Verslag Heidagen ART op 1 en 2 december 2014 in Leusden

Voor de tweede maal zijn we met experts uit Nederland bijeen gekomen op Landgoed ISVW in Leusden
om met elkaar te bouwen aan het ART model. We zijn er in geslaagd om weer een stap te zetten in de
inhoudelijke invulling van ART en gaan de komende maanden hard aan het werk om een eerste concept
van het werkboek voor te kunnen leggen aan betrokkenen tijdens een volgende expertmeeting in april.

De belangrijkste uitkomsten van deze Heidagen zijn:
•

We hebben de naam ART vastgesteld en die zal in de Nederlandse versie
Actieve HeRstel Triade binnenkort bekend gemaakt worden via een website.
Via deze website kunt u de ontwikkelingen volgen. We brengen iedereen
daar tegen die tijd van op de hoogte.

•

ART concentreert zich op gestagneerde herstelprocessen en biedt vooral
expertise in het de-stagneren door o.a. het bieden van een nieuwe kans,
aansluiten bij de persoonlijke drijfveren, kracht en het eigen verhaal van
mensen die in hun herstel zijn vastgelopen. De tijd nemen en contact maken
met elkaar

•

Binnen ART is het elkaar ontmoeten, samen werken en leren van elkaar in de
triade de kern van waaruit we werken.

•

Medewerkers staan met passie in het werk, zijn belangstellend en open over
hun eigen herstelervaringen en worstelingen in het leven.

•

Er is een model ontstaan tijdens deze dagen gebaseerd op de 12 thema’s
van “Over de Brug”, waardoor we een gezamenlijke taal kunnen spreken en
aansluiting vinden in het totale spectrum van FACT, HIC en ketenpartners.

•

We zijn uit elkaar gegaan met vertrouwen in wat er nu ligt en besef dat we
nog werk te doen hebben om de ART specifieke elementen goed uit te
werken.
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Hieronder volgt een volledig verslag van de twee dagen.

