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Op 15 januari vond de eerste landelijke expertmeeting langdurige klinische zorg plaats. In navolging
van FACT en HIC gaan we op zoek naar een vernieuwend kader voor dit onderdeel van de GGZ.
Sindsdien heeft een kleinere kerngroep tijdens twee heidagen in juni een eerste visie ontwikkeld, is er
een naam bedacht en zijn verschillende werkgroepen aan de slag gegaan.
Tijdens deze tweede expertmeeting wilden we graag weer breed van gedachten wisselen over de
belangrijkste elementen die in een te ontwikkelen kader voor deze doelgroep thuis horen.
In dit verslag nemen we u mee door deze inspirerende middag.
De aftrap
De initiatiefnemers, Rob de Jong en Tom van Mierlo, schetsten allereerst hoe ver we nu staan.
Nog even wordt aangetipt dat de kaders FACT en HIC ons hebben geholpen om anders te kijken naar
de zorg die we bieden, en ons een denk- en normenkader bieden waar we ons op kunnen richten.
Hiertoe aangezet door de LPGGZ, die aangaven dat juist aandacht nodig was voor de langdurige
klinische zorg, zijn we daarom aan de slag gegaan.

Kerngedachte tijdens de vorige expertmeeting en de heidagen was dat deze groep niet vergeten mag
worden. En dat geldt niet alleen voor cliënten, maar ook voor medewerkers van dit onderdeel van de
zorg. Basaal is dat het vooral gaat om oprecht en hoopvol contact en samen optrekken in de triade.
Het creëren van een nieuwe kans in een omgeving die zowel rust biedt als uitdaging/verleiden tot.
Algemeen bestaat het gevoel dat het meer gaat om een gezonde cultuur dan om een doortimmerd
professioneel kader, en dat het belangrijk is dit kader te gaan beschrijven zodat we ons hierop kunnen
verhouden. Alles gericht op herstellen van het gewone dagelijks leven; herstelondersteunend in een
sterk steunende omgeving.
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Visie en doelgroep
Tom schetst vervolgens een aantal elementen die tijdens de heidagen ontwikkeld zijn. Allereerst een
beschrijving van de doelgroep die gebruik maakt van langdurige klinische zorg.

Een kernvraag tijdens de heidagen was: kunnen we aan deze groep mensen een ander aanbod bieden
dan langdurig verblijf (klinische afdelingen en woonvormen)? Kunnen we de ambulante zorg zodanig
inrichten en intensiveren dat we hiermee kunnen volstaan (een Italiaanse gedachte) of hebben we
(zeker de komende jaren) nog dergelijke voorzieningen nodig om te zorgen dat er voldoende
beschutting en veiligheid is (de Dutch way). We denken dat we het beste uit deze twee werelden bij
elkaar kunnen brengen. Waarbij we een lonkend perspectief ontwikkelen waarin mensen in de eigen
context kunnen blijven wonen door het optimaliseren van het (ambulante) EPA netwerk. Tevens nemen
we daarbij de verantwoordelijkheid om de komende jaren ervoor te zorgen dat er een topklinische
voorziening is voor situaties waarin dit lonkend perspectief nog niet gerealiseerd is. Uitgangspunt is
daarbij wel dat het behoud of opnieuw verwerken van een eigen context van belang is voor behoud van
de eigen identiteit. De samenwerking in de triade (cliënt, naastbetrokkenen en hulpverlener) is kern
van de zorg. We hebben daarom gekozen voor een naam die daaraan uitdrukking geeft.
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Inhoudelijke invulling van ART

Rob de Jong introduceert een construct van een behandelhuis waarop we de zorg kunnen baseren. Het
biedt een handige kapstok om de elementen die we voor ART gaan ontwikkelen aan op te hangen.
Wanneer niet alle elementen goed weggezet zijn stort het huis als het ware in.

