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Gesteund en erkend a ls  projec t  door  de  Vlaamse O verheid



Wat is een open-hart-cirkel?

Een open-hart-cirkel is een ontmoeting met iedereen die geraakt 
is door het intense (existentieel) lijden, door de grote psychische 
kwetsbaarheid van een jongere of jongvolwassene. In eerste instan-
tie gaat het om de mensen die van zeer nabij betrokken zijn. Daar-
naast kunnen ook andere mensen uitgenodigd worden. De regie ligt 
in handen van het gezin. Degene die de open-hart-cirkel aanvraagt, 
nodigt de anderen uit en motiveert hen om deel te nemen.

Een open-hart-cirkel gaat over datgene wat op dat moment wezen-
lijk speelt in het gezin en start met een opener waarbij iedereen, 
ook de begeleiders, uitgenodigd wordt om hun verwachting  en 
gevoel over de ontmoeting uit te spreken. Aan de betrokkenen 
wordt gevraagd wat hen op dit moment  nauw aan het hart ligt.

De situatie die aanleiding gaf tot het aanvragen van de cirkel wordt 
helder verwoord, door één van de begeleiders, samen met (één 
van) de gezinsleden (‘we zijn hier vandaag bijeen omdat…’). 

Alle deelnemers worden uitgenodigd om vanuit het hart diepgaand 
te luisteren en in waarheid te spreken. Luisteren naar elkaar, naar 
elkaars beleving, emoties, kwetsingen, verlangens… Spreken vanuit 
jezelf, vanuit je eigen beleving, emoties, kwetsingen, verlangens… 

Alle aanwezigen worden uitgenodigd om samen door de angst te 
gaan, om de angst onder ogen te zien, om te refl ecteren over wat 
het gebeuren waarover men zich zorgen maakt  op gezinsniveau 
betekent… Vanuit het aanvaarden van de kwetsbaarheid groeien 
er kansen om mensen, samen, terug in beweging te krijgen en 
kan de kracht van kwetsbaarheid zichtbaar worden. Door in liefde 
en verbinding de dialoog aan te gaan, kan er ruimte en gedragen-
heid ontstaan om samen te onderzoeken of er anders kan gekeken 
worden naar de situatie, of er nieuwe perspectieven te vinden zijn. 



‘In een verbrokkelde, uiteenvallende wereld zal de 
liefde de verbindende factor zijn.’

Dirk De Wachter

‘Alleen met het hart kan je goed zien. Het wezen-
lijke is onzichtbaar voor de ogen, zegt de vos aan 
de kleine prins.’ 

Antoine de Saint-Exupéry

Wie kan een open-hart-cirkel aanvragen?

Alle gezinnen, families… die verontrust zijn omdat ze merken dat 
een jongere of jongvolwassene worstelt met (existentieel) verdriet 
en pijn waarbij deze pijn naar buiten komt op een manier die zeer 
ernstige zorgen baart zoals zichzelf krassen, uitspreken niet meer 
te willen leven, pogingen doen om uit het leven te stappen, eet-
stoornis, depressie… 

Het kan de jongere of jongvolwassene zelf zijn die een cirkel aan-
vraagt, en/of zijn familie, een huisarts, een vriend(in), een psychi-
ater… Wanneer een aanmelding gebeurt door een hulpverlener dan 
zal hij of zij gevraagd worden om het gezin uit te nodigen zelf met 
ons contact op te nemen. 



Met wie kan u contact opnemen?

Jeugdzorg Emmaüs Mechelen - De Aanzet

Jo Van den Bergh | jo.van.den.bergh@emmaus.be | 03/860.18.90

vzw Oranjehuis - Columbus Gent 

Hilde Baert | hilde.baert@columbusph.be | 0491/152.310

Re-Member - Kortrijk 

Willy Vandamme | willy.vandamme@telenet.be | 0476/340.315

Lut Wouters | lutwouters8@hotmail.com | 0490/566.392

Wingerdbloei - Columbus Antwerpen

Khalid El Hatri | khalid.elhatri@wingerdbloei.be | 0487/275.404

Sieska Baert | sieska.baert@wingerdbloei.be | 0484/444.101

Vanaf 1 september 2017 ook met 

vzw De Wissel - Leuven

Mithymna Corke | mithymna.corke@wissel.be | 0498/950.787

www.re-member-psychischezorg.be


