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VAN MUTTIDISCIPLINARITEIT

NAAR TRANSDISCI PLINARITEIT

lvlet de hulp uan psychoanalytísche
constructen

De doelgroep ran personen mel een niel-aangebaren hersenletsel (NAH) bestaat
uit een heel heterogene en complexe Eaep. In de begeleiding zijn er vaak geen
pasklore oplassingen en moeten die incliviàueel en op maal gecreëetd \rorden.
Het idee van een trcnsdisciplinaire werking kan hierin een team ondersteunen.
In dit artikel beschrijven we lrct atiderscheid tussen een multiàiv:iplin,iie,
intedisciplinaie en u ansdisciplinaire werking. we schelsen de voor\loot den die
noodzakeliik ziin om tat een nleet inter'en ttunsclisciplinaire werking Íe komen.
Aan de hond ,/an enkele psychoanalytische coislt cten ptoberen we dit toe te
possen op de praktijk vatl een dogcenlrum ro()r'personen mef NAH,

Niet-aangeboÍen hersenletsel
Vzw de Hoop is een dagcentTum voor
mensen rnet een niet-aangeboren
he6enletse (NAH), dat van start ging
op l5 januari 2007. De opstart van
een nieuw centrum is een uitdaging
en biedtvele kansen: nlks Ligt op vooÊ
hand vast, ales rnoet nog uitgevon
den worden. Dil biedt moge ijkheden
om via trial and eÍror tot een eigen
creatie te komen.

Het pLbliek van het daqcentrurn
vormt een heel pluriforme en uiteen
lopende groep rnensen, zowel naar
leeftijd, aanpak, stooÍnis,... De perso-
nen met NAH kan men in twee grote
qroepen ondeNerdelen: enezijds de

mensen die door een traLrma een her
senletsel opgelopen hebben. Dit kan
zijn door een verkeersongeval, een
herseninfarct, een hersenbloeding,
een hersentrombose, een infectie,,,
De oorzaken zijn oneindig, de gevo -
gen ook. Anderzijds hebben we de
mensen met een meer degeneratieve
stoornis, zoals daaÍ zijn multipL€
sc erose, de ziekte van Huntington, de
ziekte van Parkinson,... Men kan niet
echt spreken van een vastomlijnde
groep: ieder heeft zijn eigen pro
bleem, ieder zijn eigen vraag.

Toch kunnen we de meest voorko-
mende gevolgen van een helsenletsel
enigszins ordenen in drie grole cluÍ
ters: lichameliike, coqnitieve en qe-
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dragsemotionele veranderingen. De
meest voorkomende lichamelilke ge-
volgen ziin verlammingen, al dan niet
halfzijdig, beperkingen in voorlbewe-
gen, in fijne en grove motoriek, en in
visus. Veel mensen met NAH ondeÊ
vinden ook problemen op het vlak
van cognitie: moeililkheden rond
korte en lange termijngeheugen,
werkgeheugen, concentratie en afa-
sieèn komen heel vaak voot Een heÍ-
senletsel kan ook een invloed hebben
op het gedrag van een peÍsoon: ont-
remd gedrag, agressie en apathie
komen voor; opnieuw afhankelijk van
de plaats van hel hersenletsel. Een

vaak voorkomend probleem k het
aanvaarden van het heÍsenletsel. Dit
gaat heelvaak gepaard met gevoelens
van depressie, lusteloos ziin, toe-
komstloosheid.

Het pluÍiÍorme karakteÍ van de groep
vraagt een werking die afgest€md is op
het individu en biedt een grond om
analytisch naar deze mensen te kijken.

DÍie voÍmen
van sàmenweÍking

"L'hyper-spéciolisotion reste encore lo
.1émarche domínonte tont dons les cen-

tres d'enseignement et de recherche. que

dons les lieux de travoil, molgré qu'on

rcconnoisse un peu poftaut que ces faeons

d'élobarer, de transmettre et d'oppiiquet
les connaissonces tombent souvent dons

des imposses, génèrent de nambreux
effets contre praductifs, oux conséquences

souvent pernicieuses à |égord de lensem-
hb dp 1o to.iété Souvpnt les nédecin\ ne

liennent pas campte de I'unité psychoso-

motique du corps humoin dont les effets

secondaires, résultont de trdítements trap
sectoríalisés, génèrent d'outres molodies."
(Felix CuattaÍi et Sergio Vilar Barcelone

