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verleners. De vraag dient gesteld te worden 
of de ggz een Lucien Engelen nodig heeft. 
De voortschrijdende tijd en mogelijks het 
voortschrijdend inzicht zal die vraag so-
wieso invullen. Digitale zorginnovatie in 
de ggz kan mogelijkheden bieden op veel 
terreinen – therapietrouw om maar één te 
noemen – en dient een eigen, niet vanuit 
de somatische hulpverlening gekopieerde 
vertaalslag te maken. Zal de evolutie van 
bricks naar bytes zich ook in de ggz door-
zetten? Wordt die evolutie door beleidma-
kers gezien als kans of kost of bedreiging? 
Is de consultatie via videoconferentie een 
zich aandienende mogelijkheid voor be-
paalde hulpvragers in de ggz? Blijft de zorg 
een hoofd (en hart) zaak? De toekomst van 
onze gezondheidszorg is mobiel, fun, soci-
aal en interactief, was de conclusie van één 
van de volgende sprekers. Optimisme mag.

De tweede keynote-spreker, Dr. Dirk 
De Wachter, psychiater en auteur, belichtte 
in het namiddagdeel de ‘angels’ als sym-
bool voor zorgzaamheid in deze tijd. Zou 
het toeval geweest zijn dat zijn optreden 
gelardeerd werd met verwijzingen naar 
kunst? “De wachter van het paradijs” van 
Franz von Stuck, een citaat uit Hamlet van 

Het congres van Dag van de Zorg in maart 
lokte veel volk, vooral vanuit de algeme-

ne ziekenhuizen. Onterecht zou die sector 
met de ‘robots’ geassocieerd kunnen wor-
den. Even onterecht zou de associatie zijn 
van ‘angels’ met de ggz-sector. De centra-
le stelling van het congres was helder: de 
zorg relatie als hoofd (en hart)zaak, de tech-
nologie als aanvulling voor een meer effi-
ciënte zorg. Hulpverleners en zorgvragers 
staan samen tussen ‘angels’ en ‘robots’. De 
zorg-in-evolutie heeft te maken met het re-
lationele (angels) en met data (robots). In 
essentie gaat het om de beide samen.

In de voormiddag werden de digitale pij-
len gericht op de technologie, op innovatie, 
op wat er in de toekomst mogelijk zal wor-
den. Een ‘ambulance drone’ om maar iets 
te noemen. Van mogelijkheid naar realiteit 
dus en vandaag is de scheidingslijn tus-
sen beide veeleer dun. De eerste keynote- 
spreker, de heer Lucien Engelen (what’s 
in a name?), directeur in het Radboud 
universitair medisch centrum, schetste de 
ontwikkeling van de zorgpatch, de scanadu 
en andere devices die via bepaalde parame-
ters voortdurend de gezondheidstoestand 
monitoren. De te verwachten evolutie van 
‘wearables’ naar ‘insideables’ werd als on-
ontkoombaar aangegeven. Men beoogt om 
een potentiële aandoening te kunnen vast-
stellen vooraleer de ziekte daadwerkelijk 
uitbreekt. Belangrijk bij die innovaties is 
de stelling dat ze tot stand dienen te komen 
in nauwe interactie met patiënten en hulp-

Angels en robots

edito

“De toekomst van onze gezondheidszorg is 
mobiel, fun, sociaal en interactief, was de 
conclusie van één van de volgende sprekers. 
Optimisme mag.”
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Shakespeare, “Le mal du pays” van René 
Magritte, Rothko… Zijn het niet precies 
de kunstenaars die eigenzinnig verwijzen 
naar tekenen, die voor anderen nog niet 
zichtbaar zijn? Mogelijks hebben die teke-
nen wel te maken met on-zorgzaamheid, 
met versplintering – de Guernica van Pi-
casso  had in de galerij niet misstaan – en 
met hoogmoed, met een onuitsprekelijke 
heimweemoed.

Goede zorg wordt door Dirk De Wach-
ter veelzijdig en inspirerend bepaald. Hij 
attendeert ons erop te letten dat de mens 
niet verdwijnt achter doorgedreven specia-
lisatie, spitstechnologie ofprocedures. Goe-
de zorg verbindt en is spreken en zwijgen 
in een dynamisch evenwicht. Het spreken 
in functie van een authentieke ontmoeting 
en het zwijgen in functie van een authen-
tieke nabijheid. Heeft het algemeen zieken-
huis een Dirk De Wachter nodig? Tussen 

de somatische en psychische hulpverlening 
zijn er meer overeenkomsten dan verschil-
len. De technologisering is meer aanwe-
zig in het algemeen ziekenhuis, maar dat 
betekent niet automatisch dat het gevaar 
op ontmenselijking daar groter is. De ge-
tuigenis van Brenda Froyen, auteur van 
het boek ‘kortsluiting in mijn hoofd’. Er-
varingsdeskundige is ook een verhaal van 
ontmenselijking, niet door machines maar 
door de nood van hulpverleners aan con-
trole en begrenzing. Haar aandachtspunten 
voor goede psychiatrische zorg overstegen 
haar aanklacht.

Zorg is een verhaal van mensen voor 
mensen, een verhaal met kleingeestige en 
grootmoedige wendingen, een verhaal met 
voorspelbaarheden en verrassingen, vele 
‘angels en robots’ ten spijt.

Eddy Impens, hoofdredacteur
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