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Heidagen	  2	  en	  3	  juni,	  Leusden	  
Samen vanuit een nulpunt iets nieuws gaan bouwen 	  	  

	  
	  
Met experts van ongeveer 17 organisaties hebben we op 2 en 3 juni 2014 nagedacht 
over een vernieuwend kader voor de langdurige klinische zorg. 
In dit verslag beschrijven we de uitkomsten vTyp  hier  uw  vergelijking.an de stappen die 
we genomen hebben om tot een eerste visievorming (en een nieuwe naam!) te 
komen.  
Op basis hiervan wordt een eerste globaal concept van een te ontwikkelen werkboek 
geschreven, wat we in de periode daarna inhoudelijk verder gaan invullen. 
 
Het waarom 
Allereerst is aan iedereen gevraag wat de urgentie is van het ontwikkelen van een 
vernieuwend kader voor dit onderdeel van de GGZ. Onderstaande redenen werden 
aangevoerd: 
 

1.  De urgentie van verandering in langdurige zorg: 
-‐ Hospitalisatie tegengaan; zingeving; eigen ontwikkeling mogelijk maken; 

identiteitsverandering instellingspsychiatrie 
-‐ Schrijnend en onnodig leed; ik zou er niet willen wonen  
-‐ Een vergeten doelgroep; stigma: die mensen zijn niet meer te helpen; 

bezuinigingen langdurige zorg; kwetsbare, niet-mondige doelgroep; komt als 
laatste; personeel raakt vermoeid; activering is heel moeilijk, maar 
noodzakelijk; aansluiting FACT + HIC nodig, samenwerken.  

-‐ Focus: niet meer langdurig afsluiten; vertrouwen ipv. wantrouwen, de cliënt 
zijn mens-zijn teruggeven. Alle vormen van klinische GGZ volgens dezelfde 
focus.  

-‐ Cliënten uit de langdurige klinische zorg hebben even veel recht op een 
innovatief model als FACT/ACT en  HIC, investeren in een verloren doelgroep.  

-‐ Bij alle aandacht voor ambulantisering mag niet vergeten worden dat de 
‘meest kwetsbare’ ook goede toegespitste klinische zorg nodig hebben 

-‐ De toekomst ligt in mogelijkheden van iedereen. 
-‐ De Nederlandse GGZ is nog sterk geïnstitutionaliseerd.   
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-‐ Maximale stabiliteit nastreven met minimale terugval. 
-‐ Ook in de kliniek voor LZ ZZP 7-6 is het mogelijk een betekenisvol leven op 

te bouwen. 
-‐ Hospitaliseren tegengaan, zingeving, eigen ontwikkeling mogelijk maken 
-‐ Identiteitsverandering instellingspsychiatrie. 
-‐ Niemand mag opgegeven worden. 
-‐ Belang voor cliënt: betere zorg, meer herstel, grotere kwaliteit van leven. 

Belang financieel: meer herstel minder hoge kosten. 
-‐ Het probleem is misschien wel dat die urgentie er niet is: er zijn geen grote 

misstanden in NL en er is ook geen roep om grote vooruitgang.  
-‐ Verbetering van de zorg: het primaire zorgproces, vermindering (patiënt en 

personeel), meer herstelgericht, integratie psychiatrische en somatische zorg, 
ook meer vanuit familieperspectief. 

-‐ Gezondheid voor cliënten die langdurig verblijven in de GGZ (gezonde 
omgeving, gezonde bejegening). 

-‐ Komst WLZ met GGZ-groep erin. 
-‐ Beweging van ambulantisering vraagt wat/wie er overblijft, zorg is te slecht 
-‐ Maximale stabiliteit nastreven met minimale terugval, samenleving optimaal 

betrekken bij langdurende zorg, handelingsplan optimaal afstemmen bij 
wensen en mogelijkheden cliënt.  

-‐ De psychiatrische patiënt gaat de maatschappij in > zoveel als mogelijk een 
volwaardig lid van de maatschappij 

-‐ Doelgroep bepaling, wie wel, wie niet; langdurige zorg, maar wel 
behandeling; behandeling wordt een perspectief; een termijn aan langdurige 
zorg om perspectief te definiëren; zonder FACT geen langdurige zorg. 

-‐ Vanuit overheid/financiering (crisis); minder marginalisering; ethiek: minder 
paternalistisch, meer autonomie; WGO mental health action plan doelen 

-‐ Keten van lege zondagen; reductie van bedden > zorg voor ‘achterblijvers’; 
momenten moet je samen creëren. 

-‐ De komende jaren zal de doelgroep die langdurige klinische zorg nodig 
hebben ‘zwaarder’ worden door veranderingen in het zorglandschap. Daar 
zal de zorg zich op moeten richten. Dit is het momentum om daar nu op in te 
spelen. Ook: voor veel patiënten is de zorg al erg veranderd. Ook de 
patiënten van deze doelgroep verdienen verandering en verbetering.  

-‐ Cliënten uit de langdurige klinische zorg hebben evenveel recht op innovatie. 
 

2.  Het belang van een professionele standaard: 
-‐ Overdraagbaarheid: wat in (team) A kan, kan ook in B 
-‐ Minimale kwaliteit 
-‐ Richting gevend aan het handelen 
-‐ Geeft sturing aan de organisatie 
-‐ Is toetsbaar 
-‐ Onderzoek naar werkbare interventies 
-‐ Het is ergens op gebaseerd /normerend 
-‐ Gebaseerd op visie 
-‐ Grotere kans op kwaliteitscyclus 
-‐ Cliënten weten wat ze kunnen verwachten 
-‐ We spreken meer met één taal  
-‐ Geeft aan wat we belangrijk vinden 
-‐ Coproductie tussen cliënten en professionals 
-‐ Manier om maatschappelijke legitimatie te krijgen 
-‐ Multidisciplinair 
-‐ Geeft  grenzen aan haalbaarheid 
-‐ Hulpmiddel voor teamontwikkeling 
-‐ Inspirerend en proces bevorderend 
-‐ Tijdsmomentum 
-‐ Is veranderlijk 
-‐ Kosteneffectief 
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-‐ Samen meer kracht 
 
De New York Times anno 2017: 

Nederland heft langdurige klinische zorg veel simpeler weten te organiseren 
dan andere landen. Toegankelijker voor patiënten, met meer vertrouwen in 
de hulpverlener. De autonomie van de patiënt is groot en er is weinig dwang 
& drang. Men doet alles samen en zodra maar mogelijk neemt patiënt weer 
zijn eigen regie. Zij wonen zelfstandig en waar nodig is een prothetische 
familie. Zij merken niets van bureaucratie. Ze hebben in die zin geen last van 
de zorg. Er is ruime keuzevrijheid in individueel wonen en 
gemeenschappelijke ruimte en in welke vormen dan. 
De zorg is multidisciplinair; gericht op de vraag van de patiënt. 

Nav. de kennismakingsopdracht 
 
 
Think B(ig), durf te dromen en KIS (Keep it simple) 
In vijf werkgroepen is vervolgens nagedacht over de visie en belangrijkste 
uitgangspunten voor een toekomstige langdurige klinische zorg. Een grote wens 
daarbij is te komen tot een nieuwe, meer positieve en herstelgerichte naam voor 
deze tak van de GGZ. 
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De uitkomsten 
Groep 1: Jaap en Marlies 
In de nieuwe visie dient herstelgericht werken centraal te staan. We richten ons op 
mogelijkheden van de cliënt.  
Hierbij is  nadruk op somatiek en leefstijl van belang 
Kernwoorden in de visie zijn: 

-‐ Meer expertise van buiten ggz.  
-‐ Hoop en perspectief bieden.  
-‐ Zoeken naar wederkerigheid.  
-‐ Duurzaam inspiratie volhouden en blijven proberen.  
-‐ Verbindend communiceren.  
-‐ Burgerschap en mee doen in de samenleving.  

We streven naar een derde meer herstel bereiken. Hierbij zullen we netwerken 
rondom de cliënt optimaal moeten benutten (vaak opbouwen). Terreinen steeds 
meer opheffen is de wens. Voor meer functies de cliënt verleiden naar buiten te 
gaan: wonen, werken recreëren, …. 
Ervaringsdeskundigen centraal stellen (in plaats van bestaande zorg) is ook een 
aandachtspunt in de nieuwe visie. En bewezen effectieve zorg inzetten. Dit vraagt 
meer onderzoek.  
De woon carrière losweken  van de zorg carrière. Keuzevrijheid van de cliënt staat 
hoog in het vaandel en de zorg reageert daar flexibel op. We realiseren een sterke 
verbinding met FACT en HIC. Alle opties open houden en blijven houden zodat er 
steeds perspectief blijft. Een aansprekende dag invulling met meer individuele 
oplossingen en met inzet van vrijwilligers, netwerken, etc. Veel andere disciplines 
inzetten. Meer anders opgeleiden. Ergotherapeuten, sociaalagogen, 
trajectbegeleiders, etc.  Maw: Alles moet anders 
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Groep 2: Martijn en Bert 
HOZ !!! is heel belangrijk. Deze paradigmaverschuiving moet tot in de haarvaten 
ontwikkeld worden.  De verhouding met het medisch model goed uitzoeken en 
wegzetten. De ontwikkeling van de patiënt staat voorop. Daarvoor is een veilig 
therapeutisch milieu nodig. Het is belangrijk dat we niet voorbijgaan aan de 
kwetsbaarheid van deze doelgroep. Dicht bij mogelijkheden van iemand blijven is 
het motto. En dat in een schillenmodel: steeds dichter bij maatschappij. We hebben 
een variëteit aan mogelijkheden nodig die individueel in te vullen is.  
Maw: Persoonlijk herstel. Oog hebben voor kwetsbaarheid en tempo van patiënt 
maar wel risico’s durven nemen. Niet denken in behandeldoelen (in dergelijke 
termen denken cliënten niet. Dus daar moeten we van af. 
Integreren van rehabilitatie, dagbesteding, etc.   
Samenvattend: professionele nabijheid ons eigen maken. Veel uitdagen en mensen 
in beweging brengen. Regie en tempo bij de patiënt. Context is belangrijk. De 
maatschappij ook leren omgaan met en anders laten denken. Wat vindt iemand zelf 
een zinvol leven is telkens de kernvraag. 
 
Groep 3: Sonja en Nico 
Het kernwoord in de nieuwe visie is  GEZOND !!  
We zijn gericht op gezondheid en gaan ook uit van het gezonde. We denken en doen 
op een gezonde manier en zijn herstel ondersteunend (HOZ). 
Relationeel: de relatie met de cliënt moet centraal staan. Dat is wat cliënten in 
langdurige zorg vaak kwijt zijn. Ook vertrouwen en nabijheid zijn daarin van belang.  
En zorgen voor goede behuizing. Mensen een nieuwe kans geven en zich thuis laten 
voelen. Het gaat in eerste instantie om zingeving en energie. De diagnose is niet 
leidend. Het vraagt van ons een veranderende houding, bijvoorbeeld ook de 
psychiater is een coach. Psychiater niet voorop in zijn rol maar als lid van het team.  
Kernwoorden zijn: 

-‐ FED (familie ervaringsdeskundigheid) inzetten.  
-‐ Transmuraal !!  
-‐ Verbinding houden met maatschappij.  
-‐ Meer organisch geheel met andere vormen van zorg behouden.  
-‐ Geen wereld op zich.  
-‐ Contact maken is de kern.  
-‐ Vanzelfsprekend consultatie vragen en  betrekken wie je nodig hebt. 

Wat is voor deze persoon belangrijk, wat is zijn levensverhaal? Dat is de vraag die 
we moeten stellen en waar we de tijd voor moeten nemen (oprechte belangstelling). 
 
Groep 4: Dirk en Ralf 
Betekenisvol meedoen staat voorop. En daarbij strikt uitgaan van mogelijkheden. Dit 
betekent dat je problemen aanpakt. En mogelijkheden bij cliënt maar ook bij zijn 
omgeving gaat zoeken.  
Het levensverhaal van de cliënt is een belangrijk onderdeel van dit onderzoek. 
Mensen in de langdurige klinische zorg zijn vaak sterke persoonlijkheden. Dat eruit 
zien te halen is de kunst. 
 
Groep 5: Michiel en Constant  
Meedoen en perspectief hebben is belangrijk (zingeving). Patiënten hebben vaak last 
van hoe wij e.e.a. regelen. Het moet meer onzichtbaar worden voor cliënten hoe wij 
dingen regelen/organiseren. Het is wel belangrijk om duidelijke afspraken  met 
politie, crisisafdeling, etc.  Maar van de rompslomp er omheen hoeft een cliënt geen 
last te hebben. We kunnen daarin veel leren van ziekenhuizen.  
Mensen hebben ook eigen kracht dus niet alles overnemen is belangrijk. Maximale 
autonomie en veiligheid. Mensen doen mee en doen de dingen zelf. Deze zorg 
hebben we straks niet meer, is onze insteek. Maximale autonomie en zingeving zijn 
belangrijke waarden. Er zijn veel moderne technologieën om mensen daarbij te 
ondersteunen. Mensen worden niet beter van langdurige opnamen. Hiervoor hebben 
we ook de maatschappij nodig en de acute psychiatrie.  
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Samenvattend:  
Uit de presentatie kunnen we opmaken dat we een andere zorg nodig hebben. Deze 
zorg is relationeel, risico’s nemend, lerend, en de samenleving is hierin betrokken. 
We moeten breder en opener worden. Het is de kunst mensen uit te dagen om te 
(mogen, willen kunnen) “worden wie je bent”. Met onophoudelijk vertrouwen. 
Gewoon doen en gewoon praten. Echt onbevooroordeeld luisteren en nabij zijn.  
Eindigheid van de opname/tijdsgebonden 
Deze vergeten groep verdient beter !! 
Zie verder power point (separate bijlage) 
 
 

 
 
Waar gaan we voor? Onze missie 
Vervolgens hebben de vijf werkgroepen verder nagedacht over de doelgroep, de 
missie en belangrijke doelstellingen 
 