Paris, septembre I992)

Multid iscip I i n d íre wer hí ng
Om aan alle vragen van de gebÍuikers
te kunnen voldoen, werd qekozen

voor een multidiscipl;nair team, dat
bestaat uit een orthopedagog€, een
kinesiste, een ergotherapeute, een
verpleegster, een psycholoog, ver-
schillende begeleiders en twee chauf
feurs. Elk teamlid werkt vanuit zijn
eigen specialiteit maar wordt ook in
de dagelijkse begeleiding ingescha-
keld. Er bestaat geen hiërarchische
structuur tussen de verschillende dis-
ciplines.

Elke hulpverlener tracht vanuit zijn oÍ
haar discipline een antwoord te bie
den voor de zorgvraag. Zo staan de
kinesitherapeute en de verpleeqster in
voor het medische en lichamelijke luik
van de problematiek. De erqothera
peute en de psycholoog trachten op
hLrn beurt personen te helpen met
specifieke cognitieve problemen. De
orthopedagoge en de psycholoog
trachten oplossingen te zoeken voor
de psychische en gedragsemotionele
moeilijkheden.

Van bij de intakeprocedure wordt er
heel veel aandacht besteedt aan deze
specifieke zorgvraag. Er wordt nage'
gaan welke therapeutische ondersteu-
ning de persoon nodig heeft. Moet er
nog biikomende kinesitheÍapie zijn?
Heeft de persoon nood aan logope-
die, ergotherapie of onderhoudende
cognitieve training? Deze vragen wor
d€n zoÍgvuldig behandeld en bespro-
ken met de persoon en eventueel met
ziin nabije omqevinq. Dan wordt er
met de specifieke hulpverlener geke-
ken op welke manier deze zoÍq ver-
strekt moet worden. Elke hulpverlener
bekilkt vanuit zijn discipline hoe de
persoon het beste kan profiteren van
de voorhanden zijnde hulpverlening.
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Op deze manier wordt er een indivi-
dueel activiteiten- en therapeutisch
weekschema opgemaakt per persoon.
Op basis van deze weekschema's kan
er per dag een algemeen activiteiten
schema gemaakt worden. Dit schema
wordt dageliiks op een groot bord
gevisualiseerd. HieÍop staan de acti-
viteiten van die dag, wie eraan deel-
neemt en wie deze activiteit zal bege-
leiden. Dit bi€dt een overzicht en
structuur voor zowel beqeleiders als
peasonen die naar het daqcentrum
komen,

I nterdisci P li n a ire werkih€
ln het dagcentrum wordt er ook inteÊ
disciplinair gewerkt. De individuele
werkzaamheden worden op elkaar
afgestemd op basis van e€n gelnte-
greerd plan. Dit individueel hande-
lingsplan (lHP) wordt in samenspraak
met de persoon opgesteld in de loop
van de eerste zes maanden van de
opname en wordt jaarlijks herbeke-
ken. Dit IHP bevat de specifieke doel
stellingen per persoon: watwilde peÍ-
soon nog bereiken, welke dromen
heeÍt hij of zij nog.

Het teamwerk biedt extra kansen voor
de behandeling van zeer complexe
problematieken. Meerdere teamleden
voeren, al dan niet geÍaseerd, de
hulpverleninq uit. Ze ziin daarbij op
elkaar betrokken en van elkaar aíhan-
keliik. Bij de inzet van de deskundig-
heid van diverse teamleden wordt er
flexibel omgegaan met tijd, tempo,
intensiteit en opeenvolging.

ln het dagcentrum bestaat er een dui
delijke overlegstructuur en -cultuut
Naast het informeel overleg zijn er
regelmatig interdisciplinai.e teambe-
spÍekingen. Daar worden de doelstel-
linqen en het aanbod ten aanzien van

een individuele ciiënt en zijn omge-
ving op een geÏntegrcerde manier uit
gewerkt. Het programma verloopt
gecoórdineerd tussen de verschillen-
de disciplines. Deze hebben weliswaar
afzonderlijke en speciÍieke doelstellin-
gen, maar ze kadercn in een gemeen
schappelijke visie en een globaal na te
streven doel. Dat vergt duideliike
afspraken. HieÍbii is de functie van de
teamverantwoordelijke essentieel voor
de coórdinatie van de verschillende
interventies.

Trdnsd isc iP I ihd ire werhi ng
Transdisciplinair werken betekent ken-
nis delen oÍ overdragen van kennis en
vaardigheden over de klassieke gren-
zen van de disciplines heen, Concreet
houdt dat bijvoorbeeld in dat bepaal-
de teamleden verantwoordelijk woÊ
den vooÍ en elkaar wederzijds onder
steunen in het realiseren van doelstel-
lingen uit andere disciplines. Transdi
sciplinariteit wordt mogelijk gemaakt
door disciplineoverschrijdende voÊ
ming en overleg, waarbij men kennG
opdoet van elkaars begrippen en
werkwijzen en elkaaÍs doelstellingen
leert begrijpen om er actief aan deel
te nemen. Ook kunnen afspraken
worden gemaakt over gezamenlijk te
gebruiken (zelf)instructíemethoden
en ondersteunende technieken.

Van multi- naaÍ
transdiscipl inariteit

tn "De la pluridisciplínaÍité à lo trons-
disciplinarité" besTeke Felix Guattari
en SeÍgio Vilar de vooÍwaarden om
tot een transdisciplinaíe we.king te
komen, Ze geven aan dat deweg naar
inteÍdisciplinariteit en transdisciplina-
Íiteit geen gemakkelijke weg is. Het
vraagt een gÍote inzel niet alleen the-



oretisch en intellectueel, maar ook op
menseliik vlak. Men zal op deze weg
een aantal fases van angst weeÍstand
en ontkenning tegenkomen. Het is

voor iedereen een spÍong in het on-
gewi55e. Om tot inter- en transdisci-
plinariteit te komen moet er aan €nke-
le voorwaarden voldaan worden. we
vatten deze kort samen.

Het íh vraag stellen vah de
ccPdciteit vdn één disciPline om
de globalíteit eh cornplexiteit
vcn eeh onderuerP te be&rijPen

De kennis van één discipline is vaak
ontoereikend of zelfs ongunstig om
een antwoord te bieden op een
bepaalde situatie. Een te gÍote specia-
lisatie kan zelÍs leiden tot het negeren
van bepaalde aspecten: als men teveel
nadruk legt op één visie, op één
manier van kiiken naar een probleem,
dan worden er veel dingen niet
qezien. Men komtvaak in een verstar-
ring terechl waar geen andere opties
meer kunnen gezien woÍden.

ln ons geval betreft dit de persoon rin

al zijn aspecten'. Als men alleen maar
de lichameliike effecten van een her-
senletsel 'behandelÍ, komt men vaak
in een impasse teÍecht. De persoon
gaat niet meer vooruil blijft st€ken op
een bepaald niveau. \Ml dit dan z€g-
gen dat deze persoon op het einde
van zijn lichamelijke mogelijkheden
zit? ls eÍ geen vooÍuitgang meer
mogelijk? Kan de behandeling dan
stopgezet worden? Op dit moment is

interdisciplinair overleg nodig om ook
andere aspecten mee in rekening te
brengen. Hoe zit het biivoorbeeld met
de verwerking van het hersenletsel?
zijn er anderc psychische en omge-
vingsaspecten die een rol kunnen spe-
len? tn7

Het dcnnemeh vah eeh
besc heid en houd ing tegeh over
het immehse leld van hennís

zelh ak men heel veel weet ovel zijn
eigen discipline, bliift het domein van
de onwetendheid over al de rest veêl
groter Ceen enkele persoon, geen
enkel team, zelfs qeen enkele qenera-

tie kan voldoende kennis verzamelen
om de volledige complexiteit te over-
schouwen. Dit besef vormt de basis

om tot een echte dialoog en tot over-
leg te komen.

We kunnen hier de vergelijking maken
met het analytisch discours van Lacan

uit de psychoanalyse. Net zoals de
analyticus zich opstelt als de onweten-
de, als antwoord op de hysterische
vraag van de patiénl om op deze
manieÍ de zoektocht van de patiënt bij
zichzelf te installeren, zo zal de basis-

houding van het niet-weten oÍ het
onwetend zijn, meer ruimt€ vriimakên
tot overleg en nieuwe inzichten,

Een bewegíng eh oPening
ontqtihheleh 'naar' en 'door' eeh
dialoog

Het is belangriik dat er mogeliikheden
(tijd en ruimte) gecreëerd worden om
tot dialoog over te gaan- Niet alleen
tussen disciplines die op het eerste
zicht nauw bil elkaar aanleunen, maar
ook met verder afgelegen dÈciplines.
Vaak is er in het milieu van de sociale
zorg geen tiid en geen (financiële)
ruimte om een dergelijk overleg te
organiseren.

Het behoudeh van een rieoureuze
i h tra -d isc í P I i n a r íteit

Het idee van een inter- en transdisci-
plinariteit wil zeker niet zeggen dat
men de weq van de disciplinaire spe-
cialisatie moet veílaten. lnteqendeel,

í, :.
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voorafgaand aan de inter- en transdis-
ciplinariteit is er een fase van hypeÍ-
specialisatie. Deze Íase dient te blijven
bestaan, maar is niet het eindpunt.
Het is slechts het punt waar alles
begint. De weg naar transdisciplina-
riteit is geen spÍong in het lege, maar
een verglijding, een vertakking naar
nieuwe mogelijke denkpistes-

Het qaat hier dus niet om het br€ken
met oude gewoonten, waarbij men alle
kennis vanuit één dhcipline moet ver-
qeten. Wd qaat het om het profiteren
van de conc€pten van elke discipline
en ze te laten samensmelten met ande-
re, om op deze manier tot een nieuwe
conceptualisatie te komen.

Met hulp
van psychoanalytische
constÍucten

Het idee van tÍansdisciplinaríteit leunt
dicht aan bii ideeën die men ook kan
terugvinden in de psychoanalytische
institutionele psychotherapie. ln dit
deel zoeken we uit op welke manier
psychoanalytische constíucten kun-
nen helpen in het opbouwen van een
meer interdisciplinaire en transdisci'
plinaire werking. Welke constÍucten
kunnen meehelpen om een cultuur te
ontwikkelen van overleg en inwissel-
baarheid? Eerst qaan we in op het
belang om een gemeenschappelijk
doel voor ogen te houden, daarna
staan we stil bii de íysieke voor-
waarden van ruimte, oÍganisatie en
ti,d. Om tenslotte in te gaan op de
gemeenschappeliike taal en kennis-

Eeh €emeehschdPpelíjh doel
Om tot een transdisciplinaiÍe werking
te kom€n, moet men starten van een
gemeenschappelijk doel. Rond dit
doel zal alle communicatie dienen te

veílopen. ln ons geval is dit de per-
soon van de hulpvraqer zelÍ. We die-
nen de persoon centraal te zetten in
onze conceptualisatie. We bekíiken
hem oÍ haar als uniek, voorbijde diag-
noses, problematieken of specifieke
aandoening, onze doelgroep is een
heel complexe en heterogene groep.
Hierdoor kunnen we geen algemene
behandelingsmethode uitwerken die
voor iedereen werkt. Elke problema-
tiek apart proberen te behandelen,
leveÍt echter ook niet altiid de te ver-
wachten Íesultaten op. DaaÍom is het
heel belangrijk om een goed beeld te
kriigen over de persoon.

Door nauwgezette obseÍvatie en
registratie proberen we het complexe
beeld zo goed mogelijk in kaart te
brengen. Dit is de eerste stap in het
behandelingsproces. Hier komt de
kracht van een multidisciplinair team
zeer goed van pas. Vanuit zijn oplei-
ding heeft elke discipline geleerd om
op een bepaalde manier naar een sub-

,ect te kiiken. We mogen d€ze kracht
die elke discipline op zich heeft, zeker
niet verwaarlozen. De kunst bestaat er
nu uit om veÍder te gaan dan de apar-
te multidisciplinaire verslagen, waaíbii
elke specialist zijn eigen visie over die
patiènt op papierzet- Door dez€ visies
te bundelen komen we tot een homo-
gene beeldvorming.

Het 'eindproduct' is nooit at maar is

een continu evoluerende beeldvor-
ming die geleidelijk aangevlrld wordt
met nieuwe bevindingen. Dit vraagt
een inspanning van het team om
steeds aleÍt te zijn voor nieuwe gebeur-
tenissen en evoluties.

