Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge,
Prijs Humane Psychiatrische zorg 2016
uitgereikt aan Joyce van der Heijden.
Het Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge heeft de traditie om de zorg en
behandeling op maat van de mens, centraal te stellen. De Prijs Humane
Psychiatrische zorg, ontstond binnen deze zoektocht naar verdere verdieping, met
speciale aandacht voor de verhouding tussen de resultaatgerichte behandeling en
het respect voor de menselijke waardigheid in de geestelijke gezondheidszorg.
Met de prijs wensen we een houding en ethiek aan te moedigen in tijden van
desubjectivering van de zorg. Het lijkt evident dat psychiatrische zorg humaan is en
ieder centrum verkondigt dat zij respectvol en humaan werkt. De werkelijkheid laat
vaak iets anders zien.
De patiënt centraal blijven stellen, in zijn eigenwaarde ontvangen en zich daar als
hulpverlener authentiek en nederig tegen verhouden is geen sinecure. Naast een
gedegen methodiek is tevens een humane ethiek noodzakelijk. Een polarisatie
tussen het eerder verklarende denkspoor van de neurowetenschappen en het
narratieve karakter van het psychiatrisch ziek-zijn kan hierdoor overstegen worden.
We brachten dit jaar het thema Psyché en Soma onder de aandacht omdat dit vaak
symbool staat voor de polarisatie tussen denkrichtingen.
Met de tweejaarlijkse uitreiking doet het Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge een
oproep aan iedereen in de geestelijke gezondheidszorg om een artikel te schrijven
dat getuigt van een praktijk die deze polarisatie problematiseert of overstijgt.
Op donderdag 15 december 2016 werd deze prijs, ter waarde van 2500 € en
gesponsord door Anacura, voor de derde keer uitgereikt.
De oproep bleek een groot succes: er waren 19 inzendingen.
De jury, die bestaat uit voorzitter Prof. Dr. Dirk De Wachter, Prof. Dr. Marc
Hebbrecht, Prof. Dr. Stijn Jannes, Prof. Dr. Gilbert Lemmens, Ingrid Lammerant
winnaar van de vorige editie en Prof. Dr. Stijn Vanheule, weerhield uit de
inzendingen vier laureaten :
Laureaat 1 : De psychiatrisch verpleegkundige: bevlogen, burned out of verlangend.
Ann D’Hoye
Laureaat 2 : Diner met kaarslicht en een goed glas water. Naar een dialoog tussen
somatische en psychiatrische gezondheidszorg.
Brenda Froyen
Laureaat 3 : Safety first : de psyché in het overbeschermde lichaam.
Joyce van der Heijden
Laureaat 4 : Les goûts et les couleur, on en discute !
Lien Jordens

Op het avondsymposium donderdag 15 december 2016 brachten de laureaten hun
bijdrage naar voor.
Alle bijdragen waren bijzonder interessant, het was voor de jury dan ook moeilijk om
een keuze te maken. Uiteindelijk oordeelde de jury dat de prijs Humane
Psychiatrische zorg 2016 wordt toegekend aan : Joyce van der Heijden, met Safety
first : de psyché in het overbeschermde lichaam. Joyce van der Heijden werkt in
VZW Albe, woonvoorziening voor mensen met een mentale handicap, Kapellen.
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