We kunnen in de ontwikkeling van ART gebruik maken van wat er in de afgelopen jaren al is ontwikkeld
en onderzocht. We denken daarbij o.a. aan het Visiedocument van GGZ Nederland ‘Naar Herstel en
gelijkwaardig burgerschap’, De 33 goede voorbeelden van GGZPlatform Utrecht, het Programma van
eisen van de LPGGZ en het rapport ‘Over de brug’ dat door Phrenos met veel landelijke partijen is
geschreven en binnenkort zal verschijnen.
Uit deze documenten en de heidagen zijn inmiddels een aantal uitgangspunten en visie elementen
helder worden.
Uitgangspunten en visie ART:
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En daarvoor is nodig een:
STERK Team

Slim Team in Eigen Regie en Klantwaardig

dat de verbinding weet te maken in de triade, dicht bij de cliënt, waarin samen gewerkt wordt aan een
gezamenlijk proces. Er is sprake van een bovenstroom (de evidence based methodieken die we bieden)
en een onderstroom (de manier waarop we in ons werk staan en mensen tegemoet treden). Beiden zijn
van belang maar de onderstroom maakt vaak het verschil.

We hebben ook inmiddels een eerste idee over de modules die van belang zijn binnen ART. We
onderscheiden daarin de stappen die gezet worden in de eerste 2 tot 3 weken, zoals:
1. Contact maken (5 min-methodiek).
2. ZAG (zorgafstemming) in de Triade.
3. Herstelassessment (verbinden met oorspronkelijk geschiedenis en netwerk).
4. Risicotaxatie en CSP (m.b.v. crisiskaart, WRAP, triadekaart).
5. Psychiatrisch onderzoek.
6. Somatisch onderzoek.
7. ROM.
8. Behandelplan.
Overige ingrediënten van de behandeling:
•
Zelfregie, zelfzorg en inzet van zelfmanagementinstrumenten.
•
Psycho-educatie.
•
Psychiatrische behandeling.
•
Somatische behandeling.
•
Medicatie.
•
Intensiveren van zorg.
•
Woonbegeleiding en –training.
•
Betekenisvol meedoen en arbeid.
•
Familie- en/of netwerkinterventies.
•
Inzet van Ervaringsdeskundigheid.
•
E-health.
•
Dwang en drang.
•
Outcome meting.
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Het familie- en cliëntperspectief
Bert Stavenuiter (Ypsilon) schetst vervolgens zijn visie op de ontwikkeling van ART.

Het meest belangrijke is de beweging die we met dit proces gaan maken. Een beweging waarin cliënten
en familie een belangrijke rol dienen te spelen. Een pad dat we gezamenlijk op gaan.
We hebben een enthousiaste stap gemaakt, dat voelt goed, maar missen we niet iets essentieels? Als
we cliënten en familie niet enthousiast krijgen, laten we enorme kansen liggen. We zullen het samen op
moeten gaan pakken.
Bert pleit voor inzet in de triade en voor de focus op de kwaliteit van leven. Het gaat om intensieve
zorg waarbij we alles uit de kast zullen moeten halen om openingen te zoeken. Er is sprake van twee
parallelle bewegingen: steeds complexere specialistische zorg en de kwaliteit van zorg. En die twee
bewegingen kunnen ook botsen.
Belangrijk is dat we uit gaan van:

In het document ‘Over de brug’ van Phrenos dat binnenkort zal verschijnen, wordt aangegeven dat
twee derde van de mensen met EPA kampt met eenzaamheid. Eveneens twee derde zou meer
activiteiten willen ondernemen en twee derde van de niet-werkende wil graag werk.
De vraag is hoe we daar aan gaan staan. Daar moeten we niet te licht over denken.
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Een belangrijk vraagstuk is: hoe gaan we ART verder ontwikkelen en dan ook daadwerkelijk samen, in
de triade? Hiervoor zullen we andere vormen van elkaar bevragen moeten ontwikkelen dan we tot nu
toe met heidagen en expertmeeting hebben. We missen dan het werkelijk meedenken van cliënten en
familie. Hoe gaan we ruimte en gelegenheid creëren om de belangrijkste spelers in de spits te krijgen?

