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AGENDA 

•  Wat zijn Resource Groepen 

•  Perspectief van de cliënt  
•  Perspectief van de naasten 

•  Discussie  



RESOURCE GROEPEN 





RESOURCE GROEPEN 

•  Sociogram 
•  Verdiepingsgesprekken 
•  Hersteldoelen cliënt opstellen 
•  Organisatie eerste bijeenkomst RG 
•  Vaststellen RG plan 
•  Vervolgbijeenkomsten 







Communicatie training Gezamenlijke Besluitvorming 



Omgaan met Stress 

Verbetering 
probleemoplossend 

vermogen 



Opstellen en bereiken 
persoonlijke doelen 

Psycho-educatie 



Vroege signalen van 
terugval 

Anti stigma training 



PERSPECTIEF CLIËNT  

•  Ervaringen binnen  
   GGZ InGeest met  
   Resource Groepen 

 



S T E U N S Y S T E E M  A A N W E Z I G  

PILOT GGZ IN GEEST 
6 CLIËNTEN  



•  Het team is gemotiveerd om RG op te zetten. 
•  Ze willen zich weer onderscheiden op innovatief 

gebied.  
•  De inzet van de RG sluit goed aan bij de regie in de 

eigen behandeling, persoonlijk herstel en gebruik 
maken van de bronnen van de cliënt.  
•  De betrokkenheid van de omgeving van de cliënt 

kan beter in het FACT team.  
•  De cliënt wordt eigenaar van zijn Behandelplan  

WERKEN MET RG – FACT BENNEBROEK 



•  Samen gekeken naar wie deelnemen 
•  Individuele gesprekken met deelnemers 
•  Doelen vaststellen, agenda maken 
•  Eerste bijeenkomst 
•  Tweede bijeenkomst 

5 RESOURCE GROEPEN 



•  Cliënt als onderdeel groter steunsysteem 
•  Actieve deelname, meerdere invalshoeken 
•  Proces van meer gezamenlijkheid 
•  Cliënt meer eigen regie 

MEERWAARDE 



Claudia 

Spv’er 

Schoonzus 

Ervaringswerker 

Bewegingsagoog 

Maatschappelijk 
werker 

Resource 
Groep Claudia 

Sportmaatje 



Wat heeft de Resource Groep je opgeleverd? 

•  Goede invalshoek dat je zelf mag kiezen welke 
mensen belangrijk voor je zijn. 
•  Je kiest zelf mensen uit waar je een persoonlijke band 

mee hebt. 
•  Door de confrontatie gedwongen om met mezelf 

bezig te zijn.  
•  Ik heb nu meer ruimte in mijn hoofd 
•  Iedereen is gelijkwaardig in de groep 
•  Ik heb de balans in mijzelf, mijn werk en mijn sociale 

contacten gevonden 
 

INTERVIEW MET CLAUDIA 



Tennisgroep voor cliënten opgezet  
- kwam voort uit een persoonlijk doel 

van Claudia 

NEVENEFFECT VAN DE RG 



Cliënt: 
• Informeren over de 

Resource Group 
• Inventariseren van 

Resources 
• Persoonlijke korte 

termijndoelen stellen 
• Persoonlijke 

langetermijn doelen 
stellen 

Familie/andere 
betrokkenen 

• Informeren over 
de Resource 
Group 

• Stress/last door 
aandoening 

• Nagaan resources 

Resource Group: 
• Cliënt kiest de voorzitter 
• 1x per 3 maanden 
• Bijeenkomst duurt maximaal 1 

uur 
• Persoonlijke korte 

termijndoelen bespreken 
• Persoonlijke lange 

termijndoelen bespreken 
• Concrete afspraken maken in 

de groep 

Project team: 
• 1x per maand bij elkaar 
• