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HERMESplus – experienced based netwerk 

Waarom deze studiedag?

Patrick Janssens, Promoteur HERMESplus

Welkom op deze studiedag van HERMESplus. Eén van de twee erkende projecten 107 in Brussel 
dat sinds nu 3,5 jaar actief is. 

Artikel 107, vooral gekend rond zijn financieringstechniek  “bevriezen van bedden” en de creatie 
van mobiele teams voor crisis en langdurige zorg. 

Voor ons eerder een project om te investeren in mobiliteit, afstemming en samenwerking, 
zoeken naar ontbrekende schakels, en dit vooral in het kader van re-integratie en rehabilitatie.  

HERMESplus bevindt zich nog in de pilootfase – en een pilootfase is een periode van ontwikkel-
ing.  Initiatief – evaluatie – begrijpen  - nadenken  - bijsturing - initiatief

Omdat een strategisch comité een hele tijd actief kan zijn op het terrein, komt er ook een mo-
ment dat  je ook moet nadenken over het bredere kader, de organisatie van de zorg, en de vraag 
of één en ander nu niet anders kan georganiseerd worden:

Aanvankelijk was deze studiedag  gereserveerd voor het strategisch comité van HERMESplus, 
met de gedachte om dit over te doen voor een groter publiek op onze communicatiedag van mei. 

Voorstelling van de fucntieverantwoordelijken
   Marijke Bosserez – den teirling
   Steven Vander Auwera – CGG Brussel
   Soulaf Zaour – Sanatia
   Miche Jonckhere - Similes
   Frederique Willems – L’Adret
   Julienne Wyns – CGG Brussel
   Alexandre Sebastien – Fedito 

Vanuit het netwerk comité van HERMESplus zijn  hier aanwezig
   Siska Meyer –Initiatef Antonin Artaud
   Guy Hébert – Sanatia  en voorzitter van de organisatie

   Philippe Blondiau – Coördinateur francophone
   Ilse Wauters  - beleidsmedewerkster
   Patrick Janssens – Promotor 
 
De stroomversnelling waarin we zijn terecht gekomen door de ambitie om sneller dan verwacht 
te komen tot één netwerk voor Brussel, maakt dat we de uitnodigingen voor deze studiedag 
hebben uitgebreid naar andere personen organisaties die actief zijn in de organisatie van het 
maatschappelijk weefsel van het hoofdstedelijk gewest. 
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Een netwerk dat  focust op minder exclusie en dus op integratie van patiënten moet over het 
muurtje van de psychiatrie kijken om binnen de maatschappelijke context partners te vinden om 
integratie en rehabilitatie mogelijk te maken. 

Het aantal bedden, en de nadruk hierbij op de residentiële zorg , kan worden omgebogen naar 
meer ambulante zorg, op voorwaarde dat er andere vormen van zorg worden ontwikkeld en dat 
we flexibiliteit mobiliteit en toegankelijkheid in het systeem krijgen, niet alleen in de sector van 
de zorg, maar ook daarbuiten. (werk school, huisvesting, onderzoek, cultuur, vrije tijd, ,…)

Sensibilseren is hierbij een ding, een ander element is de het regelgevend,  financierend en wet-
gevend kader mee in de discussie en in de verandering te brengen . Waarschijnlijk het moeilijkst 
te beïnvloeden en dus moeten op zoek gaan naar vertegenwoordigers die ook de bestaande 
wetten en regels ter sprake kunnen brengen

De hervorming kan niet gerealiseerd worden zonder het engagement van de verschillende 
bevoegde ministers, volksvertegenwoordigers en hun  respectievelijke cabinetten, ook buiten de 
gezondheidszorg.

We zijn dan ook blij en vereerd met de aanwezigheid van: 
  
  1. Brigitt Grouwels – volksvertegenwoordiger Brussels Hoofdstedelijk parlement

  2. Marine Motteux – adviseur bij Brigitt Grouwels 

  3. Pascale Pensis –  du cabinet Cécile Jodogne

  4. Paul Ballegeer van het Kabinet Minister Pascal Smet

  5. Luc De Tavernier du Cabinet Ministre Gosuin 

  6. Sofie Temmeran van et Cabinet Minister Van Hengel 

  7. Laura Wauters  - pour le groupe CDH du parlement de la region Bruxelloise  
 
  8. Dominque Segue – Commission Communautaire Commune 

Een netwerk ontwikkel je niet zonder wetenschappelijke inbreng en ondersteuning, 
Niet alleen om vast te stellen, maar ook om voorop te lopen:  

Vanuit de wetenschappelijke kant zijn we zeer blij dat 
  
  Prof Philippe Delespaul van de universiteit van Maastricht – innovations of Mental Halth

heeft toegezegd om een uiteenzetting te geven.  

