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HerstelAcademies leren cursisten 
een betekenisvol leven opbouwen
Ziekte, isolement en beperking maakt plaats voor hoop en optimisme

Er beweegt heel wat in de geestelijke gezondheidszorg. Patiënten nemen meer en meer de 

regie over hun eigen herstelproces in handen. Het begrip ‘herstel’ – of ‘recovery’ raakt stil-

aan ingeburgerd. Het concept duikt regelmatig op in de literatuur, er zijn nieuwe praktijken 

en ook het beleid heeft het signaal opgepikt. De ervaringsdeskundige is een noodzakelijke 

schakel in de paradigma-shift naar een meer herstelgerichte aanpak. HerstelAcademies zijn 

daar een sprekend voorbeeld van. 

Een HerstelAcademie heeft een open cursusaanbod rond 
diverse thema’s die te maken hebben met psychisch herstel. 
Het bijzondere aan een HerstelAcademie is de duo-pre-
sentatie: trainers met ervaringsachtergrond en trainers met 
hulpverlenersachtergrond brengen samen een verhaal. De 
twee perspectieven – ervaringskennis en formele kennis – zijn 
gelijkwaardig en worden samengevoegd. Deze co-creatie is één 
van de basisprincipes van een HerstelAcademie. De ervarings-
deskundige is trouwens niet alleen bij het doceren betrokken, 
maar bij het volledige proces: van de inhoudelijke uitwerking 
tot de evaluatie. Deze co-creatie is essentieel. Om dat te begrij-
pen, is het nodig om het herstelbegrip toe te lichten. 

 k Opnieuw een betekenisvol leven opbouwen
Met herstel bedoelen we het eigen proces van iemand die na 
een periode van ernstige ontregeling, opnieuw een betekenis-
vol leven probeert op te bouwen. Het is een evolutie waarin 
een wereld van ziekte, isolement en beperking plaats maakt 
voor een omgeving van hoop en optimisme. Het ervaren van 
een eigen identiteit is een belangrijk onderdeel van herstel. 
Het gaat om het hebben van een positief zelfgevoel, het over-
winnen van stigma en erkenning krijgen als persoon en wie we 
zijn in verhouding tot de ander - in de plaats van te worden 
bepaald door ziekte of diagnose. Met een herwonnen identi-
teit kan je terug rollen opnemen en opnieuw iets betekenen 
voor anderen. 

Het geven van een eigen betekenis aan de persoonlijke erva-
ring (vb. ziekte of diagnose) is een ander belangrijk onderdeel. 
Dit vinden van betekenis is erg individueel. Sommige mensen 
hechten belang aan spiritualiteit, anderen ervaren betekenis 
door werk of door het ontwikkelen van sterkere persoonlijke 
relaties. Zich gewaardeerd voelen en bijdragen als actieve bur-
ger is voor veel mensen erg belangrijk.

Ook het geloof in eigen kunnen, beslissingen kunnen en 
durven nemen of empowerment is een onderdeel van herstel. 
Het gaat over kennis en zelfmanagement ontwikkelen, je con-
centreren op sterke punten, opnieuw kunnen vertrouwen op 
je eigen oordeel, over wie je bent en wat je kan. 

Veelal gaat het om het vinden van een balans dat niet alles 
altijd ok hoeft te zijn, en het blijvend geloof in de eigen moge-
lijkheden. 

 k Individuele reis
Herstel wordt wel eens omschreven als een individuele reis, 
waarbij verschillende factoren wisselend op elkaar inwerken. 
Een stappenplan om te herstellen is er niet, het gaat veeleer 
over het bouwen van je eigen unieke stelling van steun en 
mogelijkheden en het vinden van manieren om jezelf beter 
te helpen.

De boodschap van hoop, optimisme en verbondenheid slaat 
niet bij iedereen aan. Mensen moeten er in de eerste plaats 
van overtuigd zijn dat ook zij kunnen veranderen. Zonder 
die overtuiging is een ander/beter leven niet haalbaar. Precies 
daarin zit de kracht van het co-creatiemodel binnen de 
HerstelAcademie. Het gezamenlijk verhaal van de trainers, 
samen met dat van de cursisten, zorgt voor een grote actiebe-
reidheid en inzicht, ook bij mensen die eerst de overtuiging 
hadden dat herstel niet voor hen was weggelegd.
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 k Verbondenheid en goesting
De cursussen aan een HerstelAcademie zijn eerder kortdu-
rend. Het aanbod focust op het vaardiger worden in het leven 
voorbij de aandoening. Mensen doen mee omdat ze dat zelf 
willen, niet omdat iemand anders hen doorverwijst. Je surft 
als het ware op eigen kracht door het cursusaanbod dat louter 
dienst doet als een kompas.