Groep 1: Ellen en Robbert  
Doelgroep: mensen met een ernstige psychiatrische aandoening/kwetsbaarheid 
Kern van onderscheid: er is ondersteuning nodig bij wonen, zelfzorg, dagbesteding 
en sociaal netwerk. Advies is het document Over de brug (over EPA) dat binnenkort 
uit komt hierbij te betrekken. 
Ook de vignettenstudies kunnen ons helpen bij het scherper formuleren van de 
doelgroep. 
Hoe willen we LKZ gaan organiseren? 
Community support system is de kern. We moeten op zoek naar een ander model. 
En ons gaan terug trekken uit de grote instituten. 
Herstel en eigen kracht staan centraal. Het zou goed zijn als we mensen van buiten 
de ggz hierbij betrekken. Zij kijken vaak anders. 
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Professionals dienen bescheidener worden. 
Ook is veel aandacht nodig voor het creëren van een helende woonomgeving. Deze 
is nu vaak deprimerend. 
Het zorgpad/de zorg volgt de cliënt (ipv andersom). Breng datgene naar cliënt wat 
hij nodig heeft. 
 
Groep 2: Bert S 
Doelgroep:  
De mensen die op dit moment voldoen aan de EPA criteria voor wie andere zorg 
ontoereikend is.  
Aantallen: 0,05% (Friesland) 250 LKZ cliënten op 500.000 inwoners. 
Missie: mensen uit deze doelgroep in beweging krijgen op verschillende gebieden. 
Aansluitend bij de mogelijkheden van de cliënt 
Doelstellingen: 
Geformuleerd vanuit managementperspectief: 50% minder bedden komende 5 jaar. 
Gemiddelde doorlooptijd 80% binnen 1 jaar en de rest binnen 3 jaar. 
Geformuleerd in  cliëntenperspectief: zoveel mogelijk in het huis van de cliënt.  
De cliënt bepaalt zelf waar hij staat op de ladder. En welke stappen  hij daarin wil 
zetten. Zijn eigen persoonlijke maat. Zelfredzaamheidsmatrix. 
 
Groep 3: Yolande en Gallisch 
Doelgroep: toekomst: als FACT en HIC goed functioneert gaat het om een kleine 
groep die klinisch opgenomen moet worden. Het motto blijft dat je beter thuis 
herstelt. 
Hier moeten we heen bewegen want we hebben nu veel patiënten die al lang 
gehospitaliseerd zijn. Wie zal 24 uurs zorg nodig blijven hebben? Welke factoren 
spelen dan mee? BOPZ cliënten maken hier ook onderdeel van uit. 
Aantallen: op 700.000 inwoners ongeveer 200 patiënten (is ons 
toekomstperspectief). Nu ligt dat ongeveer op 600. 
Doelstelling: het verschil maken. Housing together. Dat je wel een eigen plek hebt 
maar ook gebruik kunt maken van gezamenlijke delen. Geen dagactiviteiten maar 
werken in de wijk. Hulpverleners gaan mee indien nodig en werken mee. Zelf koken 
onder begeleiding van een kok. Met andere woorden; veel meer gewone zaken van 
hele leven weer oppakken. 
We moeten een plan ontwikkelen en competenties HOZ implementeren. 
Ons doel voor 2020: er is geen APZ meer. Allemaal in HAT woningen in de wijk. 
 
Groep 4: Marian en Annemiek  
Doelgroep: cliënten die nu langdurend klinisch verblijven.  1 op 1300 tot 1 op 
17.500  (30 op 380000 inwoners bleek uit een vergelijking tussen de aanwezigen 
nu). 
Missie: wij willen geen klinische verblijfsvoorzieningen meer in Nederland. 
Er zijn verschillende vormen van wonen, zowel individueel als samen wonen met 24 
uur ondersteuning.  
Betekenisvol meedoen is de richting. Te beginnen bij dingen die al wel kunnen. 
Gewoon nu alvast starten in de praktijk en al doende verder ontwikkelen. 
 
Groep 5: Bert A en Gerard  
Doelgroep: Ernstige psychiatrische problematiek die een stagnatie hebben 
opgelopen in het herstelproces wat heeft geleid tot een handicap. Niels: hiervoor is 
specialistische know how nodig. Jaap: maar wel op een modernere manier 
aangeboden.  
We onderscheiden twee domeinen: de bestaande cliënten en de nieuwe instroom. Bij 
de laatste groep richten we ons op het doel: zorgen dat ze niet meer instromen. De 
zittende cliënten moeten we individueel ondersteunen in  rustig naar buiten te 
bewegen.  
Cijfers: het is van belang die te gaan achterhalen. We weten dat nu enorm grote 
verschillen bestaan tussen de regio’s in Nederland. 
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Doelstelling: binnen 5 jaar 30% bedden afbouwen. 
Voor de DD problematiek  en mensen met een laag verstandelijk vermogen moeten 
we antwoord zoeken en betere zorg ontwikkelen. 
Cliënt woont waar hij wil en de zorg verplaatst zich indien nodig. Niet andersom. 
Slogan: Iedere ggz cliënt heeft een juiste woning waar hij zich thuis voelt. Hij/zij 
vereenzaamt en verwaarloost niet. 
 