We mochten hem enkele maanden geleden ontmoeten en werden  geboeid door zijn denkwijze 
over hoe de zorg te financieren en te organiseren. 

 En Mark Leys  - Vrije Universiteit Brussel – departement medische sociologie, 

waarbij we het geluk hebben met iemand die Brussel dan weer zeer goed kent. 
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Tevens verwelkomen we vanuit de Federale Overheid :

  1. Annemie Deckers – Coördinator extern zorgcircuit geïnterneerden 
  2. Donatien Maquet – ajoin du Coördinateur Fédérale pour l’article 107

Brussel heeft heel wat overlegorganen - die hebben we uitgenodigd – toch die die we kenden: 

 Overlegplatform voor Geestelijk Gezondheidszorg: 

  1. Francois Weill – administrateur délége
  2. Greta Leire – Nederladstalige coördinatrice 
  3. Youri CAels  - Coördinateur francophone

Van het Observatoire de la Santé et du Social Bruxelles
  1. Murielle Deguerry
  2. David Hercot
  
Van het Huis voor Gezondheid
  Trees Van Cauwenberghe

Van la Lique Bruxelloise Francophone de la Santé Mentale 
  Claire Coeckelbergs

Van het Locaal Gezondheid Overleg 
  Greet Keuleers

Similes Vlaanderen
  André Decraene

We verwelkomen ook vanuit wetenschappelijk kring: 

Vrije Universiteit Brussel :  Jan Snacken: vakgroep Criminologie 

Brussels Studies Institute :  Anneloes Vandenbroucke

Vanuit de gemeenten:   
Jette –OCMW :  Céline Herment

Verder hebben we een aantal specialisten onder ons:
 
 1. Philippe Hennaux – L’équipe 
 
 2. Robin Susswain – USL-B
 
 3. Michel Deroover – Wops de nuit
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We nodigden ook enkele leden van het andere project 107 – le projet de reforme en 
santé mentale développé sur l’est de Bruxelles uit: 

 1. Gérald De Schittere – promoteur du projet
 
 2. Christophe Herman – Coördinateur
 
 3. Katia Gillis – coördinatrice de l’equipe mobile de crise

      4. Natacha Veress

      5. Christine Renotte 

Tevens is één van de coördinatrices van het project 107 voor kinderen en jongeren hier aanwezig 
 Laure Morelli – Brustars

Van het netwerk Santé Mentale et Exclusion Sociale
 Noël Christine  SMES-B

 

Doelstelling van de dag is sensibilisering en een uitnodiging tot denken en uitwisseling. 

Hoop die we koesteren, is om vandaag te kunnen af sluiten met een ervaring rijker, en een af-
spraak om elkaar in kleinere groepen terug kunnen zien om samen de gelegenheid te gebruiken 
om in deze stad iets te doen dat erin slaagt haar kwetsbare bevolkingsgroepen beter te bedi-
enen met de zorg waaraan ze behoefte hebben in hun eigen omgeving.

Brussel heeft zijn voordeel.  We moeten de kans nemen om de hervorming – geInspireerd door de 
federale overhead – waarbij de vrijheid bestaat om eigen klemtonen te leggen, en tot een eigen 
interpretatie te komen van integratie en rehabilitatie van de psychiatrische zorg. We hebben 
daar het voordeel dat er in deze stad een groot aanbod van zorg en welzijn bestaat., die minder 
institutionaliseert, laat ons dat verder uitwerken. 

In onze vergaderingen hebben we de gewoonte dat iedereen zijn eigen taal spreekt, en dat in-
dien dit nodig is we elkaar helpen bij de vertaling. Ik wil ook uitnodigen deze gewoonte ook hier 
te laten inburgeren. 

Omdat we dit vooral met de bestaande – maar ruime middelen - dienen te doen, dachten we te 
starten met prof Delespaul. 

De idee is om vragen, en discussie te houden tot na  de uiteenzetting.


