
Hans Meganck: ‘Depressief’ Goede zorg voor kwetsbare mensen. Uitgeverij Lannoo 
campus, 2014. ISBN 9789401418195. Zie ook: www.lannoocampus.be ( Depressie/ED)  
Met medewerking van : Stephan de Bruyne psychiater, Marjolein Deceulaer 
stafmedewerker herstelondersteunende zorg, Niki De Prijcker psychiatrisch 
verpleegkundige.. 
 

Soort boek/ Ziekte/ Stijl: 

‘Ik zie mezelf in de fase ‘nietsdoen’ alleen maar slechter, meer gefrustreerd en 

ontgoocheld worden’. Er gebeurde letterlijk niets. Ik vond dat vrij hallucinant.’ 

 

Covertekst: ‘Hans Meganck, welzijnswerker en docent, laat zich vrijwillig opnemen in 

een Vlaams psychiatrisch centrum. Hij heeft de symptomen van een depressie en zoekt 

een zorgzame plaats om tot rust te komen. Omwille van een wachttijd in het 

behandelingstraject belandt hij in 'fase nul', waarin mensen haast uitsluitend op zichzelf 

zijn aangewezen. Het dal wordt dieper en dieper. Samen met de depressie groeit het 

ongenoegen over de hedendaagse psychiatrische behandeling. Het wordt evenwel geen 

klaagzang. 

Door een voortgezette intensieve therapie leert Hans hoe hij met zijn depressie kan 

omgaan. 

Tegelijkertijd groeit ook een verbondenheid in kwetsbaarheid, met lotgenoten en 

behandelaars. Er ontstaat een engagement om iets te doen voor andere mensen met 

psychische problemen. 

In deze openhartige en lucide getuigenis deelt Hans zijn ervaringen, inzichten en 

aanbevelingen, die een depressie kunnen helpen voorkomen en behandelen. De kritische 

reflecties van Hans worden deskundig geduid door zorgprofessionals die betrokken 

waren bij het proces van herstel. 

Depressief wil op een positieve manier de stigma's en taboes doorbreken waarmee 

mensen met psychische problemen nog steeds geconfronteerd worden. Zowel lotgenoten 

als de mensen die hen omringen, professionals in de geestelijke gezondheidszorg, 

ervaringsdeskundigen en behandelaars in de psychiatrische zorg, 

opleidingsverantwoordelijken, beleidsverantwoordelijken, ..., kunnen zich hier laten 

inspireren in hun zoektocht naar een meer herstelgerichte zorg.’ 

 

Over de schrijver: 

Hans Meganck is welzijnswerker, docent Sociaal werk en praktijklector te Gent. 

 

Recensie/ Extra: 

http://sociaal.net/interview/goede-zorg-voor-kwetsbare-mensen/  

‘(…) Een aantal van je begeleiders schreven een bijdrage in het boek, een psychiater 

schreef het voorwoord. 

 

http://www.lannoocampus.be/
http://www.lannoo.be/marjolein-deceulaer
http://www.lannoo.be/niki-de-prijcker
http://sociaal.net/interview/goede-zorg-voor-kwetsbare-mensen/


Dat is de sterkte van het boek. Ik heb het boek niet alleen geschreven. Het is een 

gedeelde visie met de mensen die van dichtbij betrokken waren bij mijn herstel. We 

hebben onze krachten samengelegd, elk vanuit ons eigen perspectief. Ondanks het feit 

dat ik dat soms erg kritisch ben voor de zorg, zijn ze daar behoorlijk snel in mee gegaan. 

Ze hebben de scherpe kanten niet afgevijld. (…)  

 

Na je ontslag uit het ziekenhuis was er geen nazorg? 

Voor mij is dat inderdaad één van de pijnpunten. Bij mijn ontslag, met wederzijds 

akkoord, was ik klaar om het gewone leven in te stappen. Alleen voelde ik vrij snel een 

gemis aan nazorg. Ik stond op de wachtlijst maar toen er uiteindelijk plaats was, was ik 

al opnieuw fulltime aan het werken. Ik moet er wel aan toevoegen dat er een uitnodiging 

van het ziekenhuis was om de tussenperiode te overbruggen met een aantal contacten. Ik 

ben daar nooit op ingegaan. Ik ervoer een drempel om terug de stap naar de psychiatrie 

te zetten. Het heeft te maken met schaamte en gebrek aan durf. Ik denk dat het initiatief 

beter van het ziekenhuis zelf komt. Waarom zoeken ze patiënten niet outreachend op na 

hun ontslag? 

 

https://www.facebook.com/goedezorgvoorkwetsbaremensen?fref=ts  

http://www.hieronymus.be/boek-depressief-goede-zorg-voor-kwetsbare-mensen/  
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