Samenvattend: 
Waar staan we nu en welke vragen liggen er te beantwoorden? 
Doelgroep: We focussen in deze visieontwikkeling op de huidige ZZP B (6, 7 en 8) 
De eerste 2 ronden hebben een aantal vragen opgeleverd: 

-‐ Is er een psychiatrie te bedenken zonder klinische lang zorg? 
Langzame afbouw lijkt mogelijk als we er veel ondersteuning omheen is 
georganiseerd. Niet iedereen is het hiermee eens. Er blijft volgens hen een 
groep die 24 uurs zorg in een locatie nodig hebben. Die zijn in elk land 
herkenbaar. Anders belanden zij uiteindelijk op straat of vereenzemen en 
verwaarlozen. 
In NHN is sinds zij FACT hebben de wachtlijst opgedroogd en zijn er lege 
plekken. Zij voorspellen dat  deze langdurige klinische zorg over tien jaar niet 
meer bestaat. 
Uitgangspunt is dat mensen zo zelfstandig mogelijk moeten kunnen wonen 
en dat daar de zorg geïntensiveerd wordt indien nodig.  

-‐ Heb je dan een specialisme nodig voor een deze doelgroep ? 
Wat zijn de elementen van stagnatie van het herstel is een van de centrale 
vragen waar we antwoord op moeten zoeken. Om te kunnen bepalen wat het 
antwoord is. 
Is het een groep die al eerder in het zorgtraject te traceren is en zou het 
mogelijk zijn hen dan meteen de juiste zorg te geven? Dat blijkt heel moeilijk.  
Na uitgebreide discussie moeten we constateren dat we dat niet weten. En dat 
dit per cliënt ook jarenlang verkeerd ingeschat kan worden. Door zowel 
onder- en overbehandeling kunnen wij daar ook veel schade aan toegevoegd 
hebben. Het kan zijn dat als we dat beter doen dat we dan veel minder tot 
misschien geen LKZ nodig hebben, maar dat is nu zeer de vraag. 
Belangrijk is dat we zorgen dat er niemand tussen wal en schip gaat vallen.  
Het lijkt wel duidelijk dat er een groep is die zeer intensieve zorg nodig heeft 
(24 uur).  
Deze groep is groter dan wat nu in de LKZ zit. Zij zitten op dit moment ook in 
andere zorgvormen verstopt of mijden zorg. 
Gezamenlijk zijn we het eens over de wens: 
Dat deze  groep minder instroomt 
Dat we zelf als ggz geen negatieve effect hebben  
 
Overige vragen die we nog niet aan de orde hebben gehad: 

-‐ Hoe ziet dat specialisme er dan uit? 
-‐ Stagnatie in herstel; is dat de schuld van de ggz? 
-‐ Waar is het RIBW in dit verhaal? Belangrijk dat we hen betrekken. 
-‐ Gaan we zelf gesloten aanbieden of niet? Maak je alleen gebruik van HIC? 
-‐ Waar is de forensische langdurige zorg? 
-‐ Waar is FACT? 
-‐ Is het een sub specialisme waar aparte know how op ontwikkeld moet 

worden? 
 
 
Samenvattend: 
We gaan beschrijven hoe een betere zorg er uit ziet. Voorlopig wat meer vanuit de 
realiteit van nu. 
Maar wel met een grotere ambitie op langere termijn. 
Met andere woorden: we willen betere zorg en minder klinische zorg. 
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Dag 2 
Gaan we de Dutch of de Italian way of is kiezen niet van belang? 
 
Allereerst presenteert Tom de uitkomsten van dag 1in een Power die bij dit verslag 
meegestuurd wordt. 
Om uit te zoeken of een mogelijk nieuw kader voor LKZ anders is wanneer we gaan 
voor opheffen LKZ of voor goede klinische zorg bieden aan een groep die er altijd 
zal zijn, worden twee ontwerpen gepresenteerd. Gekscherend hebben we die het 
Italiaanse model en het Nederlandse model genoemd. 
 
