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Diversiteit vormt de basis van het leven. En tegelijk confronteert de werkelijkheid van 
elke dag ons met zorgwekkende ontwikkelingen. Wie niet samenvalt met of aanleunt 
tegen starre maatschappelijke normen, roept angst en afstand op, en valt vaak uit 
de boot. 

Bestaat dit schisma ook in de geestelijke gezondheidszorg? Of hanteren we daar 
nog rigoureus de veronderstelde politieke correctheid? Concepten als therapie op 
maat, tolerantie en acceptatie binnen de therapeutische relatie, gepersonaliseerde 
farmacotherapie, transculturele zorg, genderspecifieke behandelaanpak en levens-
fase-benadering suggereren dat veel hulpverleners zich inderdaad inzetten zonder 
oogkleppen. Toch blijven een heleboel vragen onbeantwoord. Is het bijvoorbeeld 
nuttig om de zorg te organiseren in functie van een specifieke pathologie? Of per 
leeftijdsgroep? Kunnen we louter symptomen behandelen, zonder te weten waar 
mensen vandaan komen, wat hun geschiedenis is, hoe hun identiteit is gevormd? Is 
het onmogelijk om mensen in een ziekenhuis te helpen omdat ze dakloos zijn? Het 
zijn boeiende kwesties die onze grootste aandacht verdienen. 

We kunnen J.F. Kennedy parafraseren, die in 1963 diversiteit ter sprake bracht in een 
lezing over wereldvrede: ‘Bestaande onderlinge verschillen uitwissen lukt niet, en 
is ook niet de bedoeling. Maar we kunnen wel proberen diversiteit veilig te stellen, 
te omarmen.’ Meer dan een halve eeuw later, willen we met het negende Vlaamse 
Geestelijke Gezondheidscongres deze visionaire ambitie voor de vloer van de gees-
telijke gezondheidszorg centraal stellen. Allemaal anders klinkt als centrale thema 
uitnodigend, maar ook een beetje uitdagend. 

Mede namens het bestuur van het Forum Geestelijke Gezondheid, moedigen we u 
van harte aan om bijdragen in te zenden voor het negende Vlaamse Geestelijke 
Gezondheidscongres op 18 en 19 september 2018 in Antwerpen. Voor uw voor-
stellen kan u kiezen uit ver schillende presentatievormen. Met veel vernieuwende 
ideeën, bijzondere ervaringen en ver rassende antwoorden. We zijn alvast heel 
benieuwd! 
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Inzenden kan tot 15 januari 2018.


