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 De kunst van ART  
Actief heRstel in de Triade  

 
wanneer herstel in de langdurige 

psychiatrische zorg stagneert 



Stelling 
'Het huwelijk is ook een vorm van 

beschermd wonen.'  
 
 
 

 
Niek van Haasteren,  
Familie-ervaringsdeskundige 

                                      



Aanleiding programma ART 
Herstel stagneert en wordt onvoldoende doorbroken: 

 

–  Kwaliteit van zorg in de langdurige klinische zorg matig 
o.a. door hospitalisatie en stigma 

– ROPI scores te laag 
– Relatief veel agressie en brandgevaar 
–  Landelijk ART-traject als logisch gevolg op HIC 
–  Bestuurlijk akkoord GGZ: afbouw bedden 
–  1/3 meer herstel voor EPA (Over de brug) 
–  Belang van gezamenlijke inhoudelijke standaard 





Model
Model

Getrouwheids
schaal

Certificering



Professionele standaard/model 
 

•  Consensus-based (vanuit gedeelde visie) 
•  Verbindend (ook in grotere netwerken) 
•  Richtinggevend 
•  Inspirerend 
•  Norm 
•  Uniformiteit 
•  Meetbaar 
•  Onderzoek 



Modelgetrouwheidschaal 

•  Model in 54 SMART items 
•  Helpt professionals/teams om concreet aan 

de slag te gaan met hun eigen verbetercyclus  
•  Keuze van de items dient aan te sluiten bij de 

behoeften van het team op dat moment  
•  Kracht zit hem in de beperking van het aantal 

verbeterpunten (less is more) 
•  Meer regie, meer empowerment van teams 



Certificering 

•  Belangrijk sluitstuk bij kwaliteitontwikkeling 
•  Bepaald de minimale norm voor kwaliteit 
•  Is onafhankelijk en objectief 
•  Is waarderend en helpt bij verdere 

verbetering van de kwaliteit van zorg 
•  Helpt bij de verantwoording intern en 

extern 





Geschiedenis ART 
 

•  Landelijk initiatief van GGz Breburg 
•  Eerste expertmeeting 15 januari 2014 
•  Heidagen ART 2 en 3 juni 2014 
•  Tweede expertmeeting 16 sept 2014 
•  Heidagen ART 1 en 2 dec 2014 
•  Derde expertmeeting 8 april 2015 
•  Vierde expertmeeting 25 nov 2015 
•  Eerste landelijk kennisfestival ART 2 

juni 2016 
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Doelgroep!

•  Mensen (18+) met ernstige psychiatrische problematiek 
waarbij het herstelproces gestagneerd is en heeft geleid 
tot een handicap,!

•  waarbij alle andere zorg al is geprobeerd,!

•  die 24 uurszorg nodig hebben,!

•  waarbij de verblijfsplaats niet bepalend is.!

•  maar de kwaliteit van de levensgebieden wel. !



Ambitie van ART 
 

•  Modernisering van langdurige zorg 
•  1/3 meer herstel  
•  Meer samenhang in specialistische zorg 

voor EPA  



EPA Standaarden in ontwikkeling 

•  Resource group Assertive Community 
Treatment (RACT) www.ract.nl  

•  Functie Assertive Community Treatment 
(F-ACT) www.f-actnederland.nl  

•  Intensive Home Treatment (IHT) www.i-ht.nl 

•  Active Recovery Triad (ART) www.art-psy.nl 

•  High & Intensive Care (HIC) www.hic-psy.nl  



De basis van ART = herstelvisie 

•  Herstelvisie is een persoonlijk, uniek 
proces waarin iemand de draad weer 
probeert op te pakken en zijn leven 
opnieuw inhoud en richting probeert te 
geven (Anthony 1993, Deegan 1995) 



Herstelondersteunende zorg 
kenmerkt zich door: 

•  Present zijn (aandachtig aanwezig) 
•  Het professionele referentiekader gebruiken op terughoudende en 

bescheiden wijze 
•  Persoonlijk reageren op gevoelens en emoties 
•  Ruimte maken voor het eigen verhaal van de cliënt, het maken ervan 

ondersteunen en aansluiten bij dit eigen verhaal 
•  Herkennen en stimuleren van het benutten van eigen kracht van de cliënt 