In de lessen worden zowel kennis als ervaringen gedeeld van-
uit een positief en hoopvol perspectief. Verhalen van anderen 
versterken het geloof en de hoop dat dingen beter kunnen 
worden. Uit de feedback van de cursisten leren we dat dit hun 
gevoel van verbondenheid en goesting in het leven versterkt. 

De vertaling naar de eigen leerwensen van de deelnemers 
staat hierbij steeds centraal. Ieder geeft voor zichzelf beteke-
nis aan de dingen en bepaalt individueel wat voor hem/haar 
zinvol kan zijn. Resultaat? Een ervaringsgerichte leeromgeving 
waarbij cursisten en lesgevers wisselend student en trainer zijn 
van elkaar. Door tijdens de lessen ook altijd de verbinding te 
maken met de eigen leerwensen van de studenten, verandert 
voor hen ook de eerder passieve rol van ‘behandeld worden’ 
naar een dynamische rol van ‘keuzes maken en het stuur van 
het eigen leven in handen nemen’. 

 k Nabijheid
De cursussen aan een HerstelAcademie zijn gebaseerd 
op de noden en de wensen van de cursisten. De meeste 
HerstelAcademies hebben een basisaanbod rond de sleutele-
lementen van herstel, zoals de cursus jezelf in herstel, je goed 
gevoel-plan, je herstelverhaal schrijven,… en cursussen die 
gericht zijn op het beter begrijpen van zaken – zoals burn-
out, depressie, angst, gebruik van middelen… – of vaardiger 
worden in dingen als: omgaan met somberheid, omgaan 
met vrije tijd, je thuis voelen in je eigen huis, schrijven over 

Cursist Riteke:  
“Positieve invulling gegeven aan mijn lijden”

Herstel is je leven in perspectief zien en opnieuw perspec-
tief in je leven zien. Dankzij de HerstelAcademie is er 
voor mij een wereld opengegaan. Na 25 jaar psychisch 
lijden leerde ik het herstelbegrip kennen. Daardoor kon 
ik niet alleen een positieve invulling geven aan het lijden, 
ik besefte ook dat ik, ondanks mijn beperkingen, voor 
anderen iets kon betekenen. De HerstelAcademie heeft me 
nieuwe kansen gegeven. Op mijn beurt wil ik anderen ook 
laten thuiskomen. Helaas moet ik vaststellen dat er weinig 
financiële middelen zijn om de HerstelAcademie verder 
uit te bouwen. Alles staat of valt met de inzet van vrijwil-
ligers. Verder vind ik het belangrijk om de kennis van alle 
betrokkenen goed te verzilveren. We zouden opnieuw teams 
kunnen maken met het statuut van een Redactieraad. Die 
kunnen gelijkgestemden bij elkaar brengen om samen kwa-
liteitscursussen op maat te ontwikkelen, afgestemd op de 
Vlaamse context. Laat ons daar een prioriteit van maken. 

herstel, etc... Verder heb je cursussen die helpen om volgende 
stappen te zetten, of dat nu verder leren is, vrijwilligerswerk 
doen, gaan werken, of misschien trainer worden bij een 
HerstelAcademie.

Een HerstelAcademie bouwt aan een omgeving van nabijheid 
en steun. Onder andere het onthaal aan de academie krijgt 
veel aandacht. Om deelnemers een eigen keuze te laten maken 
uit het aanbod, hebben ze informatie nodig over de inhoud. 
Deelnemers kunnen ook rekenen op steun om de eigen leer-
wensen te expliciteren. Geïnteresseerden krijgen informatie 
over het verloop van de cursussen en het belang dat er wordt 
gehecht aan een veilige en comfortabele leeromgeving.

 k Dromen waarmaken
Onafhankelijk van het gekozen thema, loopt er een rode draad 
door elke les. Wat betekent dit thema voor mij ? Wat is rele-
vant voor mijn eigen herstel? Welke positieve ervaringen kan 
ik weerhouden voor mezelf? Welke dromen wil ik realiseren 
rond dit thema? De trainer met ervaringsachtergrond is hier 
de aanbrenger van eigen positieve ervaringen, de inspirator, 
hij/zij speelt een rol als vertaler-tolk voor de cursisten.