Dagdeel 0: De visie van cliënten en naasten
We starten de heidagen met een raadpleging in de triade. Vier cliëntervaringsdeskundigen, vier familie
ervaringsdeskundigen en vier professionals komen bijeen om de ingrediënten van ART te bekijken
vanuit het eigen perspectief.
Na een welkom van Bert Stavenuiter legt Tom van Mierlo uit wat ART tot nu toe inhoudt en in welk
kader deze ontwikkeling gezien moet worden.
Samen optrekken in de triade is één van de kernuitgangspunten en dat willen we ook in de
ontwikkeling van dit vernieuwend kader. Vandaar dat we de basis-ingrediënten zoals we die tot nu toe
ontwikkeld hebben willen toetsen. Hoe kijk je vanuit je eigen positie? Welke topics vind jij belangrijk?
Onderstaande thema’s zijn voorgelegd aan de drie groepen (cliëntperspectief, familieperspectief en
professioneel perspectief). Opmerking: In het verslag zijn de perspectieven al aan elkaar verbonden
omdat ze aanvullend waren. Niet alle items konden aan de orde komen.
1. Zelfregie
Het is voor mensen erg moeilijk om zelfregie te nemen als je leegte ervaart, want dan heb je niets om
je op te verhouden. Een uitnodigende context is daarom nodig om weer aan zelfregie toe te kunnen
komen. Het gewone dagelijkse leven dient tastbaar aanwezig te zijn.
De maatschappij draait door en is druk. Sommige mensen haken hier op af. We hebben altijd haast.
Tijd nemen om werkelijk te horen wat iemand bezig houdt, is wat veel mensen nodig hebben.
De tijd op nul kunnen zetten. Om de gekte van de maatschappij aan te kunnen moet je de rust krijgen
om jezelf te kunnen herpakken. Herstel is dan aan de orde.
We vragen ons af of we hier een andere term en inhoud aan kunnen geven? Bert Aben geeft aan dat het
vooral te maken heeft met de tredmolen stilzetten en tijd nemen voor zelfreflectie. In het hier en nu
kunnen zijn en niet op doelen op termijnen gericht. Vragen: wil je rust hebben of je op de toekomst
richten? Dat is namelijk per persoon en per tijdstip verschillend.
Met andere woorden: individualisme en aansluiten bij wat iemand nodig heeft.
Hebben we echt contact met elkaar? Daar moet het om gaan. Mensen staan niet los van hun context
dus zelfregie ontstaat in contact met de ander. Een veilige plek en echt contact zonder voorop gestelde
agenda. Van daaruit zie je wel wat er uit voortkomt. Mensen moeten vragen kunnen stellen en
aandacht hebben voor hun individuele zijn (drijfveren). Doorvragen naar eigen kracht, mogelijkheden,
wensen en drijfveren. Je bent mens in plaats van cliënt en zo wil je ook benaderd worden. Contact met
ervaringsdeskundigen/ervaringsgenoten helpt daarbij. Inventariseer de eigen kracht, wensen en
behoeften.
Ook voor familieleden geldt dat ze hun eigen regie weer moeten vinden en oppakken. Ook zij hebben
daar ondersteuning bij nodig. Je wilt ook loskomen van het telkens met de cliënt door dalen gaan, en
zelf goed overeind blijven. Hiervoor moet je kunnen vertrouwen op goede veilige zorg. Het moet
rustgevend zijn als je de regie uit handen geeft. Is er in moeilijke periodes ook aandacht voor familie?
Zodat je je daarna weer op jezelf kunt richten. Voor familie geldt vaak dat zij moeten leren om vanuit
eigen rol en perspectief te gaan kijken. Je bent vaak te lang gewend geweest om je op jouw naaste te
richten.
2. Herstel
Herstel is van mensen zelf. De cliënt bepaalt dan ook zelf de norm, het tempo, en zijn eigen traject.
Hierbij dient de professional aansluiting te vinden.
Het is belangrijk om veel te investeren in het informeren over Herstel, veel delen met elkaar en hoop
bieden. Kennis met elkaar gaan delen in de triade. We kunnen daarin van elkaar leren. Samen leren
brengt ook gelijkwaardigheid in de relatie tussen cliënt, naasten en medewerker.
We zullen met elkaar veel inzicht moeten gaan krijgen in hospitalisatie en dehospitalisatie. Met z’n
allen leren hoe we daar mee om kunnen gaan en bewust zijn dat we (triadepartners) daar allemaal aan
onderhevig zijn.
Ook voor familie geldt vaak dat ze een nieuw netwerk moeten aanboren. Veel contacten zijn vaak
verloren of op de achtergrond geraakt.
Hoe kom je tot een nieuw perspectief met elkaar is ook een vraag waar familieleden mee kampen.
Ervaringsdeskundigen bieden vaak door hun verhaal hoop op nieuw perspectief.
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3. Psycho-educatie
De inzet van (zowel cliënt als familie)ervaringsdeskundigen is van belang als het gaat om psychoeducatie. Zij kunnen ook taboes en schaamte helpen doorbreken. Cliënten praten vaak niet meer over
bepaalde onderwerpen. Bijvoorbeeld seksualiteit en de bijwerkingen van medicatie. We kunnen veel van
elkaar leren in het open bespreken van thema's. Ook hulpverleners zouden wat meer openheid over
hun eigen ervaringen kunnen inzetten.
Stigma en zelfstigma zijn belangrijke thema’s binnen psycho-educatie. Als je in deze settingen kunt
leven ben je een krachtig mens met enorm veel ervaringen. Toch kijken we vaker vanuit de zwakte en
ziekte. Ook mensen zelf zien hun eigen kracht niet meer. Weer de aandacht leggen op de krachten die
mensen al benutten en van daaruit verder bouwen is daarom belangrijk (kijk ook naar film en literatuur
van Jim van Os in dezen).
Eerst de goede touch met elkaar vinden in dergelijke cursussen of individuele psycho-educatie. Vanuit
het vertrouwen er vooral van elkaar leren te kunnen leren.
Psycho-educatie moet geen eenheidsworst zijn. Voor iedereen en op elk moment is er behoefte aan
iets anders.
Meer perspectiefvol en minder tobberig. Dat is wat familie ook herkent in hun groepen. Juist in
langdurige zorg is opnieuw psycho-educatie inzetten van belang. Niet te snel denken “dat weten ze
allemaal wel na al die jaren ervaring in de ggz”. Bovendien zijn er nieuwe inzichten die mensen ook een
ander perspectief kunnen bieden.
Samen gaan nadenken over een andere invulling. Een nieuwe vorm. Te beginnen met het uitwisselen
van ervaringen in de triade. Bij elkaar leggen en samen leren hiervan.
De hulpverlener moet vooral goed kunnen schakelen en intermediëren. Met altijd gerichtheid
op/aandacht voor de vraag waar is de hoop, waar zien we perspectief, krachten en kansen? Het kan
helpen als hulpverleners ook uit de kast komen met eigen ervaringen. Iedereen kent familieleden met
bepaalde problemen en heeft zelf ook periodes van ontwrichting meegemaakt. Dat delen, je eigen
kwetsbaarheid laten zien, maakt dat we anders met elkaar omgaan.
De rol van hulpverlener en posities ten opzichte van elkaar gaan hiermee zeer veranderen.. De ene keer
is de een kwetsbaar en de ander wellicht krachtig en andersom. We kennen allemaal beide kanten van
het leven.
Mag het ook dat je geen doelen hebt of niet bezig bent met beter worden? Te veel praten over hoop
lijkt ook al weer een norm die we de ander willen opleggen. Het gaat er om dat we in contact zijn en
ieder zijn weg mag gaan. Waar nodig steunen we elkaar daar in.
Het bieden van een veilige plek waar iemand kan zijn wie hij wil zijn, en of hij ook iets of ergens anders
wil komen, laat dat bij hem zelf.
Psycho-educatie moet meer psycho-begeleiding worden. Iedereen moet zelf kunnen bepalen bij wie je
dat haalt en wanneer je dat nodig hebt.
Afsluitend wordt aangegeven dat het goed zou zijn als er in de volgende dagdelen aandacht is voor
twee uitspraken:
De cliënt als vriend (omgaan met elkaar zoals je met je vrienden om zou gaan).
De triade zit ook in jezelf en maak je daar contact mee?
4. Bejegening
HoZ is het centrale uitgangspunt binnen ART. Er moet een basis zijn van vertrouwen, opbouwen van
contact. Als er geen contact is, is er geen basis om verder te gaan en dat is iets wat je continue eerst
moet zien te verkrijgen.
Dit heeft ook te maken met taal: niet veroordelend en normerend zijn. Bijvoorbeeld het veel praten
over dat je een psychiatrische ziekte hebt en daar labels aan hangen. In het hele taalgebruik van de
ggz zit dat verweven en dat blokkeert mensen enorm.
Aandacht voor terugvalpreventie is altijd van belang. Je mag niet zeggen: ach, diegene zal elke keer
terugvallen, daar gaan we gewoon van uit.
Belangrijke bejegeningsaspecten zijn volgens ons: gelijkwaardigheid, afstand en nabijheid,
beeldvorming over elkaar, prikkelen en met elkaar omgaan zoals je ook met vrienden zou omgaan.
5. Somatiek en medicatie
Bert Aben geeft aan dat het somatisch welzijn ook iets te maken heeft met eigenwaarde. Vind je jezelf
belangrijk genoeg om je gezondheid belangrijk te vinden. Daar begint het vaak. Als je jezelf niet de
moeite waard vindt, waarom zou je dan bezig zijn met je gezondheid?
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Ook privacy en zelfregie zijn van belang. Respecteren we wel de keuzen die mensen maken? Je maakt
zelf keuzen hoe gezond en dus ook hoe ongezond je wilt leven. Dat blijft in de kern je eigen keus en
het is belangrijk dat daar respect voor is.
De invloed van medicatie is enorm als het gaat om je gezondheid en daar ligt vaak een taboe op. Ook
bij artsen die niet graag over de bijwerkingen praten vanuit de gedachte: hoe krijg ik dan de cliënt wel
gemotiveerd om te slikken? Het gaat er om samen alle keuzen en consequenties op een rij zetten zodat
je als cliënt je eigen keuzen kunt maken.
Het is ook van belang dat je zelf kiest met wie je wat bespreekt en door wie je behandeld wilt worden
en dat kan ook buiten de instelling zijn.
6.
Medicatie
Gebruik cliënt en familie als bron van informatie.
Bespreek in de triade wat je vindt van (de effecten van) medicatie.
7. Intensiveren van zorg
Op- en afschalen van de zorg binnen dezelfde setting is van belang. Inzetten op continuïteit van
wonen, netwerk, etc. (ook punt 8: woonbegeleiding en training).
Zorg voor een vast aanspreekpunt voor de familie, gebruik de familie ook als bron van continuïteit
zodat niet bij elke nieuwe hulpverlener het een herhaling van zetten wordt.
Betrek familie bij behandelplan. Maak familie niet mede verantwoordelijk voor dwang en drang, maar
gebruik hun kennis om dwang en drang te voorkomen. Om ook tijdig te signaleren en aan te geven
hoe je e.e.a. op maat kunt maken. (ook punt 13: dwang en drang).
8. Woonbegeleiding/-training
Niet aan de orde geweest.
9. Betekenisvol mee doen
Niet aan de orde geweest.
10. Familie- en netwerkinterventies
Aandacht voor familie via empowermenttraining en dit actief bevorderen.
Aandacht voor interactievaardigheden en dit trainen bij familie.
Herstellen van het oude, en ontwikkelen van een nieuw netwerk.
11. Inzet van ervaringsdeskundigheid
Niet aan de orde geweest.
12.E-health
Niet aan de orde geweest.
13 Dwang en drang
Niet aan de orde geweest.
14 Outcome meting
Niet aan de orde geweest.
15. Veiligheid
Niet aan de orde geweest.
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Dagdeel 1: M enselijke waarden en drijfveren
Tom van Mierlo opent deze twee daagse, waar nu alle genodigden aanwezig zijn, met een
samenvatting van de stand van zaken in de ontwikkeling van ART en de doelen voor deze twee dagen.
Wat is tot nu toe gebeurd?
Januari 2014: eerste expertmeeting.
Juni 2014: eerste heidagen.
September 2014: tweede expertmeeting.
December 2014: deze twee heidagen.
Hoe gaan we verder?
December 2014 – maart 2015: schrijven concept ART werkboek.
April 2015: derde expertmeeting.
April – Juni 2015: afronden werkboek en naar uitgever.
September 2015: eerste landelijk ART symposium > implementeren ART.
Menselijke waarden en drijfveren
Rob de Jong en Marian de Jong geven aan dat basisbehoeften als uitgangspunt helpen om ingang bij
mensen te vinden en doorbraken te bewerkstelligen.
Sinds kort maken zij in binnen Altrecht gebruik van een methodiek waarmee je inzicht krijgt in de aard
van iemands drijfveren. Je ziet dan ook waarom je op bepaalde vlakken in de triade niet bij elkaar uit
komt als je vanuit andere drijfveren met elkaar probeert op weg te gaan.
Om dit zelf ook te ervaren doen we allereerst een oefening waarin we inzicht krijgen in de kleur van
onze eigen drijfveren. Uit het boek:

Deze oefening laat zien dat het van belang is de drijfveren en stijlen van de ander en van jezelf te
kennen om echt in contact te kunnen komen.
Om een voorbeeld te noemen: als iemand die voornamelijk paars gekleurde behoeften heeft (gericht op
de groep, je veilig voelen, sfeer) wil samenwerken met iemand die meer rood is (gericht op resultaat,
afspraken maken en elkaar daaraan houden), kan dit botsen. Wanneer je dit van elkaar (en van jezelf!)
weet en je kunt aanpassen aan elkaars voorkeursstijl, kom je al een heel eind
Conclusie: door begrip te hebben over wat er gebeurt als je in je drijfveren belemmerd wordt, kun je
hiermee rekening houden. Als je op gedrag reageert in plaats van de persoonlijke behoefte die eraan
ten grondslag ligt, vererger je het gedrag en ga je elkaar belemmeren. Je komt dan in een mechanisme
met elkaar dat steeds verder verergert.
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Je blokkeert iemands drijfveren. Als je dat gaat doorkrijgen, kun je anders met elkaar omgaan.
Marian geeft een voorbeeld van een meisje dat zeer veelvuldig gesepareerd werd. Haar onderliggende
drijfveer was; ik ben bang dat ik hier weg te moet. Daarnaast was de kleur groen overheersend (het
willen zorgen voor een ander, sprak daar vooral in mee). We hebben ons toen anders op haar kunnen
verhouden. In plaats van te reageren op haar gedrag met een separatie, zijn we ons gaan afvragen: hoe
kunnen we haar laten voelen dat ze hier mag zijn, en haar een rol geven die belangrijk voor ons is.
Ze zorgt nu drie keer in de week voor een koffiemoment. Zeer langzaam zie je een verandering bij
haar optreden. Separatie komt sindsdien niet meer voor. Ook heeft ze haar kamer zelf weer ingericht.
Haar eigen woning en plek gecreëerd. Letterlijk van de grond af aan, heeft ze een plek voor zichzelf
opgebouwd.
Een andere cliënt die laat weten eigenlijk zakenvrouw te willen zijn. Haar oranje drijfveer. Toen we deze
wens serieus gingen nemen, werd haar wereld wat vergroot.
Elke cliënt heeft andere drijfveren en voorkeurskleuren als het gaat om innerlijke behoeften. Dit zien en
er bij aansluiten is van belang. Wat voor de één goed is, is voor de ander verstikkend.
Na deze oefening wordt de vraag gesteld: vinden we dit een cruciaal onderdeel van het ART boek?
Het is belangrijk dat we wat meer uit het medisch model moeten stappen en meer naar basisbehoeften
en drijfveren. Gedrag van de ander en jezelf meer doorgronden ....maakt ook meer dat je gelijkwaardig
in relatie tot elkaar staat.
Els Kouwenberg geeft aan dat er bij haar pas iets kon veranderen toen medewerkers door hun eigen
angst heen naar haar gedrag konden kijken. Pas toen lukte het om uit de separeer te blijven en aan
herstel toe te komen. Toen dat open lag en men aan mij vroeg: “Wat moeten we dan doen als jij zo
agressief wordt?”, is mijn gedrag veranderd.
Luisteren is van belang, maar dan zijn we er nog niet. Wat moeten we nog meer doen?
Luisteren betekent ook: welke kleur hoor ik/zie ik? Je bewust zijn van je eigen kleur. Daar begint het
elke keer als je met elkaar contact hebt.
Wat betekent dit voor een teamsamenstelling, de competenties van medewerkers?
Medewerkers moeten leren met dergelijke methodieken te werken. Daarnaast biedt dit ook het respect
voor medewerkers dat je niet alles hoeft te kunnen. Ook hun voorkeurskleuren zijn belangrijk.
Tevens kan de teamsamenstelling (is er voldoende verschil in kleur aanwezig?) een aanknopingspunt
zijn.
Drijfveren koppelen aan de omgeving: bijvoorbeeld ik ben geel maar zit voortdurend in een omgeving
die blauw van me wil.
Wellicht ook in de triade toepasbaar om ook echt elkaars drijfveren te kennen.
Zo ook t.a.v. de doelstelling om te streven naar werk voor iedereen. Ook daar zijn de drijfveren van
belang.
Conclusie: deze manier van denken hoort thuis in ART.
Het bewustzijn om drijfveren als belangrijk uitgangspunt te nemen, helpt ons om structuur te brengen
en past ook in de HOZ visie. Het werkt verbindend, want het gaat om ieders drijfveren.
Dit helpt om mensen een nieuwe start te laten maken. En de stagnatie in het herstelproces te helpen
opheffen.
We kiezen niet voor één model, maar gaan wel in ART dergelijke methodieken beschrijven en in de
“gereedschapskist” zetten.
Terugkoppeling ochtend
Bert Stavenuiter en Bram Berkvens geven kort weer wat de ochtend (dagdeel 0) heeft opgeleverd.
De samenvatting is bij dagdeel 0 (zie het begin van dit verslag).
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Dagdeel 2: Ingrediënten van ART
Tijdens het avondprogramma hebben we de focus verlegd naar de verschillende modules die we gaan
beschrijven. In subgroepen is inhoud gegeven aan deze modules. Ook hier kwamen we niet aan alle
modules toe. De komende maanden gaan we daarmee verder aan het werk.
E-health
Samen leren in de triade dient ook bij E-health het uitgangspunt te zijn. We maken een App voor een
sociale leeromgeving ten behoeve van de triade.
Eddo: mensen hebben contact via een video-chat die bedoeld is om van elkaar te leren, bijvoorbeeld
benoemen van elkaars gedrag.
Er zijn diverse toepassingen te bedenken ter ondersteuning van het dagritme, ADL, sociale
vaardigheden, cognitie, traumaverwerking, et cetera. Met andere woorden vooral op het gebied van
leren en inzicht krijgen kunnen digitale toepassingen veel ondersteunen. Het gewone leven komt
dichterbij.
We laten de experts er even op los fantaseren:
We creëren een virtuele huiskamer, onder begeleiding van een ervaringsdeskundige. Je kunt
dat zien als een sociale leertraining/chat. Dit is mogelijk als video-chat of als tekst-chat.
Helpt ook om sociaal contact te ontwikkelen. Peer-to-peer.
Belangrijke factor om mee te nemen: wees niet te ambitieus in de benodigde (cognitieve)
vaardigheden. Niet te talig maken en eenvoudig in gebruik.
Nog een idee: allerlei vormen van op de persoon afgestemde organizers. Maar ook
braintrainers, spelletjes.
Ondersteunen van de behandeling (T-Tip). Picto's gebruiken.
En nog een idee: moodboard-achtige toepassingen. Bijvoorbeeld slapen, opwinding,
vermoeidheid, medicatiegebruik. Zodat je patronen gaat zien en feedback krijgt. Een virtuele
coach, als het ware. Wellicht is het makkelijker om iets van een computer aan te nemen dan
van een mens. Ook gezond leven en bewegen daarin meenemen.
Hoe kunnen we familie weer op een leuke manier in de loop brengen? Kunnen we hier iets met
serious gaming? Kunnen we een ADL-game bedenken. Zoals de Yamagochi's? Maar moet wel
steeds gekoppeld zijn aan een ambitie, leerdoel. Kun je daar dan ook anderen in het spel
uitnodigen om je te helpen. Kan breder zijn dan alleen de directe naastbetrokkenen.
Kunnen we met virtual reality een training opzetten? Wat zou dan het leerdoel moeten zijn
Waar willen we met elkaar naar toe werken, waar groeien we naar toe? Een virtueel oefenhuis.
Heeft de familie behoefte aan lotgenoten ondersteuning. Kun je met domotica de mantelzorg
ontlasten? Eigenlijk de 3.0 versie van uitluistersystemen. Hoe gaat het met iemand, zonder dat
je er de hele dag bij hoeft te zijn. De inhoud van de koelkast in de gaten houden bijvoorbeeld.
Hoe kunnen we digitale toepassingen gebruiken om een lerende dialoog binnen de Triade te
creëren en in stand te houden. Ondersteunen van ontwikkeling in de richting van het " gewone
leven". Effecten meten (op korte termijn), patronen herkennen.
Gebruiken van communities, ook daar m.b.v. emoticons (iets meer dan likes).
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Veiligheid
Hoe houden we het veilig binnen ART? Het is belangrijk om samenhang te zoeken. In alles dient
veiligheid aan de orde te zijn, bijvoorbeeld hulpverlening, triadegesprek, organisatie, personeelsbeleid.
Risico nemen is ook een belangrijk onderwerp dat uitgewerkt moet worden.
Ook healing environment en best practices van dwang en drang horen thuis in de ART beschrijving.
Op- en afschalen zorg/ flexibele zorg
We streven naar zoveel mogelijk continuïteit van zorg (zowel wat betreft de hulpverlening als de
verblijfsplek). Er wordt op de cliënt afgestemd op- en afgeschaald wanneer dat aan de orde is, waar
mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving en met vertrouwde mensen (netwerk en hulpverleners).
Er wordt gebruik gemaakt van een signaleringsplan/crisisplan. Hierin wordt ook vastgelegd waar
iemand indien nodig voor een crisisplaatsing heen wil. Er is bij de vertrouwde hulpverleners voldoende
expertise in het kunnen omgaan met escalaties. Crisisplaatsingen vinden alleen plaats in het uiterste
geval. Hiervoor is een goede samenwerking met de HIC nodig. Familie/naasten worden nauw
betrokken. Zet vooral die medewerkers en naasten in die rustgevend zijn in zo’n periode.
Na een crisis wordt altijd in de triade geëvalueerd en het crisisplan aangepast op basis van nieuwe
inzichten. Als je risico’s neemt, dan ook samen in de triade goed kijken of het goed blijft gaan.
Je kunt als triade helpend zijn maar ook belemmerend. Waar iemand zich op zijn gemak voelt. Neem
vertrouwde mensen mee als je echt moet verplaatsen. Ook frustraties en zo kunnen leiden tot crisis.
Niet altijd denken aan ziekteverschijnsel. Let ook op zingevingsvragen die een rol kunnen spelen,
relatie, werk, seksualiteit, et cetera. Coping vaardigheden in omgaan met stress als preventief middel
inzetten. Pas op voor iatrogene (veroorzaakt door medisch handelen) decompensatie. Accepteer
dissociatie/automutilatie die zelfbeschermend is (dan nog niet direct opschalen). En let er op dat
expressed emotions van hulpverlening of naasten de decompensatie kunnen verergeren.
Maak ook gebruik van digitale mogelijkheden om elkaar te ontmoeten.
Opschalen via woonbegeleiding en als het nodig is ook psychiatrische behandeling. Cure en care
gepast inzetten.
Zelfregie
De cliënt blijft verantwoordelijk voor eigen doen en laten. En bepaalt zijn eigen tempo. Dat moet het
uitgangspunt zijn. Werk vanuit de eigen kracht van de cliënt. Niet oplossingsgericht. De wens van de
cliënt staat centraal. Stel de mens voorop; niet de diagnose. Behoud sociale rollen en voorkom
zelfstigmatisering. De cliënt mag de juiste behandeling eisen van ons. En heeft vrije keus van
behandelaar.
Eigen dossiervoering, zoals “here is my data”, leidt meer tot empowerment.
Eigen gedachtes en gevoelens kunnen uiten, in bijvoorbeeld een digitaal dagboek, zonder dat het tot
sancties of verhoging medicatie en zo leidt.
Laat ervaringsdeskundigen (met opleiding) zelfregie-instrumenten uitschrijven.
Familie en netwerk interventies
Vaak is binnen de ART-doelgroep de familie op afstand gekomen. Het is van belang dat we dit
herstellen door fors in te zetten op de contacten met familie/naasten. Het is daarom goed om in te
zetten op:
•
Er is binnen x tijd (72 uur) met alle partijen in de triade een zorgafstemmingsgesprek.
•
Instrumenten als de Triadekaart en een sociogram als middel (met elkaar in gesprek raken).
•
Herkaderen van de verantwoordelijkheden.
•
Richting in de behandeling geven door de stip op de horizon af te spreken. Kansen en
mogelijkheden benutten. Waarvoor zet je de mogelijkheden van het netwerk in.
•
Er is een vaste contactpersoon voor familieleden/netwerk.
•
Er is de mogelijkheid om meer dan 1contactpersoon op te nemen in het EPD.
•
Privacy: wie wil je dat er betrokken zijn (familie of meer mensen uit het netwerk). Er is altijd
een lijntje met familie. Familie wordt niet uitgesloten. Autonomie van cliënt en familie
gelijktrekken en niet die van de cliënt vooropstellen (Ja-mits).
•
In het aanbod is het mogelijk een huisbezoek te brengen.
•
Om de cliënt te leren kennen is het belangrijk om diens netwerk te leren kennen.
•
Levensverhaal, familieverhaal, beeldvorming in de triade.
•
Professionele nabijheid.
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Er zijn geen vaste bezoektijden, maar deze zijn individueel en volgen het gewone
betekenisvolle ritme van de cliënt.
Waar kan cliënt zijn visite ontvangen? Huisdieren komen mee.
Jonge kinderen hebben behoefte aan contact met ouder. Zoek samen naar wijze waarop dat op
prettige wijze kan plaatsvinden.
Durf je het aan (handelingsverlegenheid) of schaar je het achter het privacy verhaal als
medewerker/team? Train het team.
Familie uitnodigen, zowel door cliënt als professional op feestelijke momenten (kerst,…).
De normale omgangsvormen zijn uitgangspunt; elkaar bezoeken, kunnen logeren, iemand te
eten kunnen vragen. Deel je successen.
Aandacht voor andere culturen.
Familie/netwerk ervaringsdeskundigheid inzetten.
Er is een cultuur van openheid om evt. aanwezige familie ervaringsdeskundigheid uit de eigen
teams aan te boren en in te zetten.
Risico's durven nemen kan door familie worden tegengehouden. Erkenning geven. Delen en
horen dat er een vangnet is en dat familie niet het vangnet hoeft te zijn. Onvoorwaardelijke
ondersteuning. Opschalen als het nodig is. Uitvragen, waar zit de angst. Welke mogelijkheden
kun je aanboren vanuit familie en netwerk, en kan de opname weer ondersteunen.
Op het moment dat je weer leven probeert op te bouwen (het vlammetje probeert aan te boren)
kan het zijn dat je te maken hebt met een uitgebluste familie/netwerk. Dilemma's bespreken
met familie.
Uitgangspunt is dat ieder mens behoefte heeft aan een vorm van netwerk.
Netwerk hernieuwd in kaart brengen en contactherstel mogelijk maken.
Professional wordt betaald. Het zou beter zijn als iemand die er niet voor betaald wordt zich
bekommerd om het netwerk (intrinsieke motivatie ligt dan anders).
Professional/GGZ-context kan het netwerk geworden zijn. Deze moet mee naar buiten tot er
een vervangend netwerk is. Warme overdracht en toewerken naar succeservaringen.
Gebruik maken van andere sectoren (VG-sector, Jeugd).
Vanzelfsprekend familie inzetten om betekenisvolle invulling aan de dag te geven.