Italië:  
Uitgangspunt: we hebben geen klinische voorzieningen meer. Ieder heeft recht van 
wonen (een eigen woning). Wat hebben we meer te bieden dan wat we nu ambulant 
al kunnen bieden? 
Hoe kunnen we goede 24 uurszorg leveren in een ambulant kader, is dan de vraag. 
We hebben al veel moderne technologieën en zelfmanagementinstrumenten die we 
kunnen inzetten. 
We zetten nog te weinig natuurlijke hulpbronnen/netwerken in. We streven er naar 
dat ook bij een crisis iedereen in het netwerk weet wat zijn rol/toegevoegde waarde 
is.  
Dus: de moderne technologie en de inzet van een natuurlijk netwerk moeten we 
gaan uitwerken. 
En ook: consultatieteams organiseren die voor FACT teams beschikbaar zijn. 
Inzetten op een betekenisvol leven waar de cliënt vooral zelf aan werkt met 
ondersteuning van verschillende hulpbronnen (niet alleen professionals) .  
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Waar kunnen we dat niet organiseren? Daar is eventueel wel iets van een vorm van 
(woon)zorg nodig, maar heel beperkt als we het goed organiseren. 
 
Holland:  
Uitgangspunt is dat we een LKZ nodig blijven hebben. Er zal altijd een doelgroep 
zijn die niet zelfstandig kan wonen. 
We hebben het over de groep waar alles al geprobeerd is. Als ambulant goed  
ingezet wordt met een goede HIC  zal de groep kleiner worden, maar wat leveren we 
dan aan de groep die toch nog over blijft? 
Voor die groep bieden we een nieuwe kans, nieuwe start: tijd en ruimte bieden; het 
hele verhaal opnieuw bevragen; het medisch verhaal opnieuw bekijken, een helende 
omgeving creëren; gewoon is heel bijzonder; nieuwe deskundigheden ontwikkelen 
(bijvoorbeeld orthopedagogische insteek – inzetten op gedrag); stabiel team 
organiseren waar je kunt blijven; deur op slot is zwaktebod; dus: intensiteit van zorg 
verhogen komt daarvoor in de plaats; betekenisvol dagritme; samenleving weer 
binnen brengen; veel inzetten op de relatie; gericht op een gezond milieu. 
Als we dit niet goed regelen zullen veel mensen buiten de boot vallen en of in hun 
huis of op straat vereenzamen en verwaarlozen. 
Het linkend perspectief is dat we deze vorm van zorg zo klein mogelijk willen 
maken maar op dit moment nog nodig hebben. 
We zien toenemend mensen op straat. We streven naar ambulant maar zullen 
moeten zien hoe ver we daar in komen. 
Het is wel belangrijk om het inspirerende verhaal te vertellen. Ook intramuraal 
moeten we een inspirerend verhaal hebben. En ook risico’s durven nemen. 
Parameters definiëren waarop je die risico’s verantwoord kan nemen. Bijvoorbeeld:  
betrokkenheid van familie is een voorwaarde voor succesvol ambulantiseren. Zo ook 
voor een sociaal netwerk.  
Intensivering van zorg is daarbij ook een cruciaal begrip. 
Tweesporenbeleid is daarom de oplossing. 
 
 
 
 
Invulling van een aantal aspecten van het nieuw kader 
Plenair hebben we een aantal items op de grond gelegd waar we meer concreet 
invulling aan willen geven. Vervolgens zijn werkgroepen geformeerd en zijn we met 
deze invulling aan de slag gegaan. 
 
Item 1: Herstel  
Uitgaan van krachten in breedste zin van het woord is de kern van herstel. Het 
levensverhaal is cruciaal. Hier moet je veel aandacht aan besteden, opvragen, 
oprecht luisteren en bevragen, opschrijven. Het Handboek positieve psychologie kan 
ons inspireren. Niet met diagnostiek beginnen maar onderzoeken van 
mogelijkheden (Krachtenonderzoek). 
De puzzel van iemands leven maken. Vanuit een realistisch beeld. De cliënt gaat 
zich zien als een mens niet als een opeenstapeling van problemen. Zo wordt het een 
zoektocht naar wat je wil en kan en ga je je weer waardevol voelen. Samen wensen 
in vervulling gaan brengen en mogelijkheden creëren.  
Mensen uit de buurt en die zich bereid tonen betrekken. 
In New York is een project waar de cliënt van begin tot eind met lotgenoten in 
contact is en dat gaan we hier ook doen. Uitspraak: eerste contact is met een 
ervaringsdeskundigen. Juist deze groep heeft daar recht op. 
Samen een nieuwe start maken. 
Veiligheid is een belangrijk item in deze vorm van zorg. Risicotaxaties zijn 
onderdeel van de behandeling daar waar geïndiceerd. 
In samenwerking met FACT en HIC proberen we deze groep zo klein mogelijk te 
houden en voor hen ook perspectief open te houden. 
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Item 2: Het (sociale) en professionele  netwerk 
De wereld van (cliënten van) LKZ is veel te klein. We willen dit openbreken. Op het 
individuele niveau van de cliënt door zijn sociaal netwerk dan wel opnieuw op te 
bouwen dan wel te herstellen of behouden. 
Daarnaast gaat de LKZ meer positie nemen in regionale netwerken. Aandacht voor 
het milieu en perspectief bieden is het devies. Samen met nulde en eerste lijn plus 
FACT en HIC en sociale wijkteams en sociale steunsysteem. 
Bundelen va mogelijkheden. Met FACT als kloppend hart die zorgt voor de 
verbinding. Vraag: waarom niet de cliënt in het kloppend hart? 
 
