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AUTONOMIE
in de

PSYCHIATRIE

“Fier om verpleegkundige te zijn!”
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Autonomie in de psychiatrie.

• Spanningsveld
Autonomie patiënt ↔ Professionele autonomie

• Uitdaging = evenwicht tussen beiden.

Wetenschappelijke expertise / kennis / kunde

+

Waardenpatroon / interpretaties van de patiënt.
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Autonomie in de psychiatrie.

Psychiatrie = de kunst om te zoeken hoe
zowel daadwerkelijke zorg als respect voor
autonomie vorm kunnen krijgen.
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Professionele autonomie.

3 grote partners:

- De overheid.

- De gezondheidssector (in dit betoog de 
   verpleegkundigen).

- De beroepsorganisaties.
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Professionele autonomie.
Rol van de overheid:
• Financiering, belang van een goed

registratie-instrument, ook binnen
geestelijke gezondheidszorg.

• Aanreiken van uitdagingen door middel van
een globale visie.

- Beleidsnota inzake geestelijke   
gezondheidszorg (Rudy Demotte, mei 2005)
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Professionele autonomie.

Rol van de overheid:
- Mental Health Action Plan for Europe.

   Facing the Challenges, Building Solutions.

   (WHO European Ministrial Conference on
Mental Health - Jan.2005)

• Bewaken van kwaliteit.

• ...
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Professionele autonomie.

Verpleegkundig luik.
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Professionele autonomie.

• Fier om verpleegkundige te zijn?
Ja (cfr. Belimage 2002), maar!

• Geestelijke gezondheidszorg de laatste jaren
een grote evolutie. Onderhevig aan
veranderingen.

• Hoe gaan we hier als verpleegkundigen mee
om?



4/12/05 Congres FNIB - NFBV           Rudy
De Sagher

9

Professionele autonomie.

• Autonomie = actieve participatie.
    = vrijheid om beslissingen in 

zorg zelf te nemen.

=> Professionalisme.

      Kwaliteitszorg.

=> Uitdagingen aangaan. Uit de 
schaduw treden!
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Professionele autonomie.

• Verpleegkunde evolueert meer en meer naar
het complexer worden van de
zorgverstrekking.

• Belang van de multidisciplinaire context.

- gelijkwaardigheid.

- deskundigheid.
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Professionele autonomie.

• Verpleegkundige als zorgcoördinator /
zorgdeskundige.

• Verpleegkundige identiteit.

• Verpleegdiagnostiek.

• Zorgcommunicatie.

Belang van een verpleegdossier, beter 
nog een multidisciplinair dossier.
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Professionele autonomie.

• Kwaliteitszorg.

- Professionele kwaliteit. Hoe verlenen we
de zorg?

- Organisatorische kwaliteit. Hoe 
organiseren we de zorg?

- Relationele kwaliteit. Hoe zorgen we voor
de patiënt?
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Professionele autonomie.

Rol / taak van de beroepsorganisaties:
• Schakel tussen basis en overheid.

• Geven van informatie.
(tweerichtingsverkeer)

• Motiveren van verpleegkundigen tot het
opnemen van engagement.

• Vertegenwoordigen van hun beroepsgroep.
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Professionele autonomie.
Rol / taak van de beroepsorganisaties:
• Meewerken aan het beleid door het

uitoefenen van mandaten in raden,
werkgroepen, …

=> Beroepsorganisaties moeten inzien dat ze
een niet te onderschatte rol spelen in de
verdere evolutie van het verpleegkundig
beroep!
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Besluit.

• Professionele autonomie en
verpleegkundige fierheid zijn
complementair.

• Professionele autonomie =             
dynamisch gebeuren.

• Constructieve samenwerking tussen de 3
partners.
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Besluit.

• Verpleegkundigen moeten durven een
actievere rol te spelen in het beleid.

• Opnemen van verantwoordelijkheid.

• Multidisciplinair aspect.

• Nog voldoende uitdagingen om aan te gaan.