Somatiek en leefstijl
Leefstijl nu weinig aandacht voor familie en naasten. Die kunnen een rol spelen.
“Health 4 U” coaches uit de hele triade.
Medisch psychiatrische behandeling
Een goede uitleg van bepaalde medicatie en de bijwerkingen daar van in voor cliënt (en naasten)
begrijpelijke taal is van belang. Wijs ook op de bijsluiter. Samen goed blijven volgen wat de effecten
zijn (inclusief de dosering). Een psychiater moet bereid zijn te switchen en periodiek te heroverwegen.
De psychiater overlegt met specialisten en de huisarts over de totale medicatie en lichamelijke
gevolgen (holistische benadering).
Stop de chemische dwangbuis. Mind the body.
Ga in gesprek over benzo’s.
Steef naar een zo laag mogelijke dosering. Voorschrift: één antipsychoticum. Overweeg pas Leponex
als alle andere antipsychotica niet werkt.
Heb ook aandacht voor medicatie bij het stoppen met roken en bij alcohol- en drugsgebruik.
Vraag bij cliënt goed door naar eerdere ervaringen en neem een familieanamnese af. Draag zorg voor
een periodieke somatische screening.
Ga uit van het motto “Baas in eigen brein”.
Over de volgende thema’s is geen materiaal aangeleverd, maar deze worden wel in het werkboek
uitgewerkt:
Betekenisvol mee doen
Routine outcome monitoring
Rehabilitatie
Zorgafstemming
HOZ passie en affiniteit
Psycho-educatie
Woonbegeleiding/-training
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Dagdeel 3
Lisette van der Meer, Jaap van Weeghel en Yolande Voskes presenteren een idee dat ze gisteravond
bedacht hebben over de bouwstenen van ART (Hoofdstuk 3). Zij hebben dit afgeleid uit de 12 bouwstenen van “Over de brug”. Hierdoor ontstaat ook verbinding en gedeelde taal met FACT en HIC.

