Weinig onderzoek 

 Kortere levensverwachting (20%) 



KORTERE LEVENSVERWACHTING 

 cardiovasculair: toename metabool syndroom en diabetes tgv sedentair 
leven, roken en ongezonde voeding, medicatie 

Gastrointestinaal stelsel: refluxoesophagitis-obstipatie-darmparese 

Slikstoornissen  

Urinair stelsel: atone blaas, incontinentie 

 andere ziektes zoals copd, huidaandoeningen 

Casuïstiek: vb centrale koorts 

Veel van die onderzoeken zijn door prof Dehert gebeurd 



PIJN BIJ MENSEN MET EPPA 

 weinig onderzoek  

 vaak cognitieve stoornissen 

Ook meer uitgesproken emotionele stoornissen 

Alg: verliezen verbinding met hun lichaam: 

 verminderde aandacht voor hygiëne 

Verminderde aandacht voor hoe andere mensen hun percepiëren 

 ‘totale pijn’ 



ONDERZOEKEN BIJ DEZE PATIËNTENGROEP 

 niet altijd medewerking: volgen vaak geen instructies op (vb stil liggen) 

Vaak grote angst eens buiten de afdeling, angst voor technische onderzoeken 

Niet altijd veel geduld of begrip in het ziekenhuis voor onze mensen 

 problemen met ‘geïnformatiseerde toestemming’ 

Soms weigeren van onderzoek of behandeling omdat hun ziekteproces hun inzicht 
beïnvloedt en ze daardoor geen beslissing vanuit autonomie kunnen nemen 

Soms te storend of te destructief gedrag  



INTENSIEVE LICHAMELIJKE ZORG NODIG 

 VAAK WORDEN SYMPTOMEN GEBRACHT ALS 
GEDRAGSVERANDERING 

   Vb pijn, nausea 

 Pijn maar ook andere symptomen worden vaak niet 
opgemerkt of onderbehandeld 

  

 BEPAALDE SYMPTOMEN KUNNEN ZOWEL EEN PSYCHISCHE ALS 
FYSISCHE OORZAAK HEBBEN 

   Vb vallen, vermagering, verwardheid 

   

  

  



YVETTE 

 64j 

 Mentale beperking met gedragsstoornissen 

 Agressief gedrag 

 Huil-en roepgedrag 

 Met episodes beter maar soms ook escalaties 

 Oorzaak? 



YVETTE: OORZAAK ESCALATIES 

 Interactie met andere patiënten 

 Sinterklaas of verjaardag 

 Obstipatie: heeft zowel escalatie van gedrag als 
achteruitgang van de mobiliteit tot gevolg 



WAT NODIG ZOU ZIJN VOOR EEN 
GOEDE LICHAMELIJKE PIJLER: 

 

 Voor de crustatieve zorg:  huisarts: mee in het team en 
intensief samenwerkend met psychiater 

 Huisartsen zouden moeten opleiding volgen 

 Minstens 1/j samenkomst van de huisartsen werkzaam in 
de psychiatrie 

 Bevorderen van onderzoek 

 Niet alleen psychiatrische maar ook voldoende somatische 
opgeleide verpleegkundigen 

  



2.LICHAMELIJKE PIJLER: ADL 

 Balans tussen overnemen en zelf doen 

 Afhankelijk van dag tot dag 

 Toekomstgerichtheid is verdwenen 

 Afspraken vaak maar op korte termijn mogelijk 

 Lichamelijke zorgen maar niet owv lichamelijke beperkingen: anders dan in rvt 
en dus niet scorend op katzschaal dus geen betaling 



LICHAMELIJKE PIJLER: ETEN 
Cave: zich verslikken 

Wordt vaak deels of volledig overgenomen (niet owv fysieke redenen) 

Logopediste ipv papjes 

Meer aanbod en geld naar voeding dan op acute afdelingen:  

   =  ook deel van kwaliteitszorg (nadruk op genieten) 

 studie over slikstoornissen: fast eating syndroom (Sandrine Meynendonckx) 

Eén op één zorg: iedereen wordt ingeschakeld in het eetgebeuren 

 



 3. PSYCHISCHE PIJLER:  
ZOEKTOCHT NAAR WEL-ZIJN 

 Zorgen voor warme veilige omgeving 

 Onvoorwaardelijke acceptatie van de patiënt met zijn 
beperkingen zolang die geen schade berokkent aan zichzelf 
of ander 

 Schelpzorg: aanpassen van omgeving aan het zieke gedrag 
waardoor de patiënt kan bestaan 

 Structuur en grenzen aanbieden: als extern skelet 

 Aanbod is gericht op ‘zin’ laten krijgen 

 Overnemen waar nodig 

  