Draagvlak en veel vragen stellen zijn op dit moment in het proces van belang.
Aan het werk
Na de pauze zijn we, geïnspireerd door Gijs Francken die zich meldt vanuit Turkije en een pleidooi
houdt voor het serieus nemen van en rechtstreeks in contact blijven met mensen, aan de slag gegaan
met thema’s die uit de zaal werden geïnitieerd.
In zes workshops zijn zes thema’s verder uitgewerkt:
1. Ervaringsdeskundigheid (Bert Aben en ..)
Het is van belang dat cliënt- en familie-ervaringsdeskundigheid een plek krijgen binnen ART
en goed gedefinieerd worden. Hun mogelijke rol in het team is vaak nog onduidelijk en het is
belangrijk dat we daar een slag in slaan. Ervaringsdeskundigen hebben vaak goed door waar
de pijn zit. Ook de ervaringsdeskundigheid van familie moet meer erkend en benut worden. Of
je nu mentor bent of niet, betrokkenheid moet meer een vanzelfsprekendheid zijn. De cliënt
heeft daarin wel het eerste en laatste woord, maar het belang van samen optrekken dient wel
uitgestraald te worden door hulpverleners.
Het helpt ook als professionals het aangeven wanneer ze het zelf niet weten. Familie kan dan
vaak een zinvolle en/of leuke inbreng hebben.
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2. DE ART monitor (Marlies Jehoel, Yolande Voskes en Martijn Kemper)
In navolging van FACT en HIC willen we een monitor ontwikkelen waardoor we ook een
gezamenlijk normenkader hebben. In deze workshop is aangegeven dat het belangrijk is dat
de monitor geen afvinklijstje wordt, maar een behulpzaam instrument om de kwaliteit van de
zorg positief te beïnvloeden. Hoe zorgen we daar voor. In de monitor dienen Herstel en de
Triade centraal te staan. We willen de monitor zodanig opbouwen dat deze zo dicht mogelijk
bij de cliënt en de triade staat. M.a.w. op alle niveaus gaan meten, te beginnen bij de cliënt.
Vervolgens ook bij triade en uiteindelijk in de sociale omgeving.
De werkgroep ART monitor zal hier verder mee aan de slag gaan
3. Van modelgetrouwheid naar mensgetrouwheid (Gee de Wilde en Dirk den
Hollander)
Wanneer snappen we het? Dat was de oorspronkelijke vraag van Gee die aanzet gaf tot deze
workshop. Wie moet je zijn om in deze tak van sport te kunnen werken en wat moet je
kunnen? De kern is dat het belangrijk is ruimte te creëren, evenals mogelijkheden/nieuwe
ervaringen en nieuw perspectief. Op een manier heel dicht bij. Daarbij hoort ook
ongehoorzaam kunnen zijn op momenten dat je het gewoon nodig vindt dat er iets gedaan
wordt, gebeurt of aandacht voor iemand nodig is.
Buiten de paden kunnen treden. “Er is nu behoefte aan dus dan doe ik dat gewoon”.
Het leuker weten te maken. De dialoog open houden en cliënten serieus nemen. Daarbij hoort
ook dat je je eigen mening uitspreekt zodat een cliënt zich daarop kan verhouden. Van
binnenuit en bevlogen in je werk staan, dat is wat deze vorm van zorg nodig heeft. Dit vraagt
om een open en eerlijke houding van de professional, waarbij er ook ruimte is om jezelf te
laten zien.
4. Passie (Edwin Geurtz, Monika Scholte en Tineke Posthuma)
Passie is in deze context de bevlogenheid van een hulpverlener en het gevoel dat het leven van
een cliënt de moeite waard is.
De passie is niet verdwenen uit de langdurige zorg, maar moet weer aangewakkerd worden.
Hiervoor zijn stimulerende sessies van buitenaf nodig. Gepassioneerde hulpverleners zijn in
