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Samenwerken met het universitair 
centrum voor verpleegkunde en 
vroedkunde van de Universiteit Gent

Het laatste nummer van 2017 ligt voor 
je. Psychiatrie en Verpleging is het tijd-

schrift voor hulpverleners in de geestelijke 
gezondheidszorg zegt onze ondertitel. We 
proberen een op de praktijk gericht tijd-
schrift te zijn met bescheiden doelstellin-
gen. We willen informeren over actuele 
thema’s en regelmatig een stand van zaken 
melden over de huidige ontwikkelingen in 
de geestelijke gezondheidszorg.

Daarom vergadert de redactieraad zes 
maal per jaar, om elk nummer samen te 
stellen met aandacht voor inhoud, vorm en 
variatie van de artikels. Naast deze prakti-
sche en noodzakelijke insteek wordt er ook 
nagedacht over de toekomst, over mogelijk-
heden om de kwaliteit te verhogen, over 
het contacteren van mogelijke auteurs. De 
sterkte van de hulpverlener ligt immers 
doorgaans in het hulpverlenen en minder 
in het schrijven van (of lezen over) de fun-
damenten van die hulp. Als redactieraad 
zijn we echter overtuigd van de waarde van 
op evidentie, waarden of ervaring gebaseer-
de sterke voorbeelden in de ggz-voorzie-
ningen.

We zijn fier op wat de voorbije 93 jaar 
als lees- en studiemateriaal in ons tijd-
schrift verschenen is. We willen elke auteur 
daarom persoonlijk hartelijk danken. Tege-
lijk willen we elke hulpverlener blijven uit-
nodigen om zijn kennis en kunde middels 
een artikel te delen. Schrijven helpt om 
te structureren, structureren helpt om te 

reflecteren, reflecteren helpt om te schrij-
ven… die aanpak kan zeker parallel lopen 
met het creatieve proces.

We zijn dan ook bijzonder fier om 
een samenwerking met het Universitair 
Centrum voor Verpleegkunde en Vroed-
kunde (ucvv) van de Universiteit Gent 
aan te kondigen. Op hun website onder 
de rubriek “over ons” lezen we: Het Uni-
versitair Centrum voor Verpleegkunde en 
Vroed kunde (ucvv) heeft een opdracht 
inzake onderwijs, onderzoek en wetenschap-
pelijke en maatschap pelijke dienstverlening 
ten behoeve van de verpleegkunde, de geeste-
lijke gezondheidszorg verpleegkunde en de 
vroedkunde in Vlaanderen, nationaal en 
internationaal. Partnerschap, gedragenheid, 
creativiteit, duur zaamheid, samenwerking 
met patiënten en vertegenwoordigers van 
patiën ten organisaties en een focus op maat-
schappelijke relevantie zijn de rode draad 
in de realisatie van deze opdrachten. Het 
ucvv kiest ervoor om ook de geestelijke ge-
zondheidszorg verpleegkunde een specifieke 
plaats te geven in haar onderwijs- en onder-
zoeksprogramma. Hulpverleners in de gees-
telijke gezondheidszorg kunnen daar hun 
kennis verbreden en verdiepen.

Onze samenwerking is zoals elke goede 
samenwerking gebaseerd op twee princi-
pes. Het eerste principe kan best met de 
term ‘synergie’ omschreven worden: zo-
wel het ucvv als Psychiatrie en Verple-
ging worden er beter van en versterken 
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elkaar door deze samenwerking. Vanuit 
het ucvv, opleiding Master in de Verpleeg-
kunde en Vroedkunde, major ggz en de 
ggz-onderzoekslijn, wordt gezocht naar 
mogelijkheden om kennis/ervaringen/
onder zoeks resultaten te kunnen delen 
op lokaal niveau (binnen het Nederlands 
taalgebied). Een samenwerking met een 
bestaand tijdschrift biedt die mogelijkhe-
den en die ruimte om de nodige kwaliteit 
te leveren. Een tweede principe gaat over 
‘authenticiteit’: er worden geen formele af-
spraken gemaakt of protocollen getekend 
om elkaars werking of bekendheid te ver-
sterken. In een organisch groeiproces zul-
len we onze samenwerking concretiseren 
en intensifiëren.

In het vorige nummer werd deze sa-
menwerking al getoond. De drie artikelen 
in de rubriek ‘uitgediept’ onder het thema 
suïcide werden ons aangeboden vanuit het 
ucvv. Naar aanleiding van dit thema werd 
door het ucvv ook een studiedag georga-

niseerd. Meer algemeen is vanuit de oplei-
ding een pak academisch materiaal ter be-
schikking (draaiboeken, onderzoeksresul-
taten, etc.), waarvan het interessant is om 
die kennis ruimer te verspreiden onder 
psy chiatrische verpleegkundigen/hulpver-
leners in het Nederlandse taalgebied.

Het is goed om de driehoek praktijk-
theorie- onderzoek voor ogen te houden. 
Prak tijk zonder theorie is blind, theorie 
zon der praktijk is ijdel. In deze clichéstel-
ling (die omdat het een cliché is, ook waar 
is) ontbreekt het belang van systematisch 
onderzoek. Door het partnership met 
ucvv zullen we aan dit manco meer dan 
vroeger tegemoet kunnen komen.

We heten onze partners hartelijk wel-
kom en danken hen bij voorbaat voor de 
leerrijke input. Finaal zullen patiënten, be-
woners, cliënten van deze samenwerking 
beter worden.

Eddy Impens, hoofdredacteur
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