Het doel verschuift van 'het behande
len van een bepaalde aandoening'
naar'het behandelen van de peÍsoon'.
Op het eerste zicht zou ie kunnen zeg-



gen dat dit toch op hetzelÍde neer-
komt. Het begint allereerst met het
samen met de persoon zelÍ bekijken
welke zorgvragen hijof zii heeft. Maar
ook welke interesses de persoon noq
heeft, welk toekomstbeeld hii of zij
voor ogen heeft/ welke dromen. Op
basis hiervan en de beeldvorming van
die persoon door de veEchillende
teamleden kan dan e€n individueel
gericht behandelingsplan opgesteld

DooÍ'gÍensoverschriidend' naar de
peÍsoon als geheel te kijken, kan men
vaak verschillende dinqen teqeliik
aanpakken. Zo kunnen motivationele
problemen tiidens de kinesitherapie-
oefening€n aangepakt worden. OÍ
kunnen íysische problemen rond bij-
vooÍbeeld fiine moto.iek tijdens een
kookactiviteit aangepakt worden. De
mogelijkheden zijn legio en liggen
voornamelijk bii de patiënt zelÍ en de
creativiteit van het team.

Fysieke voorwaarden
Er zijn drie rysieke vooÍwaarden die
moeten vervuld word€n om een tÍans-
dGciplinaire werking te Íaciliteren,
nameliik ruimte, tijd en organisatie.

Ruimte

Om de mogelijkheid te creëren dat
mensen elkaar kunnen ontmoeten en
dat eÍ samenwe*ing mogeliik is, is het
belangÍijk om hieÍmee reeds Íekening te
houden van bij de conceptualisatie van
het gebouw waarin men werkt en van
de Íuirntes daarin. Vaak kom je in voor-
zieninqen terecht waar er veel apafte
lokaaltjes zijn waar allerhande activitei-
ten georganiseerd woÍden. Zo cÍeêeÍ je

een organisatie waar ieder op ziin eigen
eilandje bliift en waar samenwerking
zekeÍ niet makkelijk is.

ln het dagcentÍum is eÍ een gÍote open
leefruimte waar dagelijk heel wat acti-
viteiten georganiseerd woÍden. Deze

openheid maakt het juist mogelijk om
elkaarte ontmoeten in zijn of haarwerk.
Op deze manier kan je heel wat van
elkaaÍ leren, Door te observeÍen en
samen te werken. Ook al is er een apart
gesprekíokaal. het is miin ervaÍing dat
groepsgespÍekken in de grote leefruim-
te vaak makkelijker te organheren zijn.

De groepsgesprekken vloeien makkelij-
ker samen met de normale gang van
zaken in het dagcentrum. Zo heb ik bij-
voorbeeld toevallig gemerkt dat als het
groepsgespÍek plaatsvindt in de leef-
Íuimte na bijvoorbeeld een koffiepauze,
er meer mensen bereid zijn om hieraan
deelte nemen, dan dat ikze zou vraqen
om apart in de qespÍeksÍuimte te ko
men pÍaten. Zo ontstaat er ook de
mogelijkheid dai een toevallige passant

tijdens het gesprek aansluit. Dat kan een
andere patiènt(e) ziin, maar evengoed
e€n andere b€geleider

OrganisaÍie

Êen tweede punt h hoe het team geor-
ganiseerd is. Van bij de start van het
dagcentrum is ervoor gekozen om zo
weinig mogeliik onderscheid te maken
tussen het pelsone€|. leder p€rsoneels-
lid werkt een groot deel vàn zijn of haar
tijd ah begeleider: zowel kinesiste, ergo-
theÍapeute, verpleegster als psycholoog
werken een aantal uÍen in begeleiding.
Op deze manier kan deze persoon'de
kennisvan de eigen discipline toepassen
in het dagelijkse reilen en zeilen van het
dagcentrum. Maar wat belangrijker is,

men kan die kennis ook delen in de
pÍaktijk rnet andere personeelsleden,
zodat kennls overgedragen woÍdt.