  

  

 

 



ZOEKEN NAAR WEL-ZIJN 

 

Op zoek gaan naar prikkels die bij de patiënt nog een gevoel van ‘wel-zijn’ geven, 
deugdervaringen opzoeken 

Prikkelgedoseerd werken: juiste prikkel op juiste moment 

als de patiënt niet zelf met zijn prikkels kan omgaan wordt er overgenomen 

 schelp rond de patiënt behoedt voor overprikkeling van buitenaf maar ook van 
binnenuit 

Doel: angst en ontreddering begrenzen en voorkomen dat zowel de patiënt als zijn 
omgeving hierdoor overspoeld worden 

 

 

 

  

 



THERAPEUTISCHE DENKKADERS 
 verschillende soorten psychtotherapieën kunnen worden aangeboden maar ze moeten 
vertaald en aangepast worden naar de doelgroep ( vb cognitieve gedragstherapie, 
psychoanalytische, bewegingstherapie, muziektherapie, hippotherapie, narratieve 
psychotherapie) 

Psychotherapeut zoekt therapiën, binnen en buiten de afdeling en stemt ze individueel af 
op de patiënt, psycholoog coördineert 

Therapieën zijn eerder voorwaardescheppend dan inzichtgevend 

Aansluiten bij de belevingswereld van de patiënt 

Aangeboden activiteiten (vaak op sensorieel niveau) 

Therapieën worden gebruikt met als doel welbevinden ipv genezing, worden enkel 
(blijvend) aangeboden als ze het comfort en het welzijn van de patiënt verhogen 

 

 



POSITIVE RISKTAKING OF ZORGZAAM LOSLATEN 

Altijd spanning tussen vrijheid en verantwoordelijkheid vb bij vallen,  

 

 

Ev samen met patiënt (en familie) die beslissing nemen 



ROBERT 

Eet peuken (raapt ze op vd grond) 

 drinkt hete koffie in één keer uit  

Giet liters koffie over zichzelf uit en zet afdeling onder koffie 

Gesloten deur: agitatie, ontsnappingspogingen, soms agressie: niet goed 
behandelbaar met medicatie of andere benaderingen 

Sedatie nodig tot hij suf is: blijft dit gedrag stellen tot hij niet meer kan 

Verlies van kwaliteit van leven 

 



ROBERT 

 we doen melk in zijn koffie 

Hij krijgt een eigen thermos 

Hij krijgt een plekje in de keuken waar hij kan en mag morsen 

De andere kamers waar koffie staan in het gebouw worden gesloten 

Patiënt wordt ook altijd teruggestuurd door andere afdelingen 

 we geven hem sigaretten om op te eten 



INDIVIDUELE BENADERING 

Heel vaak leidt een individuele benadering tot het meeste succes 

Er is vaak enkel contact in een één-op-één benadering 

Voor elk individu: aparte benadering: zorg op maat naar gelang de noden 

Heel vaak leidt een (beperkte) benadering in een gezonde leefomgeving tot 
succes 

  



MEDICATIE 
 onze patiënten zijn niet gestabiliseerd 

Heel vaak escalaties van de ziekte 

 intensieve begeleiding door de psychiater nodig 

Doel van medicatie= symptoomverandering met als doel lijden te verlichten, comfort 
verhogen, emotie te reguleren en het gedrag te beïnvloeden zodat het leefbaarder wordt 
voor zowel patiënt en omgeving 

Vaak leidt bijkomende verhoging tot nog meer verbetering 

Maar ook tot nevenwerkingen… 

Zoeken naar een balans tussen lijden aan de symptomen en lijden aan de nevenwerkingen 

Continue evaluatie en aanpassing  

 

 



WOON-EN LEEFOMGEVING 
 

Mensen verblijven vrij lang: ‘woon-ruimte’:  oog voor juiste sfeer creëren 

Creëren van ‘ruimte op maat’ (ruim-te) 

Nood aan kleinschaligheid en aandacht voor dosering van prikkels 

Nood aan heel individuele verblijfscombinaties: de deur van de maatschappij 
kan openstaan op verschillende manieren voor integratie zonder dat deze 
integratie een doel op zich wordt 

Vaak functioneren ze binnen deze beschermende omgeving (extern skelet) 
maar hervallen ze eens er iets dreigt te veranderen 

  



VEREISTE PERSONEEL 

Erg geduldig 

  

Structuur gevend 

  

Erg creatief: out of the box denken! 