staat om de passies van de cliënt te prikkelen.
Passie is het begin van herstel en maakt dat de cliënt zin heeft om op te staan en terug kan
kijken op een dag die de moeite waard was.
Om dit te bereiken, moet er een cultuuromslag plaatsvinden waarbij in de behandeling niet
meer de diagnose leidend is, maar de beleving en het functioneren van de cliënten.
Hulpverleners moeten leren om meer te luisteren naar, en minder in te vullen voor de cliënt.
De werkgroep is van mening dat met cliënten en familie de hei op gaan een waardevolle
aanvulling zal opleveren om het concept ART te perfectioneren.
Het belangrijkste punt dat in deze workshop naar voren kwam is dat hulpverleners veel meer
gaan luisteren naar de cliënt en veel minder gaan invullen wat goed is voor de cliënt. De
werkgroep Passie pleit er daarom voor om heidagen met cliënten en familie van cliënten te
organiseren (zie verder bijlage).
5. Omdenken (Eric Sperber en Minco Ruiter)
In deze groep heeft men geconstateerd dat we het perspectief van de cliënt uit het oog zijn
verloren, door verregaande regelgeving of te veel denken vanuit het medisch perspectief. Het
gaat er daarom vaak om ons denken 180 graden te gaan draaien. Soms betekent dit weer
gewoon gaan denken. Iemand heeft zich ooit laten opnemen om zelf te ervaren hoe het is en
dit daarna besproken met het team. Je gaat dan weer redeneren vanuit het perspectief van de
cliënt. Die voelt zich vaak niet gehoord; niet serieus genomen. Het is van belang dat we
cliënten veel intensiever bij alles betrekken. Bij ontwikkelingen, keuzes, sollicitaties, etc.
Hiervoor is een goede onderlaag nodig waarin we echt contact maken en verbinding zoeken. Er
met z’n allen voor gaan zorgen dat de cliënt zich kan gaan verplaatsen in de organisatie en
andersom. Kwartier maken kan daarbij een goed hulpmiddel zijn.
6. Italië of Holland? (Olaf Gallisch en Nic Vos de Wael)
Of we ons helemaal kunnen vergelijken met Italië is de vraag. Er is daar een andere cultuur
waarin de familieband meer centraal staat. Onze cultuur is anders, maar het zou mooi zijn als
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we met ons Hollands pragmatisme de Italiaanse droom kunnen gaan leven. Is dat mogelijk? De
kracht ligt in de verpleegkundige en begeleider. Meer werken vanuit een perspectief is dan van
belang. En weer naar buiten gaan kijken en bewegen om een leven op te bouwen en
uiteindelijk ook in een eigen huis te kunnen gaan wonen. Maar daarvoor is ook goede zorg
nodig van waaruit we deze beweging gaan maken.
Op dit moment is het Trimbos bezig met een onderzoek naar het verschil in omstandigheden
tussen Italië en Nederland. Wij hebben meer geld ter beschikking dan in Italië. De vraag is hoe
we het benutten. We zullen oude gewoontes moeten gaan loslaten en weer gaan
experimenteren. De vraag is ook hoe ons huidige zorgsysteem ons hierin hindert. Hierover de
discussie aangaan met beleidsmakers en zorgverzekeraars is daarom ook van belang.

We sluiten de middag af. Met alle inspirerende en nieuwe ideeën gaan we verder aan de slag op de
komende heidagen (1 en 2 december).
We denken na over het vergroten van betrokkenheid van cliënten en familie op deze twee dagen.
Graag sluit ik af met een foto van Rob waarin het gezicht boekdelen spreekt.

September 2014, Marij de Roos
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