(empowerment), zowel individueel als collectief 
•  Erkennen, benutten en stimuleren van ervaringsdeskundigheid van de cliënt 
•  Erkennen, benutten en stimuleren van ondersteuning van cliënt door 

belangrijke anderen 
•  Gericht zijn op het verlichten van lijden en het vergroten van de eigen regie 

en autonomie.  (Droes en Plooij 2010) 



Veranderende opvattingen: 
1.  Van	  louter	  symptoomstabilisa3e	  naar	  persoonlijk	  en	  

maatschappelijk	  herstel	  
2.  Van	  louter	  professionele	  zorg	  naar	  eigen	  kracht	  en	  

zelfmanagement	  
3.  Van	  enkel	  op	  de	  persoon	  gericht	  naar	  ook	  de	  omgeving	  erbij	  

betrekken	  
4.  Van	  enkel	  GGZ	  naar	  samenspel	  met	  andere	  sectoren	  
5.  Van	  aparte	  zorgpaden	  naar	  integra3e	  behandeling	  en	  

maatschappelijk	  herstel	  
6.  Van	  gescheiden	  domeinen	  naar	  integra3e	  van	  psychiatrie	  en	  

soma3ek.	  (Over	  de	  brug,	  PvA	  EPA	  2014)	  



Basisbehoeften cliënt 

     Veranderende opvattingen 

Herstel 
Recovery 

Actieve     
Active 

Triade  
  Triad 

R4. Gezondheid 

R5. Identiteit 

R6. Dagelijks  
       leven 

R7. Maatschappelijke 
       participatie 

T8. In de behandel- 
      relatie 

T9. In het team 

T10. In de  
         organisatie 

A1. ART is tijdelijk 

A2. Je eigen  woning      
      kiezen  

A3. Actieve houding 

            Nieuw perspectief; empowerment; meer herstel 





Cliënt 
stilstand → herstel 

dagactiviteit → werk 

afdeling → appartement 
 

hospitalisatie → participatie  

Professional 
afwachten → actief 
innoveren 
 
probleemgericht → 
ontwikkelings- en 
belevingsgericht 

‘Deze vergeten groep verdient beter’ 

(En dat geldt niet alleen voor de cliënten) 

wanhoop → hoop 



De kunst van ART (1) 
 

•  Achter/door symptomen en gedrag kunnen 
kijken en echt contact maken met cliënt (bv 
door 'open dialoog') 

•  Het creëren van contact waarin de client 
zich echt begrepen voelt 

•  Het in elkaar weven van een actieve triade 
•  Het creëren van een nieuwe, uitdagende 

context die de client uitnodigt om te 
herstellen 



De kunst van ART (2) 
•  Een gezonde context in het team met 

medewerkers die met hun eigen herstel 
bezig zijn en daarmee naast de client gaan 
staan 

•  De vraag voor medewerkers is: wat breng 
je mee als mens, wat is jouw eigen 
verhaal? 

•  Contact zit vaak (ook) in de kleine dingen 



De kunst van ART (3) 

•  Art valt en staat met de kwaliteit van de 
werkrelatie 

➢ En:... als je beheerst krijg je strijd, en strijd 
verhindert echt contact 

➢ En:... als je te angstig wordt krijg je afweer, 
en afweer vermindert echt contact 

➢ En:... dit geldt niet alleen voor cliënten 😉  







Concrete doelen van ART 
•  1/3 meer herstel 
•  Meer eenpersoonsappartementen (80-100%) 
•  Meer werk (> 20 uur/week) 
•  Meer opgeschaalde zorg mogelijk aan huis 
•  Opnameduurverkorting (3 jaar tenzij) 
•  Reductie bedden  
•  Sterke reductie terreingebonden zorg 
•  Afbouw gesloten wonen 
•  Meer scheiden van wonen en zorg 
•  Passende teams inclusief formatie 
•  Passende financiering 



www.art-psy.nl 