3. AUTONOMIE 

 laatste jaren enorme verschuiving in omgaan met patiënten 

Autonomie is als waarde enorm naar voor geschoven 

Zorgt voor een andere benadering 

Ook heel belangrijk in de visie op herstel 

Vroeger heel paternalistisch: ‘wij als hulpverlener weten wat goed is voor de patiënt’ 

In vraag stellen van  de autonomie van de patiënt is bijna taboe geworden 

 crustatieve zorg ‘neemt meer over’: terug naar vroeger? Oudbollig? 
Onbespreekbaar?  



HET VERHAAL VAN LIEF 

 57j 

 Bipolaire stoornis, met onderliggende persoonlijkheidsstoornis 

 Gans haar leven opnames gehad, steeds langer en frequenter 

 Laatste jaren: ernstige depressies 

 Meer en meer regressief gedrag 

 Afwijkend gedrag: propt mond vol, schrokt eten naar binnen 

 Gedragstherapeutische principes 



HET VERHAAL VAN LIEF 

 Ernstige gedragsstoornissen: zich uitkleden, voedsel en medicatie weigering, 
persevererend gedrag: ‘ik kan niet’: weigert dan te stappen of ook maar iets te 
doen 

 Verlies van contact, vaak zelfs agressie naar ‘hulp’verleners 

 Gedragstherapie/medicatie helpen niet  

 Valt frequent 

  



HET VERHAAL VAN LIEF 

 Verdere regressie 

 Valt verder (onduidelijk waarom) 

 Loopt hierbij fracturen van haar handen op 

 Weigert die achteraf te mobiliseren 

 Kan nu haar handen niet meer gebruiken 

  



HET VERHAAL VAN LIEF 

 Valt opnieuw en loopt een ruggewervelfractuur op 

 Gevaar voor instabiel worden 

 We beslissen haar continu te fixeren 

 Geen enkele werking meer van medicatie (benzo’s en neuroleptica): is erg onrustig 

  



HET VERHAAL VAN LIEF 

 We krijgen tijdelijk personeel bij zodat we voldoende zorg kunnen bieden 

 Er is nu een 1 op 1 zorg 

 Aanvankelijk verzet ze zich tegen onze ‘opgedrongen goede zorg’ 

 daarna wordt ze rustiger door de aandacht 

 Komt met euthanasievraag 

 Er zijn verschillende gesprekken rond 

 



HET VERHAAL VAN LIEF 

 Na 6w herstel van haar fractuur 

 We geven intensief kine 

 We laten haar terug stappen met valgevaar 

 Ze stapt nu goed en valt niet meer 

 Euthanasievraag is weg, er is wel met haar afgesproken 
dat ze geen levensverlengende behandeling meer moet 
ondergaan 



HET VERHAAL VAN LIEF 

 Momenteel is haar gedrag beter: minder dwangmatig, 
minder storend gedrag, minder agressie, valt niet meer,  

 Soms nog persevererend gedrag en regressie: periodes van 
moeilijker contact, vraagt dan ‘wat moet ik doen?’ 

   

 Momenteel goed met zyprexa en er is op een goed moment 
met haar afgesproken dat als ze oraal weigert we het im 
mogen toedienen 



HET VERHAAL VAN LIEF 

Individueel contact helpt 

Muziektherapie helpt 

We moedigen haar aan te doen waar ze zin in heeft  

We bieden haar een structuur aan waarvan we weten dat ze hierdoor ‘tot leven 
komt’ 

Heeft vroeger graag gekookt: dit wordt aangemoedigd 

Bewegen is belangrijk: wordt elke dag naar de bewegingstherapie gestuurd 

  

  

  



HET VERHAAL VAN LIEF 

 Heel wisselend hoe we met haar autonomie zijn omgegaan 

 Mi is ze niet autonoom in de beslissingen waarin ze zichzelf 
soms doelbewust schade berokkent (vb pijnstillende 
behandeling weigeren, soms kalmerende medicatie 
weigeren): als de mogelijke schade dan groot is nemen we 
over 

 In onze beslissingen die we nemen in haar plaats staat de 
levenskwaliteit centraal 

 Lichamelijk en psychisch lijden lopen hier ook dooreen en 
sterk met elkaar doorweven 

  



3.WAT IS AUTONOMIE? 

 

autonomie als recht 

 autonomie als vermogen (Dworkin, Agich, Moody) 

 



MIJN DEFINITIE VAN AUTONOMIE 

  

De capaciteit om een beslissing te nemen vanuit innerlijke vrijheid 
om rekening te houden met alle instanties van de persoon. 
Daarnaast gaat het over de externe vrijheid die je van de ander 
krijgt om je genomen beslissing uit te voeren.  

We hebben het eerder over autonome beslissingen dan over 
autonome mensen. 

Elke mens kan beslissingen nemen wel of niet vanuit zijn 
autonomie. 