(in bijgevoegde Powerpoint is dit schema met tekst en uitleg te lezen in betere kwaliteit)
Opmerkingen over dit model
Algemeen bestaat het idee dat een dergelijk model helpt om het gehele kader ART uit te kunnen
werken. De volgende opmerkingen zijn genoemd:
- Het model geeft overzicht en biedt voldoende aanknopingspunten om alles aan op te hangen.
- Het is nog te weinig ART specifiek: hoe kunnen we dat er ook nog in verwerken?
- Goed dat we hiermee verbinding kunnen maken met FACT en HIC.
- Kwaliteit van leven moet onderaan als uitkomst (en basisbehoeften bovenaan als start).
- De A van actief moeten we nog verder uitwerken (dit geldt ook voor Herstel en Triade: hoe
doen we dat specifiek binnen ART?).
- Naam en model worden hiermee aan elkaar verbonden.
- Samenhangende zorg wordt hiermee mogelijk.
- De vertaling naar de doelgroep van ART moet nog wel in elk blokje (bouwsteen) aangegeven en
uitgewerkt worden.
- De basisbehoeften zouden overal in het schema terug moeten komen.
- Er mag wat meer beweging in te zien zijn.
Belangrijkste doelstelling van ART = het oplossen van de stagnatie in het herstelproces.
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Naar aanleiding van deze stap vragen we ons opnieuw af: is de doelgroep wel helder genoeg
afgebakend?
We concentreren ons op mensen die 24 uur zorg nodig hebben en gestagneerd zijn in hun herstel.
Waar zit het onderscheidende van ART?
Het gaat om een zittende groep en nieuwe instroom. Moeten we dit niet van elkaar gaan
onderscheiden? Of zijn de uitgangspunten van ART voor beide groepen passend?
Je wilt met ART een verandering tot stand brengen. Meer de cliënt in zijn kracht en meer naar buiten
gericht zijn.
We hebben een concrete toolkit nodig (hoofdstuk 4). Daar waar we gisteren avond aan gewerkt hebben,
behoeft nog veel meer concrete uitwerking. Bovendien moet er meer gebeuren dan beschrijven van
modules. Ook in houding en attitude moet iets veranderen en ook in de organisatie (regelvermogen,
competenties, bouw, etc).
De behoefte wordt ook uitgesproken om toe te werken naar scherpe doelstellingen zoals:
- 1/3 meer herstel, of preventie.
- Voorkomen dat we deze zorg nodig hebben.
- Zorgen dat mensen zo kort mogelijk hoeven te verblijven en weer door kunnen gaan.
Vervolgens gaan we aan het werk met de 12 bouwstenen. In kleinere groepen zijn 2 bouwstenen
inhoudelijk verder ingevuld met de vraag: wat is specifiek voor ART binnen deze bouwsteen?
Dit heeft de volgende uitwerking opgeleverd.