Item 3: Intensiveren van zorg 
Het digibord lijkt een handige vorm om overzicht te houden over het intensiveren 
van zorg (later kunnen we uitwerken hoe dat bij LKZ kan werken).  
Opschaling van zorg is van belang om iemand in de eigen situatie te kunnen 
houden. Preventie van crises is wellicht nog meer van belang > Dus: werken met een 
individueel crisissgnaleringsplan/ crisiskaart en triadekaart.  
Opschalen van bemensing tot uiteindelijk 1 op 1. Het gaat ook om “andere zorg en 
bejegening”. Dit vraagt een verschuiving van perspectief. Het dient meer de vraag te 
zijn: Wie is voor de cliënt de sterkste schakel/hulpbron op het moment dat het 
minder dreigt te gaan? Diegene wordt ingezet. Dit vraagt ontschotten en rouleren 
zodat je leert van elkaar. Openheid naar buiten en optimale flexibele inzet. 
Wat zijn grenzen van opschaling en hebben we dan ook een EBK en gesloten unit 
nodig? 
Tijdig afschalen is daarnaast ook van belang. Samen met de sterkste schakel bepaalt 
cliënt wanneer dit weer kan. Een netwerkapp kan  cliënt helpen om zelf een digitaal 
netwerk kan bij te houden. Wie is mijn sterkste schakel? 
 
 
Item 4:  Een ervaringsdeskundig multi disciplinair team. 
Deze groep heeft een nieuwe naam geïntroduceerd:  
 
ART - is een kunst maar geen kunstje 
Assertive Recovery Triad ofwel assertieve/actieve herstel triade 
 
Kern is de triade (cliënt, naaste en hoofdbehandelaar). Zij bepalen met elkaar welke 
weg bewandeld wordt. Dichtbij de eigen beleving. En zijn actief bezig met een 
herstelproces van ieder in de triade. 
In het multidisciplinair team zitten ervaringsdeskundigen (meerdere); 
verpleegkundigen (PIT), sph/spw/mw, helpenden  en in het behandelteam 
verpleegkundig specialist, psychiater, orthopedagoog, ervaringsdeskundige. Ieder 
heeft lijnen naar buiten. Zij halen dingen van buiten naar binnen en andersom.  
In de triade bekijkt men: waar staan we (ieder van ons) wat willen we en wat hebben 
we daarvoor nodig? 
Cliënten leren werken met social media. Gewone zaken worden ingezet in de nabije 
omgeving. 
Je breidt uit waar nodig en dat is opschaling. 
Senior ervaringsdeskundigen stuurt twee juniors aan. Elk team heeft dus minimaal 
drie ervaringsdeskundigen. FED (familie ervaringsdeskundigheid) maakt hiervan ook 
onderdeel uit. We stoppen met zitten, zijn actief. De driehoek in 3D is het symbool                            
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Item 5:  Onophoudelijk vertrouwen / de zorgsoldaat en betekenisvol 
meedoen 
De relatie is het uitgangspunt en de basis voor herstel.  
We hebben een nieuwe zienswijze nodig vanuit de orthopedagogische hoek. En 
inzet van verschillende disciplines.  
Continue kansen bieden. Hoop en vertrouwen. Zicht op mogelijkheden. Coachen en 
motiveren. 
In een lerende organisatie waar we veel aan onderzoek en reflectie doen.  
Niet allen deze cliënten zijn vergeten en verwaarloosd maar ook de mensen die daar 
werken. Zij voelen zich vaak survivals in deze moeilijke vorm van zorg. Beter 
faciliteren en aandacht hebben voor nieuwe ideeën en initiatieven. 
Continuïteit in de zorg garanderen en organiseren. Medewerkers gaan mee indien 
nodig.  
Het is van belang dat we een competentieprofiel ontwikkelen:  
Medewerkers komen in hun kracht hebben een kader nodig STERK: Slim Team in 
Eigen Regie en Klantwaardig. Verbeterborden, continue samen leren met de cliënt.  
Simpel houden vanuit bijvoorbeeld de vraag: waar loop je tegen aan en hoe kunnen 
we daar STERK mee omgaan? De organisatie ten diensten van dit proces van het 
team. 
Cliënttevredenheid continue bevragen/onderzoeken. 
Zelfredzaamheidsmatrix in de ROM in plaats van de Honos 
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De opbrengst van twee dagen geïnspireerd werken 
 
 
Afsluitende ronde: 
Wat heeft je geïnspireerd in deze twee dagen? 