AUTONOMIE 

 AUTONOMIE KOPPELEN AAN DADEN IPV AAN MENSEN 

 ZOEKEN NAAR DE OVERGEBLEVEN AUTONOMIE 

 OVERGEBLEVEN AUTONOMIE PRIKKELEN WAAR MOGELIJK 

 STERK BEPERKT: VAAK VANUIT MEER BESCHERMENDE HOUDING 

 WISSELEND: 

 levenskwaliteit staat centraal 

We grijpen in als ze zich ernstige schade berokkent omdat we deze daden 
niet als autonome handelingen beschouwen 

  

  



 VROEGSIGNALISERINGS-EN BEJEGENINGSPLAN 

Op hun goede momenten wordt aan patiënt 
gevraagd wat helpend is als ze storend gedrag 
stellen  (voor zichzelf of anderen) en wat niet 

Vaak staat de patiënt machteloos in het veranderen 
van het gedrag maar weet hij wel wat zijn 
gevoel/gedrag erger maakt 

Vragen hoe hij/zij wil aangesproken worden, hoe 
hij/zij verkiest dat het ochtendtoilet verloopt, hoe 
hij/zij vrijetijdsinvulling verkiest… 

  

 



INVLOED VAN VERANDERENDE HOUDING TOT 
AUTONOMIE IN DE PSYCHIATRIE 

 Minder beleid van isolatie 

 Minder beleid van fixatie 

 Minder  actief ingrijpen als patiënt behandeling weigert, zelfs al zijn de gevolgen erg 
negatief voor de patiënt zelf 

 Cave: slingeren tussen bemoeizorg/paternalisme en onverschilligheid/machteloosheid 

 Verschil tussen houding binnen psychiatrie tov de rest van de maatschappij 

  



5. SOCIALE PIJLER 

Vaak groot gebrek aan sociale vaardigheden, 

Voor vele is het afdelingsmilieu=veiligheid 

Vaak nog weinig familiale contacten: stimuleren en behouden van 
betekenisvolle contacten waar mogelijk  

Ruimte om zich terug te trekken, maar voorkomen van totaal sociaal 
isolement 

Oog hebben voor ontstaan en onderhouden van betekenisvolle contacten 

Beschermen tegen negatieve contacten 

Beschermen tegen het onbegrip vd maatschappij 

Gevaar voor eenzaamheid 

Hulpverlener als brug naar de samenleving 

  

  

  



MOEILIJKHEDEN OP SOCIAAL VLAK 

 verregaande afvlakking 

Decorumverlies 

Moeilijkheden met voeren van een gesprek 

Moeilijkheden om zich uit te drukken in woorden, voor zichzelf op te komen 

 beperkte mogelijkheden om te luisteren naar de ander of zich in te leven in 
de ander  

Vaak ontstaan moeilijkheden en conflicten 



 ONDERLING CONTACT TUSSEN MEDEBEWONERS 

 heel vaak triggert het storend gedrag van de ene patiënt een medebewoner 

 tegelijk verdragen ze heel veel van elkaar  

Doel: bevorderen van sociale verdraagzaamheid  

Behoeden voor negatieve interacties  

 soms door mensen uit elkaar te houden qua ruimte  

Verhoogde aandacht bij gezamenlijke activiteiten zoals het eetgebeuren 

 soms beroep doen op hun ‘kracht’: begrip, inzet 

 soms door opleggen van regels en cognitieve gedragstherapie (vb naar kamer 
gaan om even weg van de prikkels te zijn) 



FAMILIE 

 vaak niet meer aanwezig 

 oog hebben voor kantelmomenten: soms nog herstel met familie mogelijk 

 heeft ook een lang behandelproces met de patiënt meegemaakt 

 Erkennen van levenslange inzet 

Moet mee ondersteund en opgevangen worden (cfr palliatieve zorg) 

 nood om blijvend te investeren: niet alleen in patiënt maar ook in familie 

 ook voldoende uitleg geven over de aandoening en het gedrag: zeggen wat helpend kan zijn 
om de relatie met de patiënt in stand te houden 

Tegelijk begrip hebben voor de emoties die er bij de familie leven: het is niet eenvoudig om te 
blijven investeren, er komt vaak weinig terug 

 

 

 



HULPVERLENER 
 vaak dubbele rol:  als professionele hulpverlener en als naaste betekenisvolle 
contact 

 brug naar de buitenwereld 

 maakt ook contact mogelijk tussen patiënt en de buitenwereld:  onderhandeltaak 

Aandacht voor de hulpverlener (cfr palliatieve zorg): zeker bij periodes van 
intens lijden of als er moeilijke beslissingen worden genomen of bij een 
lichamelijke palliatieve situatie/sterven 

