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Abstract Feestsymposium ethiek 

Sessie 6: de kracht van het luisteren 
 

In deze sessie staan we stil bij de kern van goede zorg en wat essentiële ingrediënten zijn. 

We focussen op de meerwaarde van participatie, tochtgenootschap en intermenselijke 

ontmoeting in de zorg. Vanuit drie sectoren (algemene ziekenhuizen, woonzorgcentra en 

geestelijke gezondheidszorg) laten we zien hoe een relationeel model kan bijdragen aan 

betere zorg. De kracht van het luisteren naar de zorgvrager is hierbij essentieel, ook in de 

dialoog rond ethische vragen. Krista Bracke, Lien Van Malderen en Walter Krikilion 

getuigen vanuit hun eigen praktijkcontext. Vera De Troyer modereert. De deelnemers 

krijgen de kans om mee te zoeken naar concrete initiatieven, aandachts- en 

verbeterpunten. 

 

 
Lien Van Malderen is gerontologe. Ze werkt als stafmedewerker woonzorg bij Zorgnet-

Icuro, waar haar focus onder meer ligt op kwaliteit. Ze werkt mee aan Trialoog, een 

project rond het opbouwen van een vertrouwensvolle relatie tussen medewerkers, 

bewoners en familie in woonzorgcentra en heeft eerdere ervaring als onderzoeker rond 

betrokkenheid en participatie van bewoners in woonzorgcentra  

 

Walter Krikilion is theoloog en psychotherapeut. Hij werkt als GGZ-stafmedewerker 

patiëntenzorg in het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum te Geel. Vanuit deze expertise 

inzake zingeving en spiritualiteit bij herstelondersteunende zorg in de GGZ, schreef hij het 

boek ‘Zingeving bij herstel: helende perspectieven in dialoog’ (Garant, 2019) 

 

Vera De Troyer is verpleegkundige. Ze werkt als stafmedewerker kwaliteit voor de 

algemene ziekenhuizen bij Zorgnet-Icuro. Samen met Lien Van Malderen heeft ze in het 

kader van de kwaliteitswerking veel ervaring in het coördineren van participatietrajecten 

in de zorg 

 

Krista Bracke is journaliste en ervaringsdeskundige. In haar boek 

‘Van mens tot mens: hoe patiënten zorgverleners kunnen inspireren’ 

(LannooCampus, 2020) reikt ze heel wat handvaten aan waarmee 

patiënten en zorgverleners elkaar kunnen versterken en samen het 

verschil kunnen maken in het streven naar nog veel meer 

kwaliteitsvolle zorg 

 

 

   
 

 
 