-‐ Het onophoudelijk opbouwend vertrouwen is een uitdaging (zowel naar cliënt 
als personeel). 

-‐ Dezelfde taal gaan spreken is belangrijk. 
-‐ Veel overeenkomsten in de visie die lijkt te gaan ontstaan. Het is de Kunst 

(ART) om het te verbinden. 
-‐ Ik wil het mee maken en van het uitzichtloze af. 
-‐ Energie: er ligt veel in het team. Wie heb ik als mens tegenover me? 

Menselijke maat. Hoe gaan we landelijk hier verder mee? 
-‐ Het moet en kan anders. Beangstigd ook: hoe gaan we dat realiseren en hoe 

komen we daar? 
-‐ Passie om voor deze groep iets anders te gaan doen. Gaan doen 
-‐ Gestagneerde herstelprocessen  daar hebben we orthopedagogische 

vaardigheden voor nodig. Bij aanpalende zorg halen. Management 
medewerkers benaderen zoals wij willen dat zij ook met cliënten omgaan. 
Voorbeeldgedrag in vertrouwen. Mensen in hun kracht zetten. 

-‐ Overbehandeling en onder behandeling hebben kritische reflectie nodig. De 
kern is gaan bewegen. Intensiever en korter. 

-‐ Veel denkkracht aanwezig hier. Dit platform is prettig. De asielfunctie hebben 
we verwaarloosd en heb er vertrouwen in dat we dat gaan veranderen. 

-‐ Veel wil en energie en motivatie om voor deze groep verschil te gaan maken. 
Realistisch blijven in dat het gaat om kleine stappen voor mensen. 

-‐ Goed dat we vanuit twee lijnen hebben gedacht. Heeft aangescherpt. 
-‐ Spannend: krijgen we het nu ook weer te pakken? Kunnen we een inspirerend 

proces op gang brengen. Wordt steeds concretere vanuit een brede visie 
gisteren. Fantastisch 

-‐ Investeren in een verloren doelgroep. Vruchten gaan plukken. We hebben 
gisteravond de omslag kunnen maken. 

-‐ Keep it simpel en dichtbij cliënt en familie 
-‐ Er kunnen dingen beter en we krijgen dat steeds meer concreet te pakken. 

Enorme transitie en we hebben veranderingen op niveau van werkwijze, 
structuur en cultuur nodig. Laten we het ook zo in beeld brengen. 

-‐ Mooi dat we voor deze doelgroep aan de slag gaan. In New York zeggen ze 
wat ze heel belangrijk vinden en gaan daar voor. Bagatelliseer je eigen idee 
niet maar ga “all the way” 

-‐ Bijzonder dat er een fijne revolutie aan zit te komen. Had dit niet verwacht. 
Niet ingewikkeld doen. 

-‐ Er ontstaat binnen korte tijd een nieuw perspectief voor zowel cliënten als 
medewerkers. Ik gun het hen beiden. Veel energie die we vast moeten 
houden en om moeten gaan zetten. 

-‐ Hoe gaan we grote veranderingen behappen (WMO bijvoorbeeld)? Klinische 
zorg open maken naar de samenleving. Ik ben huiverig voor financiële 
ontwikkelingen maar daar kunnen wij een goed alternatief voor bieden door 
mensen een plek in de maatschappij  te geven. Nuttig wat we gedaan hebben 
hier.  

-‐ Ik ga er morgen mee aan de slag en dan gaan we de toekomst verder 
bouwen. Een tsunami tot stand brengen.  

-‐ Inspirerend; ik ben later ingevoegd maar het is bijzonder om te zien hoe we 
elkaar hier vinden in waar het heen moet en gebundelde denkkracht 
realiseren. Belangrijk. Deze doelgroep heeft deze aandacht en menselijke 
belangstelling nodig. Ik adviseer om de VG en forensische zorg te gaan 
bezoeken want daar kunnen we nog veel halen. Dit is een specialistische 
vorm van zorg die heel basic dient te zijn. 
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-‐ Heel kritisch gekeken waardoor we een frisse blik hebben gehouden. Een 
ideale situatie dient zich aan waar we naar toe kunnen gaan werken. 

-‐ Voel ook een grote verantwoordelijkheid. We moeten ook gaan doen. Hoe 
gaan we dat in eigen kring alvast inzetten? 

-‐ Volgende ronde mensen van buiten mee laten denken uit andere sectoren. 
 

Bijlagen: 
-‐ Plan van aanpak (wordt separaat aangeleverd) 
-‐ Samenvatting Visie en missie (wordt separaat aangeleverd in power point) 
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