
Online zelfhulpprogramma MijnKwartier.be wint de ‘Alfred‘ 
prijs van het beste ‘oplossingsgerichte therapie’ initiatief in 
Vlaanderen

Dr. Paul Koeck van het online zelfhulpprogramma ‘MijnKwartier.be’, ontving de jaarlijkse ‘Alfred’ prijs 
van de « Vlaamse Vereniging van Deskundigen in de Oplossingsgerichte cognitieve en systemische 
therapie, Opvoedkunde en Coaching », afgekort de VVDO. 

Het internetprogramma ‘MijnKwartier.be’ helpt dagelijks honderden mensen met Burn-out, Depressie, 
Stress of Angst om hun probleem zelf oplossingsgericht aan te pakken in 15 minuten per dag online 
zelfhulp. Uit een eerste studie blijkt dat deelnemers na één maand gemiddeld 77% minder stress 
hebben en 40% meer levenstevredenheid. 

Mijn Kwartier verlaagt de drempel voor mensen die niet tot bij een therapeut geraken, op wachtlijsten 
staan of drempelvrees hebben om hun hele verhaal aan een therapeut uit de doeken te moeten doen. 
Andere patiënten gebruiken deze vorm van internet therapie als aanvulling op hun begeleiding bij hun 
arts of therapeut. Dagelijks 15 minuten per dag om je levenskwaliteit te verbeteren is voor veel mensen 
een haalbare laagdrempelige en motiverende vorm van hulpverlening. 
Dr. Paul Koeck: “onze ultieme droom is miljoenen mensen te helpen gelukkiger en oplossingsgerichter 
te leven door hen te helpen zichzelf te helpen” 

MijnKwartier.be kreeg deze prijs omdat het zelfhulp en therapie dichter bij de mensen brengt en de 
drempel verlaagt. Bij de uitreiking van de prijs zegde Dr. Luc Isebaert “Ik denk dat Dr. Paul Koeck deze 
prijs met MijnKwartier.be verdient omdat hij erin geslaagd is om te doen waar de grondlegger van de 
Oplossingsgerichte therapie, ‘Steve De Shazer’, in de jaren ‘90 van droomde maar nooit heeft kunnen 
realiseren: het ontwikkelen van een oplossingsgericht computerprogramma dat mensen even efficiënt 
helpt als echte psychotherapie” 

De VVDO reikt jaarlijks deze prijs uit aan het meest verdienstelijke oplossingsgerichte 
hulpverleningsproject in Vlaanderen. Vorig jaar in 2012 ging deze naar VZW Touché. In 2013 ging dit 
eerbetoon naar MijnKwartier.be. De ‘Alfred 2013’ werd op zaterdag 16 november 2013 in het historische 
Brugge uitgereikt op de jaarlijkse algemene vergadering. 
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