Zorg voor de zorgenden: leren omgaan met machteloosheid 



CRUSTATIEVE EENHEDEN 

 cfr palliatieve eenheden  

Voldoende personeel nodig 

Aangepaste infrastructuur: kleinschalig om prikkels te beperken 

Oog voor sfeer 

 liefst buiten de ziekenhuizen: regels beperken ons in ons ‘out of the box 
denken’ 

Vb experimenteren met huisdieren, kinderen 



CRUSTATIEVE EENHEDEN 

 nood aan voldoende persoonlijke ruimte 

Nood aan buitenruimte 

Rustkamer 

(Isolatiekamer) (nu zitten mensen vaak in de isolatiekamer met de deur open) 

Totaalzorg 

Zorg op maat 

Zorg voor behoeftes van elke individuele patiënt 

Plaats om te leven, zich thuis te voelen en zelfs te sterven 



CRUSTATIEVE EENHEDEN 

Blijvende opvolging door psychiater 

Huisarts mee in het team 

 belangrijke rol van psychotherapeut/ coördinatie door psycholoog 

 toegang tot verschillende therapieën maar ‘hertaling’ 

 dynamiek op gang brengen naar de buitenwereld toe  

Buitenwereld proberen binnen te halen (krant, personeel) 

 aandacht voor ‘normale dingen’ 

Contact met de gezonde leefomgeving in de mate vh mogelijke 



6. SPIRITUELE/EXISTENTIËLE PIJLER 

  

  1.rouw en verlies 

  2. zinvolle daginvulling 

  3. eigenwaarde 

  4. kracht 

  5. verbinding 

  



ROUW EN VERLIES 

 heel vaak weinig aandacht hiervoor 

 of hebben het vroeger doorgemaakt 

 of schuiven dit opzij 

 toch proberen er aandacht voor te hebben zonder dit op te dringen 



EXISTENTIËLE PIJLER:             ZINVOLLE 

DAGINVULLING= EXTERN SKELET 

 Mensen hebben die uitwendige structuur nodig om tot 
‘leven’ te komen 

 Moeten dus geholpen worden bij die zinvolle daginvulling 

 Nood aan vaste structuur maar nadruk op stimuleren en zin 
doen krijgen ipv opleggen 

 Doel: zo veel mogelijk ‘zin’ in het leven brengen 

 Zo veel mogelijk daden van bestaan 

 Niet op integratie gericht, noch op groei of verbetering 

 



STIMULEREN VAN VERBINDING: 
‘DADEN VAN BESTAAN’ 

 Stereotiepe manier van contactname met anderen: vaak vraag 
om bevestiging van ‘ik besta (nog, ondanks en door mijn 
ziekte)’ 

 Contacten met de ander: vaak gericht op zichzelf 

 Op zoek naar restjes gezond wezenlijk gedrag 

 Vaak in kleine taken of bezigheden 

 Opmerken, benoemen en stimuleren van betekenisgevende 
activiteiten 

 Aandacht voor bewegingsactiviteiten (verbinding met het 
eigen lichaam en daardoor ook met de realiteit) 



VERHAAL VAN ANNA 

 Schizoaffectieve stoornis 

 Theatrale persoonlijkheidskenmerken 

 Leeft in andere wereld: daar is ze een voornaam iemand met een grote intelligentie 

 Vroeger prostituee, heeft niet altijd haar rol als moeder goed opgenomen 

 Valt ook mensen lastig: vraagt zeer veel aandacht en kan verbaal agressief worden 
indien ze het gevraagde respect niet krijgt 

 Momenten van lijden: bij aanvaarden van de werkelijkheid 

 Daad van bestaan: mag op de afdeling 

 Via daad van bestaan naar ander wezenlijke eigenschappen: haar humor, haar verbale 
capaciteit, haar manier om toch te verbinden 



EIGENWAARDE: ALS EERSTE EN 
LAATSTE BESEF VAN HET ‘IK’ 
 

 Oog hebben voor algemene uitingen van eigenwaarde: vb 
lichamelijk voorkomen 

 Zoeken naar de individuele waarde waarop elke patiënt 
zichzelf beleeft en deze dan stimuleren: wat beleeft hij nog 
van waardevolheid in zichzelf? 