De twaalf bouwstenen van ART
Bewezen interventies
De boodschap aan cliënt en familie is: We gaan opnieuw kijken: Wat is jouw verhaal? Welke behandeling
hebben we (nog) niet kunnen toepassen? Familie wordt hierbij ingezet in de vorm van extern
geheugen.
In de komende maanden gaan we op zoek naar evidence based en practice based interventies. In ieder
geval: IPS als bewezen methodiek inzetten.
Fasegevoelig
Veel frequenter evalueren en je met elkaar in de triade afvragen: waar staan we nu? Hoe vaak dat moet,
is erg individueel bepaald maar ten minste als een fase verandert en als één van de partijen in de triade
daar behoefte aan heeft.
Bij aanvang van de zorg wordt een Premodule ingezet waarin je gaat inventariseren en blanco gaat
kijken:
Wie was/ben je?
Waar is het gestagneerd?
Waar liggen je krachten?
Wat deed/doe je graag?
Waar liggen jouw wensen?
Het doel is gericht op: dromen weer kunnen zien en voelen.
Welke fasen hanteren we? Herstel, motivatiecirkel, …?
Verpleegkundige modules gaan uitschijven. Contacten herstellen. Behaviour based....
Verpleegkundigen ook naar buiten gericht laten werken..
Korte termijn doelen en het een na het ander.
Personalised care (persoonlijk maatwerk) staat voorop.
Wie was je (levensverhaal), wat heb je nodig? Wat maakte dat het ging stagneren
(casusconceptualisatie)?
Samen met familie/betrokkenen.
Hoop op perspectief bieden.
Weer kunnen dromen.
ART bieden we zo kort als mogelijk, zo lang als nodig.
Taxeren hoe lang behandeling conform ART nodig is: blik naar buiten houden, verbonden blijven met
de context van oorsprong.
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Behandelinterventies

Verpleegkundige interventies*

CGT inclusief trauma-behandeling (M. vd Gaag)

Drijfveren

Demoralisatie-protocol (T. Staring)