HerstelAcademies richten zich in de eerste plaats naar iedereen 
die wil werken aan zijn psychisch herstel. Maar het aanbod 
staat ook open voor elke geïnteresseerde burger: naasten, 
vrienden, familieleden en (toekomstige) hulpverleners. 

Recent onderzoek beklemtoont een aantal essentiële kenmer-
ken:

 − Het belang van co-productie, co-facilitatie en co-leren en het 
doorbreken van wij-zij barrières.

 − De focus op herstel.
 − Een educatieve benadering.
 − De mogelijkheid om ervaringsdeskundigheid te betrekken. 
 − De belangrijke rol van HerstelAcademies in het groeien naar 

een bredere herstelgerichte cultuur in de geestelijke gezond-
heidszorg.

 k In volle ontwikkeling
Intussen zijn er in heel Vlaanderen HerstelAcademies opge-
start. Sommige regio’s hebben een eerste aanbod, andere zijn 
al enkele jaren aan de slag.

Een HerstelAcademie krijgt vorm vanuit een samenwerking 
met gebruikers en zorgpartners in een regio. De uitgangs-
punten, het werkboek en het volledige aanbod van alle 
HerstelAcademies zijn te vinden op de website: www.herstel-
academie.be 

Het Steunpunt Geestelijke Gezondheid begeleidt en onder-
steunt de Vlaamse HerstelAcademies. In de praktijk betekent 
dit o.a. het samenbrengen van de regionale HerstelAcademies 
in een regelmatige intervisiegroep waar kennisdeling en erva-
ringsuitwisseling centraal staat. De website vormt een digitaal 
platform waar o.a. cursussen gedeeld worden. 
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 k De toekomst
In het algemeen streven we naar nog meer samenwerkingen 
met partners buiten de geestelijke gezondheidszorg, om nog 
meer te focussen op het open aanbod, m.a.w. toegankelijk 
voor alle burgers. Daarnaast verkennen de Herstelacademies 
mogelijke verbreding van het concept naar andere thema’s 
en doelgroepen. Zo kijken we naar mogelijkheden om een 
aanbod voor jongeren te ontwikkelen. In Engeland zijn de 
beginnende Discovery Colleges alvast veelbelovende initia-
tieven. Daarnaast zoeken we uit hoe het aanbod vanuit een 
cultuursensitieve benadering kan aansluiten bij uiteenlopende 
perspectieven. Zo zouden bv. ook cursussen rond spiritualiteit 
en religie een plaats kunnen krijgen. 

 Toon Derison 

coördinator HerstelAcademie Vlaanderen,  

Steunpunt Geestelijke Gezondheid

TOON@STEUNPUNTGG.BE

WWW.HERSTELACADEMIE.BE

Cursist Luc over HerstelAcademies:  
“Een plaats waar ik telkens weer nieuwe dingen 
opsteek”

Mijn leven in eigen handen nemen, een leven leiden dat 
mij voldoening geeft en opnieuw genieten. Dat is voor mij 
de essentie van herstel. Ook al zijn er beperkingen waar 
ik rekening moet mee houden. In de HerstelAcademie kan 
ik als docent mijn ervaringen en die van anderen inzetten 
om lotgenoten vooruit te helpen in hun herstelproces. Het is 
ook een plaats waar ik telkens weer nieuwe dingen opsteek 
die ik meeneem naar een volgende cursus. Toegegeven: er 
zijn nog een paar kinderziekten, maar daar wordt hard 
aan gewerkt. Ik hoop dat de HerstelAcademie in Limburg 
meer modules gaat aanbieden op verschillende locaties. 
Niet iedereen kan zich verplaatsen naar Hasselt of Genk, 
veel van onze lotgenoten kunnen zich dat financieel niet 
permitteren. 