 =zoeken naar de essentie van zichzelf 

 Vaak samen met existentiële pijn: individuele begeleiding  

 

  



SPIRITUELE PIJLER/ EXISTENTIËLE PIJLER: 
KRACHTBRONNEN  

                

   aandacht voor krachtbronnen 

   vechtkracht versus drijfkracht 

   vaak gevoel voor humor  

   het zijn ‘overlevers’  

   breed leren denken over waarden/krachten, ook buiten de grenzen van    onze huidige 
maatschappij: we zijn geneigd enkel die krachten te zien en te benoemen welke we ook zelf 
als kracht ervaren… 

  belangrijk om symptomen en gedrag te zien vanuit de mens: wat zegt dit symptoom of dit 
gedrag over wat hij/zij als zijn identiteit beleeft? Vanwaar het belang van dit symptoom of 
dit gedrag? 

                        

 

 

  

  

 



HET VERHAAL VAN LIEF 

 Momenteel is haar gedrag beter: minder dwangmatig, 
minder storend gedrag, minder agressie, valt niet meer, 
perserverend gedrag is verdwenen  

  

 ommekeer:= val met 6w fixatie en totaal andere 
benadering van ons uit 

  

 Oorzaak hiervan? 



HET VERHAAL VAN LIEF 

 In gesprek met Fien: hoe ziet zij het? 

 Beseft dat ze zich schade berokkent maar zegt ook dat ze dat niet 
onder controle heeft op haar ‘slechte momenten’ 

 Geeft aan dat ze niet weet wat haar dan kan helpen 

 Kan ook de factoren niet benoemen die haar ziekte beïnvloeden 

 Weet niet wat haar ‘kracht’ is waarop ze nu steunt zodat ze beter is 

  

  



 Hetgeen wat je voorstuwt, wat energie in je vrijmaakt en je tot 
handelen of tot re-actie aanzet 

  

 Hetgeen waardoor je blijft rechtstaan als alles rond je heen 
wegvalt. Hetgeen in je waarop je dan terugvalt. Of hetgeen 
waardoor je rechtkrabbelt als je toch gevallen bent… 

  

 Elke innerlijke waarde die zo sterk in je aanwezig is dat ze 
verbonden lijkt met de kern van je identiteit, die je het gevoel 
van “bestaan” geeft 

DEFINITIE VAN KRACHT 



 Elke kracht kan op 2 manieren gebruikt worden: 

    om te creëren, te groeien, te helen: constructief 

    om te vernietigen, beschadigen: destructief 

   

    vb zelfbeschikking: als waarde van waaruit je voor jezelf                      
opkomt of als controlerend denken/verzet tegen de ander 

          structuur: als houvast of als erin vast zitten 

          trots: erkennen van de eigenwaarde  naast eigenwaarde kan enkel 
bestaan zonder de hulp van de  ander 

KRACHT ALS 2 SNIJDEND ZWAARD 



  

 Opkomen voor of zich verzetten tegen 

 Vloeiend of rigied 

 Mogen of moeten 

 Van binnenuit of van bovenaf 

 Vooral problematisch als je je met één kracht identificeert: dan ‘overheerst’ die je 
identiteit (boeddhisme, Ken Wilber) 

 Gevoel van eigenwaarde wordt dan gekoppeld aan één kracht 

KRACHT ALS 2 SNIJDEND ZWAARD 



HET VERHAAL VAN LIEF 
  

  persevererend gedrag: ‘ik kan niet’: weigert dan te stappen of ook maar iets te doen 

 Verlies van contact, vaak zelfs agressie naar ‘hulp’verleners 

 

 ‘ik wil beslissen over wat ik doe’ 

 ‘ik slaag er niet in om mijn beslissingen in daden om te zetten’ 

 ‘ik verzet me tegen anderen die mij willen verhinderen om mijn wil uit te voeren’ 

  

 ‘ik wou altijd zelf graag beslissen, dat was sterk in mij aanwezig. Zelfs als kind al. Ik voel 
me geen mens als ik niet mag beslissen. Ik voel me zwak als de anderen overnemen en voor 
mij de beslissing nemen. Daar heb ik me altijd tegen verzet’ 

  

  

 

 

 



DE KRACHT VAN LIEF 

  

 ‘ik beslis dus ik ben’ 

 Identiteit= beslissingen nemen en uitvoeren 

 Dan pas heb ik ‘eigen’waarde,  dan pas heb ik een gevoel van identiteit, een gevoel te 
bestaan 

 Al haar andere krachten (vb verbinding, vreugde, creativiteit, koken) waren in die periode 
onbestaand, telden niet mee in haar identiteit voor haar 

 Ze voelt zich zwak, afhankelijk en voelt zich uit haar zelfwaarde gezet als wij overnemen (als 
wij willen beslissen en uitvoeren voor haar) 

 Als wij haar wilden helpen ontnamen we haar haar gevoel van identiteit 



HET VERHAAL VAN LIEF 
 Brengt steeds meer dat ze niet meer wil leven 

 Gedragsstoornissen en depressieve stemming gaan verder 

 Valt  (onduidelijk waarom) 