Deze manieÍvan werken kan interessan-
te discussies opleveren, waarbij men
niet altijd akkooÍd gaat met de ander
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zijn visie op de zaak, maar deze dhcus-
sies kunnen wel tot vruchtbare con-
structies leiden- Door verschillende ken-
ni5 samen te leggen, kan men nieuwe
wegen bewandelen om tot een oplos-
sing voor een probleem te komen. Dit
víaàgt veel veiligheid binnen het team:
iedeÍ peÍsoneelslíd moet zich veilig
genoeg voelen om vrij te kunnen spre-
ken en handelen. Dit vÍaagt veel veÊ
trouwen in en van elkaar

Een ander voordeel is dat ie als perso-
neelslid toegankeliiker bent voor de
patiënt(e). Door dageliiks op de werk-
vloer te weÍken en er te zijn, is dê bar-
rière om hulp te vragen mindeÍ hoog.
Ook als psycholoog ervaàí ik dit bijna
dagelijks.

ÊÍ bestaat heel wat discussie !n het veld
of het goed is om als psycholoog naast
de gesprektherapie ook begeleidings-
werk op zich te nemen. Dit zou de the-
rapeutische relatie in het gedrang kun-
nen bÍengen, omdat de patiènt(e)
moeilijk een onderscheid zou kunnen
maken tussen de vertrcuwensrelatie die
er heerst tussen theÍapeut-patiënt(e) en
de meer wiie relatie die er bestaat tus-
sen begeleider-patiént(e). Als men zich
hiervan ak therapeut bewust is, en men
zelí dit ondercheid goed kan bewaken,
dan kan het werken in de begeleiding
zelfs een meerwaarde bieden voor het
theÍapeutisch werk.

Mijn €rvaring is ook dat het therapeuti-
sche werk dat ik doe met de personen
met een niet aangeboren hêrsenletsel
zich vaker tijdens de lêefgroepmomen-
ten afspeell dan tijdens de individuele
gesprekstherapie- Dit heeft volgens mij
voornamelijk te maken met het feit dat
er een grote weerstand bestaat bij
mensen die een heÍsenletsel hebben
om naarde psycholooq te qaan. Ze ziin
immers niet gek. Psychische proble-

men worden vaak moeilijk (h)erkend
en veÍdwi,nen vaak op de achteÍgrond
tegenover de problemen die ze ondeÊ
vinden met de verandering van hun
lichameliike en cognitieve mogelijkhe-
den- Door in de begeleiding mee te
werken, wordt die drempelverlaagd en
creëeÍt dit de mogelijkheid om ook het
spreken toe te laten,

Tijd

Een laatste en in de sociale sectoÍ vaak
heikel punt is tijd. Vaak wordt het
meeste nadÍuk qel€qd op het werken
met mensen, het praten met mensen in
plaats van over mensen, Zo is er maar
weinig tijd over om bijvoorbeeld een
teamvergadering te houden of om
andeÍe oveÍlegmomenten mogelijk te
maken. En deze zijn juist zeer belangrijk
als men meer interdisciplinair en trans-
disciplinair wilwerken. Het zijn op deze
overlegmomenten dat de verschillende
visies naar voor kunnen gebracht wor-
den, dat er kan gediscussieerd worden
en dat er de mogeliikheid zou kunnen
bestaan dat visies kunnen 5amensmel-
ten en dat eÍ cÍeatieve oplossingen wor-
den ontdekt voor moeilijke problemen.

ln het dagcentrum is er dagelijks €en
ochtendoverleg voorzien waaÍ de dag
oveÍlopen wordt en de belangrijkste
zaken besproken worden. Naast dit
meer oÍÍicieel overlegmoment is er 's

avonds tussen 16 en l7 uur vaak ook
nog tijd om als team samen te zitten.
Als alle patiënten het dagcentrum heb'
ben verlaten en alle ruimtes proper
achtergelaten zijn. kunnen de teamle-
den vaak nog een moment samen zit-
ten om eventueel de problemen van
die dag te bespreken en om te ventile-
ren. Dit ziln vaak ook nuttige momen-
ten om als team een hechte groep te
vormen die elkaar steunt en onder-
steunt. Op deze officieuze oveÍlegmo-



menten komen vaak ook verrassende
ideeèn boven water

Naast deze dageliikse overlegmomen-
ten hebben we in het dagcentrum ook
tweewekelilks een teamvergadering
waar individuele casussen uitgebreider
kunnen besproken worden. Verder is er
ook een intervisie waar er op basis van
themagerichte gesprekken meer naar
een gezamenlijke/ steeds evoluerende
visie wordt gewe*t.

cemeenschdppelijhe
tddl eh kehnis

Een derde voorwaarde en indirect een
gevolg van de twee voorgaande is dat
er een gemeenschappelijke taal moet
gesproken woaden. Er moet een ge-
meenschappelijke kennÈ opgebouwd
worden. leder personeelslid moet zich
op zodanige manier uitdrukken dat
iedereen hem of haar begrijpt. Slechts
op deze manier kan men tot een
gemeenschappelijke kennis komen.

