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Interview door : Emmanuelle Vanbesien
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Dokter Ermans wil met behulp van zijn klinische ervaring, binnen de dienst Geestelijke
Gezondheidszorg „Rivage-den Zaet“ waarvan hij leidinggevende is, met de vzw Conectar
verschillende projecten aan elkaar koppelen en tegelijkertijd laten plaatsvinden. Het betreft nieuwe
zorgalternatieven, een koepelorgaan voor de actoren van de sector „Thuiszorg“ en vernieuwende
projecten voor de teams in eerste linie. Coördinatie, steun, opleiding… Opdat iedereen het wiel niet
opnieuw moet uitvinden. Dr. Ermans benadrukt dat de taken van zijn projecten veelvuldig zijn en
telkens de patiënt centraal stelt, bijvoorbeeld het verlangen om zijn of haar leven in een familiaalen sociaal milieu voort te zetten.
Hoe komt u van de dienst Geestelijke Gezondheidszorg „Rivage - Den Zaet“ bij de vzw
„Conectar“ terecht?
Dokter Jean-Pierre Ermans: Er bestaan in Brussel Hoofdstad een veertigtal diensten Geestelijke
Gezondheidszorg die ofwel door de Cocof, GGC, waarvan „Rivage-den Zaet“, ofwel door De
Cocon worden gesubsidiëerd. De taken zijn veelvuldig en houden het ontvangst, de diagnose, de
behandeling, de zorg voor de patiënten, de coördinatie en de opleiding voor de prestatieplichtigen
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in. Deze twee laatste missies zetten ons ertoe aan om dagelijks met een netwerk te werken. Onze
teams zijn multidisciplinair: volwassen psychiater, pedopsychiater, psycholoog, maatschappelijk
werker, logopedist, psychomotorische specialist en het personeel zijn het gewend om „op maat“ de
voortzetting van specifieke situaties te beheren en voor eigen rekening te nemen.
In 2006 vooraleer Conectar bestond, heeft „Rivage-den Zaet“ een oproep tot projecten beantwoord,
opgesteld door minister Rudy Demotte om initiatieven in verband met therapeutische projecten
binnen de Geestelijke Gezondheidszorg te creëren. Dat heeft ons toegelaten om het project
Dionysos I te ontwikkelen, op basis van een overeenkomst die met RIZIV en 7 partners,
ambulanten, geneeskundigen, niet-ambulanten en ziekenverplegers is gesloten. Het idee was reeds
om ervoor te zorgen dat de vijfenzestigplusser die thuis leeft en eventueel depressief is wordt
geholpen, gesteund en aldus zo een ziekenhuisopname vermeden kan worden. Dit project heeft
goed plaatsgevonden en heeft ons de gelegenheid geboden om, in één jaar tijd, een zestigtal
instellingen te ontmoeten in verband met de problematiek van de vijfenzestigplusser. De sector
heeft ons keer op keer goed ontvangen en dit werk heeft geleid tot vruchtbare en constructieve
partnerships. Dankzij deze netwerk- ervaring, een betere kennis van de sector „vijfenzestigplusser“
en van de zorg-instanties, heeft men mij gevraagd om deel te nemen aan het avontuur „Conectar“,
samen met andere belangrijke partners die de nodige kennis hebben“ inzake de zorgen voor de
vijfenzestigplusser in Brussel”: de verzekeringen, de coördinatiecentra, OCMWs, rust - en
zorgoorden, enz
Wat is het verband tussen de wereld van de thuiszorg, uw psychiatrische en uw klinische
ervaring?
Dr. J-P. Ermans: Ik sta erop om het volgende toe te lichten, in Brussel bestaan er verschillende
instellingen, zoals bijvoorbeeld „coördinatiecentra“ waarvan de taak is de experts te coördineren en
te ondersteunen die bij de patiënten thuis werken. Toen ik bij mijn komst bij Conectar over mijn
projecten sprak, werd mij het volgende gezegd: U gaat toch niet alles op een psychiatrische wijze
benaderen?.“ Het is pas zeer geleidelijk aan dat de partners van de vzw Conectar hebben kunnen
begrijpen wat de meerwaarde is van een professioneel op het vlak van de geestelijke gezondheid.