 Bemerk: hoge pijntolerantie 

  

 Soort zelfvernietiging treedt op 

 Alsof ze niet kan aanvaarden dat ze zelf niet kan beslissen en 
haar beslissingen uitvoeren en ze zich ervoor straft 

  

  



VERHAAL VAN LIEF 
  euthanasievraag=uitspreken van wat ze wil 

 Eigenlijk eerste keer dat ze kan uitspreken wat ze wil: maar ligt 
wel in de lijn van de verdere ‘zelfvernietiging’ 

 Positief: ze spreekt het uit ipv het te doen 

 Eerste stap in leggen van verbinding 

 Klaart hierdoor op 

 Wij luisteren en geven zo de boodschap dat we openstaan voor 
haar wil en er belang aan hechten Er is zoveel lijden dat 
iedereen in die euthanasievraag wil meegaan 

 Euthanasie owv psychisch lijden, niet owvd ruggewervelfractuur, 
dus niet in het nu  

  



HET VERHAAL VAN LIEF 

 We gaan niet mee in de ‘wil’ komende vanuit het zieke= zelfvernietigende stuk 

 We zoeken naar de ‘diepere wil’= wat wil Fien vanuit haar ‘gezonde’, ‘essentiele’ ik? 

 Omslag bij Fien: zij laat ons toe 

 Ze laat verbinding toe  

 Door een warme respectvolle benadering met individuele en diepe aandacht geven 
wij haar opnieuw een gevoel van waarde 

 Ze leert een andere ‘kracht’ kennen die deel uitmaakt van haar identiteit: ze bestaat 
nu in verbinding 



HET VERHAAL VAN LIEF: STIMULEREN VAN 
EIGENWAARDE 

 vroeger fiere vrouw, drukte dat uit in haar lichaam door zich op te maken en 
te winkelen ( in de manie: grensoverschrijdend) 

Wij maken haar op en gaan ook met haar winkelen 

Belang van de eigenwaarde: ze houdt niet van de positie waarin ze 
afhankelijk is 

Beter via gesprekken tot haar doordringen dan via de therapeutische relatie 

 



VERBINDING: DE JOIN -UP 

oIdee van Patrick Colemont (ervaringsdeskundige) 

  op basis van de paardenfluisteraar 

 = Opbouwen van een relatie bestaande uit wederzijdsheid 

oDoel: Aanleren van goede verbinding 

oNiet-respecteren van autonomie: 

•Om de patiënt te beschermen 

•Om verbinding te creëren 

•Wederzijdsheid: de patiënt moet er iets aan hebben 



VERBINDING EN AUTONOMIE 
 

 

Ik maak autonome beslissingen als ik verbonden ben met mezelf  

(want dan beschik ik over de innerlijke vrijheid om beslissingen te maken 
rekening houdende met alle instanties van mijn persoon) 

  

  

  

  



HET VERHAAL VAN CHRISTINE 
 Christine is 55j en heeft een belangrijke psychiatrische voorgeschiedenis: heeft 
enkele opnames gekend 

 Start op 20j: begonnen met anorexia 

 Nu sinds 1j op de afdeling 

 Ziekte gedrag escaleert: loopt alle kamers binnen en steelt overal van 
patiënten  

 Met de gestolen voorwerpen wrijft ze zich tot bloedens toe 

 Ze doet ze ook heel vaak kapot 

  



HET VERHAAL VAN CHRISTINE 

 Christine zelf zegt weinig, leeft in een andere realiteit 

 Ontkent dat ze steelt of zegt dat ze haar best gaat doen maar indruk dat ze 
dat enkel zegt omdat het van haar verwacht wordt of omdat ze niet beter 
kan 

 Je komt moeilijk tot verbinding met haar 

 Enkel tijdens wandelingen 

 Als er iets komt vanuit iets van verbinding met zichzelf dan zegt ze dat ze 
eenzaam is en ook soms dat ze zich wil ophangen 

 Grote lijdensdruk 

  



HET VERHAAL VAN CHRISTINE 

 In de week dat ze bezoek gekregen heeft van haar familie gaat het beter 

 Bij persoonlijke begeleiding 1 op 1 gaat het beter 

 We willen een proefperiode om gedurende een aantal weken een 1 op 1 
verbinding met haar te zoeken 

 Wij willen de verbinding met haar opnieuw leggen 

 We willen haar uit haar autonomie zetten: ze mag haar gedrag niet meer 
stellen 

 We willen haar  leren om de verbinding met zichzelf en de ander te leggen 



HET VERHAAL VAN CHRISTINE 

 krijgt nu persoonlijke begeleiding 

 we doen dingen van haar waarvan we merken dat ze het fijn vindt of vanwaar 
we uit verhalen van zichzelf (beperkt) of verhalen van haar familie weten dat 
ze dat vroeger ook deed 

