
Sint-Baafshuis   

Biezekapelstraat 2, 9000 Gent 

I N S C H R I J V E N  

Deelname aan deze 
vormings– en ontmoetingsavond is gratis. 

 
Inschrijven is wel nodig  

en dit doet u v óór 7 november 2017, via 
het inschrijvingsformulier dat u vindt op  

www.ccv.be/gent  

 

Contact 
Netwerk voor  

maatschappelijke inzet  
in het bisdom Gent  

 

 

NETWERKAVOND  
 

Ik was ziek en …? 
 

Verschuivingen in de  
gezondheidszorg als  

uitdaging voor de Kerk. 
 

dinsdag 14 november2017 - 19.30u 
 

Sint-Baafshuis—Biezekapelstraat 2 - Gent 

 

C O N TA C T  

Netwerk voor  

maatschappelijke inzet  

in het bisdom Gent  

 
Het bisdom Gent wil vanuit het ‘Netwerk voor maat-
schappelijke inzet’ een ontmoetingsplaats bieden voor 
hen die samen willen werken aan gerechtigheid, vrede 
en gemeenschappelijke zorg voor de Schepping.  
Het netwerk wil mensen en organisaties die zich in-
zetten voor barmhartigheid en gerechtigheid, inspire-
ren, verbinden en versterken. 
 
CONTACT ‘Netwerk voor maatschappelijke inzet  
in het bisdom Gent’  
 

 vertrekt vanuit evangelische inspiratie 

 is kerkverbonden 

 wil een brug slaan tussen geloof en maatschappe-
lijke inzet 

 gelooft in concreet dienstwerk en structurele en-
gagementen/aanpak 

 heeft een open karakter  

 werkt samen met mensen en verenigingen van 
andere religies en levensbeschouwingen 
 

Het Netwerk wil ruimte bieden voor vorming, herbron-
ning, reflectie, voor ontmoeting, dialoog en uitwisse-
ling. 
Het wil kansen bieden om te groeien in een gewortel-
de spiritualiteit, verbinding te maken tussen verschil-
lende maatschappelijke spelers, de krachten te ver-
sterken die zich inzetten voor een meer solidaire sa-
menleving. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8bSphPmCUpFXeGuxGqaEZXdg_xPJle0QCRIa-sn61jYnXXg/viewform?usp=sf_link


Contact 

P R O G R A M M A  

19:00u Onthaal 
 
19:30u Welkom en gebed 
 Luk De Geest 
 
19.45: Gezondheidszorg in België   

 Dr. Michael Callens 
 Directeur Onderzoek en Ontwikkeling 
 Landsbond der Christelijke Mutualitei-

ten 
 
20.30u Woordje door 
 Peter Vande Vyvere 
 Bisschoppelijk gedelegeerde voor  
 Caritas en Diaconie 
 
20.40u Keuze uit vier werkwinkels:  
  

 Zinzorg en Pastoraal Thuis 
 Evelien Deketele 
 

 Labyrint 
 Adelheid Verstraeten en  
 Christophe Moonen 
 

Samana, voor de chronisch zieke  
persoon en de mantelzorger 

 Dirk Hitchinson 
 

 Verbondenheid tussen parochie en  
 voorziening 
 Marina Botta 
  
21.30u Afronding en ontmoeting 
 bij een drankje 

Binnen onze maatschappij is de gezondheids-
zorg in volle evolutie en verandering.  We gaan 
van een geïnstitutionaliseerde zorg naar een 
vermaatschappelijking van zorg.  
Deze verschuiving heef ook gevolgen voor de 
patiënt als persoon.  Hij wordt niet meer bena-
derd als zieke, maar als iemand die zijn herstel 
in eigen handen neemt, omringd door een zorg-
netwerk. 
Dit nieuwe model van gezondheidszorg is geba-
seerd op het spinnenwebmodel positieve ge-
zondheid van Dr. Machteld Huber met de zes 
dimensies van gezondheid. 
 
Tijdens het eerste deel van deze avond zal Dr. 
Michael Callens ons een beeld schetsen van de 
maatschappelijke toestand en de evolutie van 
de gezondheidszorg in België. 
Wat is gezondheid en hoe zit gezondheidszorg 
in ons land in elkaar?   
Welke trends dienen zich aan?  Wat is positief te 
noemen? Wat vraagt onze aandacht? Wat moet 
ons zorgen baren? 
Waar liggen de uitdagingen?  En wat kunnen 
aanknopingspunten zijn om hierop in te spelen? 
 
 
Nadien kan u deelnemen aan één van de vier 
werkwinkels.  De inschrijving daarvoor gebeurt 
ter plaatse, maar hiernaast kan je al iets meer 
lezen over deze werkwinkels. 
 

Werkwinkels: 

 In de werkwinkel ‘Zinzorg en Pastoraal 
Thuis’ kijk je mee achter de schermen van 
het pilootproject Zinzorg en Pastoraal Thuis 
in Ieper, waarbij mensen met een psychi-
sche kwetsbaarheid thuis door vrijwilligers 
worden opgevolgd. Wat zijn de sterktes en 
de zwaktes, wat bemoeilijkt dit project en 
wat is helpend? En hoe krijg je zoiets geor-
ganiseerd. Evelien licht de werking toe en 
gaat hierover in gesprek. 

 
 In de werkwinkel ‘Labyrinth’ focussen we op 

Kwartiermaken, een reflectie vanuit de psy-
chiatrische voorzieningen om mensen met 
een psychische kwetsbaarheid weer aanslui-
ting te helpen vinden bij organisaties, het 
liefst buiten de geestelijke gezondheidszorg.  
We schetsen het ontstaan van Labyrinth, als 
stadspastoraal antwoord op deze tendens. 
Vervolgens is er ruimte voor gesprek en voor 
uitwisseling van eigen ervaringen. 

 
 In de werkwinkel ‘Samana, voor de chro-

nisch zieke persoon en de mantelzorger’ zal 
de inhoudelijke focus liggen op de lokale 
verankering van Samana als onmisbare scha-
kel in de positieve gezondheidsbeleving van 
de persoon met een chronische ziekte of 
beperking en de mantelzorger. 

 
 In de werkwinkel ‘Verbondenheid tussen 

parochie en voorziening ‘ zal ingegaan wor-
den op hoe 'de Kerk' zichtbaar maken in de 
omgeving en in het bijzonder het ziekenhuis, 
de WZC centra, ...  
Bruggen bouwen door in het bijzonder de 
zieke, de oudere en de kwetsbare mens, te 
betrekken in het parochiaal leven. 