Een cultuur
die met elkaar spreken beyordert

HieÍvoor dient er allereerst een cultuur
gecreëerd te worden die het spreken
toelaat. Personeelsleden moeten zich
in de organisatie veilig voelen om din
gen te kunnen zeggen. Dit is zeker niet
evident. Men mag de andere niet als
concurrentzien, maarals medestander
met hetzelfde doel. Kritiek uiten, kritiek
aanvaarden en er iets mee doen, ziin
belangrijke voorwaarden die een orga
nisatie moet trachten te creèren.

Hoe kunnen we deze cultuur onder-
steunen vanuit de organisatie? Door
zorq te draqen voor de hiervoor aan-
gehaalde fysieke voorwaarden: zowel
de organisatie van het team als de
ruimte zullen zeker en vast bijdragen
tot een klimaat vvaaí er kan samenge-

werkt worden. Ook de horizontale hiè-
rarchische structuuÍ draagt bij tot het
qevoel dat elk pe6oneelslid even-
waardig is aan de ander.

Via inteÍrisie naor een gedragen visie

Een belangrijk instrument om deze cul,
tuur van het spreken te ondersteunen is

intervisie- Een aantal keer per jaaÍ wordt
de teamvergadering, waarin individuele
problemen van personen die naaÍ het
dagcentrum komen besproken worden,
vervangen door een intervisie- Tijdens
deze bijenkomst wordt er tijd en ruímte
gemaakt om de specifieke werking van
het daqcentrum onder de loep te ne
men. Hierdoor wordt het team aange-
spoord om te reflecteren over hun eigen
w€rking binnen het dagcentrum-

ln het dagcentrum willen we nog een
stap veÍder gaan. ln hetwoord intervisie
herkennen we de delen 'inter' en 'visie',
waarbij inter als 'tussen' veÍtaald kan
worden, zodatwe iets krijgen als'tussen
de verschillende visies'. Door gebruik te
maken van de werkvorm intervisie, waar
elkzíjn eigen visie aan bod kan brengen,
proberen we echter een gemeenschap-
pelijke visie op te bouwen- Zo wordt de
visie van het dagcentrum niet geschre,
ven door één peÍsoon, die daar nu een-
maal de opdracht voor gekregen heeft,
maar prob€ren we een gedeelde, ge-
meenschappelíjke visie te creëren, waar
iedereen zich kan achter scharen,

Het gevolg hiervan is dat de visie g€en
statisch 'wetboek' wordi metwat eÍ alle-
maalwelen niet kan in het dagcentrum,
maar een steeds evolueÍend en veran-
deÍend nee6chrift' van de dagdagelijk-
se praktijk in het dagcentrurn.

O ndetling inwi sse Ib aor pe r soneel

Al d€ze voorwaarden dragen bij tot het
opbouwen van een gedeelde in plaats
van verdeelde kennis. Door aandacht te



besteden aan communicatie €n samen-
werking, door tijd en ruimte vrij te
mak€n in de orqanisatie, maken we het
mogeliik dat er zoveel mogeliik uitwisse-
linq is tussen de verschillende pÍoÍessio-
nele disciplines. Binnen het team
spreekt iedeÍêen dezelfde begrijpelijke
taal en woÍdên personeelsleden onder-
lÍng ook inwisselbaar. Dit is een proces

datvaakop veelweeÍstand en anqst kan

botsen. Vaak willen mensen zich onmis-
baar maken dooÍ te proberen uitte blin-
kên in een bepaalde discipline, door
kennis op te bouwen, maar deze niet te
dêlen Dê arheidsvloêr is vaak €en con-
currentieslaqveld. Door een cultuur van
inwkselbaarheid te areèren proberen
we hiertegen in te gaan. Dit kan alleen
als er veelv€rtrouwen is van en in elkaar