IRB: rehabilitatieplan (inbouw EPD GGZFriesland)

Mentalised BasedTherapy (Fonegy)

Woonschool (C. de Heer, GGZFriesland)

WRAP

Cognitieve AdaptatieTraining (A. Malda UMCG)

Trajectbegeleiding

Behavioral Activation Negatieve Symptoms
(Lisette vd Meer UMCG)

Somatische en leefstijlinterventies
Farmacotherapie
Interventies DD-problematiek
Ervaringsdeskundigheid inzetten !!
*Basis: verpleegkundige als volwaardige partner voor client en naastbetrokkenen en behandelstaf, ook
actief buiten de afdeling, ondersteunt client in contactherstel oorspronkelijke context.
Lichamelijke gezondheidszorg
Monitoren en bevorderen lichamelijke gezondheid is belangrijk voor ART.
Regelmatig meten, gezondheidsadviezen benoemen en ook ingaan op eigen ervaringen en positieve
beleving. Gericht op groei, genieten, waar hou je van?
Verpleegkundige doet mee (gaat ook sporten, samen lopen, samen stoppen met roken) en heeft een
voorbeeldfunctie. Fase van motivatie hierbij gebruiken.
De cliënt bepaalt zelf de norm wat voor hem gezond gedrag is.
De Huisarts en PMT doen hier actief aan mee en iedereen heeft een rol.
Hoe kan familie hierin participeren zonder privacy te schaden, is een vraag die vanuit familieperspectief
wordt opgeworpen.
Nieuwe technologieën
Ook hier dient de centrale uitgangsvraag te zijn: Waar ligt de basisbehoefte en welke technologieën
kunnen dan helpend zijn voor iemand?
Domotica en digitale instrumenten moeten dan eenvoudig toegankelijk te zijn voor de triade. Ook
meetinstrumentjes kunnen hierbij zinvol zijn.
Bijv.: een cliënt in crisis wil gehoord worden en dan kan beeldbellen een mogelijkheid zijn, zodat men
niet hoeft te wachten tot de verpleegkundige tijd heeft om langs te komen. Er is makkelijker en sneller
contact.
Zijn er specifieke ART technologieën? We denken van niet. Het gaat meer om de manier waarop je ze
inzet. Helder hebben wat drijfveren en behoeften zijn en daar contact mee maken.
Een gecontroleerde leeromgeving met elkaar creëren waarin verschillende digitale toepassingen
ondersteunend zijn.
Integrale behandeling en continuïteit
Nieuwe start waarbij de cliënt tijd krijgt/neemt om te kunnen werken aan zijn herstel (functioneel,
symptomatisch én maatschappelijk).
Het doel is volwaardig leven en dat vult iedereen voor zichzelf in.
Client, naasten en professionals leren samen en ontdekken hun persoonlijke drijfveren.
Bij zorgbeëindiging het contact behouden met degene waar een vertrouwensband mee is.
Ook bij binnenkomst wordt gevraagd of er iemand is waar je nog contact mee wilt houden.
ZAG is van belang of een eigen kracht conferentie.
Pullmechanisme: er is een groep die aan je blijft trekken om terug te komen.
ART-zorg betekent bezien vanuit de bouwsteen relatie o.a.: meer op de afdeling, samen het leven
leven, maatje zijn en daarin meebewegen. De professional is ondersteunend aan de cliënt en diens
netwerk.
Het verschil maken: om ART zorg te kunnen bieden zoals beoogd is een juiste intensiteit van zorg
nodig. Uitgangspunt is dat ieder mens zich veilig wil weten, erkenning en waardering wil krijgen,
ergens trots op wil zijn en betekenis wil geven (basisbehoeften). Om de juiste zorgintensiteit te kunnen
bieden is het noodzakelijk bewust te zijn van wensen, basisbehoeften en drijfveren van ieder lid in de
triade (cliënt, familie en professional). Het is noodzakelijk vanuit dat bewustzijn aan te sluiten op de
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wensen, basisbehoeften en drijfveren van de cliënt en deze realiseerbaar te maken op diens tempo.
Daarmee komt iedereen in de eigen kracht die de benodigde energie om ART-zorg mogelijk te maken
vrijspeelt.
Het bewust inzetten vanuit wensen, basisbehoeften en drijfveren zal door het ART-model heen,
waaronder de bouwstenen en modules terug moeten komen.
Ondersteuning herstel en empowerment
Wie is je vader, moeder, waar staat jouw huis, wat wil je worden?
Dat zijn vragen waarmee je aansluiting kunt zoeken bij het verhaal van de cliënt.
De cliënt maakt zijn keuzes. Meer weg van de controle en beheersing en empowerment van je
medewerkers. Hoe empower je medewerkers?
Het gaat om hetzelfde proces wat je van medewerkers verwacht dat ze met cliënten doen.
Bevorder participatie en bestrijd stigmatiseren
Werk, activering en buurt.
Samen organiseren van activiteiten (in de triade, maar in ieder geval ook door cliënten zelf).
Plekken waar je elkaar kunt treffen. De Brouwerij van Jules Tielens als voorbeeld.
Rol familie: stigmatisering tegen gaan.
Welke competenties willen cliënten trainen.