Muziek is belangrijk, ook dans 

Kleuren van mandala’s 

Samen met iemand iets afruimen of poetsen (niet alleen) 

Iemand leest haar voor (vroeger las ze zelf) 

Momenteel is het stelen gestopt 

 



CRUSTATIEVE ZORG 
 

 Vaak legt de patiënt de verbinding naar ons vanuit zijn zieke stuk 

 We proberen de verbinding te maken  met het gezonde stuk van de patiënt  

 Daardoor leren we de persoon de verbinding naar zichzelf terug vinden via de 
verbinding met ons 

 We helpen zo de patiënt  om zijn autonomie terug te vinden 

 We leren de patiënt terug leven in een ‘gezondere’ verbinding met de ander 

  



7. BESLUIT:CRUSTATIEVE: ANALOGIE MET PALLIATIEVE 

 Veel personeel nodig: nood aan individuele begeleidingen 

 Nood aan goede infrastructuur met oog op bieden van kwaliteit (cfr 
mensen met dementie) 

 Nood aan heel individuele mogelijkheden van zorg op maat  

 Nood aan totaalzorg 

 Nood aan zorgpad 

 Nood aan opleidingen om aan die totaalzorg te kunnen voldoen 

 Nood aan onderzoek 

 Nood aan veel meer investering van energie, structuur, ruimte en 
….GELD! 



INDICATIE VOOR CRUSTATIEVE ZORG 

 als de gewone (herstel)benadering, therapeutische denkkaders, evidence based richtlijnen,… 
geen verbetering opleveren 

 als ondanks bovenstaande maatregelen een escalatie optreedt van gedragsstoornissen die 
steeds meer destructiever van aard zijn waarbij de patiënt zichzelf of de ander meer en meer 
schade dreigt toe te brengen 

als de overlevingsmechanismen het leven zelf dreigen te vestikken 

Dan is het belangrijk om niet therapeutisch hardnekkig te zijn en de therapieën te kunnen 
lossen zonder de mens zelf los te laten 

Dan laat je de toekomstgerichtheid los en wordt het doel enkel en alleen de levenskwaliteit 
van vandaag te verhogen 

Dat is wat crustatieve zorg beoogt 

  



CRUSTATIEVE ZORG: NOODZAAK TOT 
APARTE NAAMGEVING 

 Naast hersteldenken: enkele accenten verschillen  

 Voor zeer beperkte groep die anders vergeten wordt 

 problemen vanuit overheid en vanuit psychiatrische ziekenhuizen: 
willen niet investeren in deze mensen 

 Deze mensen hebben net veel investering nodig (ongeacht waar ze 
leven) 

 Vandaar nood aan benaming en visie: 

    Specifieke groep mensen, waarvoor zorg kan gedefinieerd 
worden en subsidies voor gevraagd kan worden 

Belang van wetenschappelijk onderzoek in deze groep 



UITDAGINGEN EN NIEUWE STAPPEN 

 werkgroep palliatieve en psychiatrie 

 pictstudie 

 oplijsting: hoeveel patiënten? Wat gebeurt er nu mee? 

 besef van noodzaak tot ‘totaalzorg’ 

 definiëren van ‘therapeutische hardnekkigheid’ in de psychiatrie 

 groei nodig van besef dat we voor die mensen moeten zorgen (tegen de stroom in) 

 uitbreiding existentiële pijler 

 opstellen onderzoeksvragen (rond levenskwaliteit) en opwekken van interesse  

 stap naar overheid voor financiëring 

   



STIEFMOEDERLIJKE BEHANDELING VAN DE 
PSYCHIATRIE 

 Weinig reactie van de psychiatrie 

 Normaal om de underdog te zijn 

 Lepralijders van vandaag: eigen verantwoordelijkheid 
voor ziek zijn 

 Groot verschil met de oncologie 

 



BESLUIT 
 

 

‘waardigheid is de manier waarop met iemand wordt omgegaan eerder dan de manier waarop 
iemand zich gedraagt’ 

‘zorg bieden stelt een menselijk wezen in verbinding met een medemens, het is de bron van onze ethiek. 
Zorg betekent voor diegene die zichzelf niet meer ten volle als mens beschouwt, dat hij/zij nog altijd en 
onvoorwaardelijk deel uitmaakt van de menselijke gemeenschap’ (Agnes Bressolette) 

 

 

 WIE WIL MEEWERKEN AAN VERDERE ONTWIKKELING 

  

 decorte_ilse@hotmail.com 

 