D. is een man van 55 jaar. Hiiis getÍouwd, heett 2 kinderen en een kleinkind. ln 1994 keeg hij
làst van ooÍruizingen. Na een mislukte op€Étie onbtond een bloedklont€Í en uit€ind€lÍk een
he6eninfarct, waardoor ernstige he.senbeschadiging optrad- Na medêíe oPeraties volgde in
2000 de diagnose dat de schade onheíoepeliik i5. D. is halfziidig ve amd, zijn rcchteroog i5

blind en door zijn linkeÍoog ziet hij nog 2%. Hij heeft êen vÊímindeíd gehoor, waarvoor hii
hooÍappaÍaten draagt. Hij is elektrotechnicus van opleiding en heett altijd heel had gewerkt.
Doordat hijz jn oude job niêt meeÍ aankon, is h jin eên eaÍe depressie gekomen €n h€eft hij
geprobeeíd om zich van het leven te beroven. Die poging k mislukt.

ln het voige dagcentrum vulde hiizijn dag€n m€t het ontmantelen van koPerkabels. Hiizag dit
als zijn iob en voêlde zich de chêf van het atelier Hijis naarons dagrentrum gekomên omdat
dit di.hteÍ bii ziin huir laq. ïidens het intakeqespíek liet D. blÍken dat hij all€€n interers€ had
in het ontmantelen van koperkabels. Hii komt dde dagen p€r weêk nàaÍ het dagcentrum.
Hiikomt alleen in de qrcep tijdens de maaltijd en de koffiepauzes. Ondanki devhuspíoblemen
en de halfzijdige veíamming werkt hii heel zoÍgvuldig aan het ontmantelen van de koperka
bels. Hij Ínaakt weinig contact met andere cliënten, die hiivaak afschildeÍi als luiaads, die hun
tijd maaÍ koÍnên verdoen in het dag.entrum.

D. heeft nog heelrcge matig làstvan deprcssiev€ periodes. Hieryoorglng hijin hetvoige dag-
centrum op gesprek bij de psycholoog. Zijn echtgenote wou dat dit ook opgevolgd werd van-
uit ons dagcenttum. Daarom vroeg ik aan O. om bii mii op gesprck t€ komen. Hiihad hi€rgeen
ênkel pmbleem mee, maaÍ de e€Íste gespÍ€kkên weíden qetypê€rd dooÍ een leeg spre*en. Hii
vertelde oveÍ de wielerwedstdid€n die hii gevolgd had op tv, over het weeÍ,... Hii klaagde vaak

over de anderc gebruikeff, maaÍ veÍtelde heel weinig over zichzelf. Het wa5 àl'of hij tiidêns die
gesprekken zichzelf zoveel mogelijk buiten tpel Prob€€de te zetten.

D. krijgt dÍieÍÍaal per wêek kinesitherapie. Tijdens één van de teamveBaderingen vertêlde de
kinesiste me dat D. tijdens d€ therapie veelvêftelde oveÍzichzelfen dat op dê massagetafel ziin
depressieve ondertoon naaÍ bov€n kwaÍn. ze Íeldê voor dat ik hem daarcverzou aansprcken,
nraar bij mij kwam hij niet verder dan het typische leg€ spíeken. Ligt dit aan het wantrouwen
naarpsychologen to€oÍaan deontspann€nde situatieopde massagetaf€l? Hierkomtde bepeF
king van een louter multidisciplinairc w€íking naar bov€n. Blijkbaar had hij in de kinesistê zijn
thempeute gevonden, en was het bert dat we dit gewoon laten bestaan. Omdat de kinesiste

Íelde dat zii daaÍvoor toch niet genudeerd had, màakten we de aíspraak dat, als zij problemen
ondervond, ik haar welwou biistaan op de achtergÍond, maar dat zii de gespíekken diêze had
met D. op dê massagetaÍelzou laten bestaan. lk vloeg ook niet meeraan D. om op gesprekte
komen. DooÍ êen intêose uitwissêling van informatie en kennis tussen mezelf en de kinêsiíê
proberen we nu de nood aan psychologische begeleiding van D. op te vangen. En tot op dit
oqenblik blijkt dit goed te werken.