Veiligheid
Je moet je zo veilig voelen als thuis. Voorwaarden zijn dan vooral: de bouw, een healing environment,
een eigen appartement, samen nemen van verantwoorde risico's (dit bespreek je samen in de triade).
Drijfveren: wat roept onveilig gedrag op. Verpleegkundige discipline hierin iets bieden.
Risicoanalyse. Welke instrumenten we gaan gebruiken moeten we gaan uitzoeken.
Veiligheid betekent ook kunnen beschikken over een eigen appartement/gezonde woonomgeving. De
cliënt kiest zelf voor een vertrouwenspersoon (pb-er) waar hij veiligheid ervaart om informatie te
delen: praten over gevoelens en gedachten zonder sancties. Balans tussen veiligheid en verantwoorde
risico’s zien te vinden (Prospectieve risicoanalyse). Drijfveren: het herkennen van gedachten die achter
gedrag schuil gaan. Intervisie voor het behandelend team. Ook blijvende verbinding met de
buitenwereld en mensen die van buitenaf meekijken, bijv. FACT-medewerkers.
Personalised care
Ondersteuning bieden om eigen kracht te hervinden.
Veel navragen wat dat voor iemand betekent. Beeldspraak de vaas: herstel is een mooie vaas die
gevallen is en samen probeer je die stukken weer in elkaar te zetten en om te bouwen tot een nieuwe
vaas. Los van de diagnose met elkaar aan de slag kunnen zijn.
Wat gaan we morgen anders doen? Die vraag moeten we beantwoorden
Investeer in goede werkrelatie
Complexe intensieve zorg gaat vooral om de persoonlijke relatie: presentie, meebewegen, duurzame
relatie opbouwen. Hoe brengen we dat tot een ART geheel? Koppelen aan de basisbehoeften en
drijfveren.
Juiste zorgintensiteit inzetten, het beste uit de cliënt en de triade halen en uit de omgeving.
Ook dus het beste van jezelf. Iedereen en alles in zijn kracht zetten.
Leveren we nu de 1 op 4 intensiteit al waar de ZZP’s voor deze zorg op gebaseerd zijn?. Dat alleen al
zien te bereiken is van belang en geeft mogelijkheden om te doen wat we binnen ART voorstaan.
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Familie en naastbetrokkenen
Ondersteunen en samenwerken is het motto.
De professional is gast in de triade. Starten met een eigen kracht conferentie (de cliënt bepaalt wie er
bij zijn) onder leiding van ervaringsdeskundige.
Organiseer een triadeacademie waarin je samen leert.
De brede sociale omgeving
Denk aan een TV programma als Memory: opzoeken van oude herinneringen, oude liefdes...
Sociogram: wie was en is er belangrijk voor mij. Van daaruit kun je samen met de sociale omgeving van
de cliënt weer in contact komen en relaties herstellen of nieuwe aangaan.
Maatschappelijk werk is van belang om materiële zaken op orde te krijgen. Deze staan herstel vaak ook
in de weg. Materieel welbevinden is een belangrijke basisbehoefte.
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Dagdeel 4: Op weg naar norm en
Omdat we in dagdeel 3 extra hebben stilgestaan bij het model en ook het voorstel voor de ART
monitor hier eerst op aangepast moet worden, besluiten we niet de monitor te gaan verfijnen, maar
iedereen te vragen binnen elke bouwsteen twee harde criteria te formuleren.
Met andere woorden: welke uitgangspunten binnen ART moeten echt onderdeel uitmaken van ART en
zijn ook te meten?
Tijdens een verfrissende wandeling zijn deze criteria geformuleerd.

Criteria per bouwsteen
Bewezen interventies

>Alle evidence based behandelmethodes worden
voor ART heroverwogen om in te zetten.
>IPS wordt ingezet.

Fasegevoelig

>Behandelplannen worden fasegericht opgesteld en
minimaal één maal per 3 maanden geëvalueerd.
>Er wordt uitgegaan van door cliënt opgestelde
doelen.

Lichamelijke gezondheidszorg

>Binnen 2 jaar moet de doelgroep lichamelijk
gescreend zijn.
>Cliënten zijn actiever, alerter en zich bewust van
de eigen gezondheid en levenstevredenheid.

Nieuwe technologieën

>Er is toegang tot genormaliseerde, reguliere
digitale omgevingen (internet, domotica).

Integrale behandeling en continuïteit

>Over 2 jaar is ART koploper in Personalised care;
op het individu gericht en gericht op functioneel,
maatschappelijke en symptomatisch herstel.
>De wens van de cliënt is leidend.

Ondersteuning herstel en empowerment

>Binnen 4 weken na binnenkomst is een sociogram
opgesteld.
>Elk team heeft kennis van de motiverende
gespreksvoering en past dit toe (sluit aan bij de fase
waarin de cliënt zit).

Bevorder participatie en bestrijd

>Er wordt voor iedere cliënt een passende werkplek

stigmatiseren

gezocht binnen maar zeker ook buiten de
organisatie.
>Naar de sociale context wordt een actief anti
stigmatiseringsbeleid gevoerd wat de participatie
bevordert.
15

Veiligheid

>Cliënten voelen zich veilig in het contact; hun
eigen doelen staan centraal en sluiten aan bij de
triade.
>Er zijn bouwplannen voor ART waarbinnen de
fysieke veiligheid gewaarborgd is.

Personalised care

Tekst niet ontvangen.

Investeer in goede werkrelatie

>Iedere medewerker heeft zicht op zijn eigen
drijfveren en sluit aan op die van de ander.
>Het actief zoeken, creëren en vieren van
succeservaringen ook als het onmogelijk lijkt.

Familie en naastbetrokkenen

Tekst niet ontvangen.

De brede sociale omgeving

>Op dag 2 wordt gestart met rehistorisering van een
levensboek en wordt gevraagd: wie is jouw vader,
jouw moeder/wat wilde je vroeger worden/etc.
>Binnen 4 weken wordt een pull strategie
beschreven om te werken aan contacten “buiten”.

W erkafspraken

Aan het eind van de tweedaagse ART conferentie maken we de volgende werkafspraken:
Actie

Wie

Wanneer

Verslag heidagen

Marij de Roos

Week 50

Verwerken van wat er ligt in concept werkboek

Marij de Roos

Week 52

Verder schrijven aan werkboek

Jaap, Lisette, Yolande, Bert,
Bram, Tom Marij

Realiseren website en logo

Marij, José, webbouwer

Stuk over Dwang en drang

Ton … raadpleegt Minco en
Martin.
Bert Stavenuiter kijkt mee
vanuit WVGGZ

Stuk over Bouw

Martien…: Gijs Francken
vragen plus deskundige HE

Stuk over Eigen krachtconferentie

Martin Naschot en Marij de
Roos

Testimonials

Marij verzamelt namen van
contactpersonen.
Graag je melden via de mail.

Stuk over inzet moderne technologieën (Ehealth en domotica)
Financiële haalbaarheid

Rob de Jong

Organiseren van zorg en teamsamenstelling

Yvonne Winkelmolen, Tineke,
….

Werkgroep certificeren of nieuwe vorm?

Bram, Bert, Tom, Frits

Onderzoek

Jaap. Niels,Lisette en Yolande

Voorbereiden expertmeeting

Voorbereidingsgroep
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Januari

Nog wat beelden
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