Allereerst wat de medische hulpverlener binnen de thuiszorg betreft, door de ontmoeting met de
patiënt in zijn globaliteit, elk met hun eigen verhaal, in relatie met hun familie, deel uitmakend van
een sociaal netwerk en vooral ook het luisteren naar deze persoon die spreekt en vaak ook lijdt te
vergemakkelijken. Vervolgens wat de patiënt betreft, door bepaalde situaties te dedramatiseren die
in geen geval een psychiatrische opname vereisen of integendeel een diagnose te stellen die van
vitaal belang kan zijn en moeilijk gegeven kan worden door iemand die niet gevormd is in de
geestelijke gezondheid. Deze benadering wordt eveneens gevaloriseerd door de opleiding die wij
aan de hulpverleners geven die thuiszorg leveren aan vijfenzestigplussers.
Heeft u, uitgaande van uw pshychiatrische ervaring, een project inzake integratie van de
thuiszorg voor de vijfenzestigplusser ontwikkeld?
Dr. J-P. Ermans: Na onze eerste ervaring in 2006 met de therapeutische projecten die ik reeds
hierboven heb besproken, heeft de dienst van geestelijke gezondheid „Rivage-den Zaet“ een andere
subsidie van de RIZIV in het kader van het bekende „ protocol 3“ ontvangen. Het gaat om een
federale overeenkomst die het invoeren van nieuwe zorgalternatieven organiseert teneinde de
vijfenzestigplusser de mogelijkheid te geven om in zijn woonplaats te leven in plaats van in een
rustoord geplaatst te worden. In Brussel, werden acht projecten door de RIZIV in verband met dit
protocol 3 aangenomen: projecten inzake verplegers, crisishulp, communautair leven en
zorgcoördinatie. Conectar is het administratieve centrum van elk van deze 8 projecten en zal met
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name de aspecten beheren betreffende de financiële stromen met de RIZIV.
Het project „Dyonisos II“ van Rivage-den Zaet, is een project inzake zorgcoördinatie, dat ontstaan
is vanuit de ervaring van het eerste project „Dyonisos 1“. Dit project is een echt voorbeeld inzake
de organisatie van het zorgnetwerk. Het gaat erom een hulpmiddel onder de vorm van een
beweeglijke cel aan te bieden daar waar er behoefte aan is, bijvoorbeeld familiehulp voor de patiënt,
een kind voor een ouder, de patiënt zelf, problemen inzake onderdak, mobiliteit, gezondheid,
psychische aandoeningen… Men voldoet dus aan alle eisen en niet alleen op het vlak van de
geestelijke gezondheid. Wij grijpen in, niet door de plaats van de actor uit de eerste lijn over te
nemen maar door deze actor in zijn professionele functie te mobiliseren.
Conectar staat open voor alle publiek, welk zijn de vooruitzichten van Conectar inzake de
sector Kind?
Dr. J-P. Ermans: Eind 2008 hebben wij de GDT opgesteld en „het protocol 3“ is een goede
drijfveer geweest om Conectar te doen starten. Vandaag de dag willen wij de praktijk van de GDT
Conectar uitbreiden naar andere klinische velden dan die van de vijfenzestigplusser, en dus
eveneens die van het kind. Het is trouwens een methode die in de taken van een GDT worden
ingeschreven.
De praktijk van het netwerk in de kindersector heeft zijn bijzonderheden, met name wat de situaties
betreft waar men probeert de band tussen het kind te handhaven, zijn familie, zijn school- en sociaal
verband, dit vanaf zijn woonplaats. Ik geloof dat men zou moeten nadenken om het geheel van de
situaties die deze bijzondere situatie creëren op een lijst te zetten. Bepaalde methodologische
benaderingen zouden hetzelfde voor de kinderen kunnen zijn dan voor de vijfenzestigplusser. Ik ben
bereid om samen met het netwerk Hospichild na te denken hoe een netwerk rond en met het kind tot
stand kan komen en hoe men kan evolueren met het kind en zijn familiale milieu.
Wij danken u voor dit interview. Niemand bewijfelt het feit dat dit verzoek door de leden van
het netwerk Hospichild gehoord zal worden! Wij wensen Conectar een goede voortzetting en
veel succes met de nieuwe initiatieven.
Indien u contact wilt opnemen met Conectar:
Conectar vzw
De voorzitter: Dokter Jean-Pierre Ermans
Josse Goffinlaan 180
1082 Sint-Agatha-Berchem
02/482 41 50
info@conectar.be
www.conectar.be
Voor een volledig overzicht van de taken en de opleidingen van Conectar, gelieve het artikel van de
Bico-info te raadplegen.
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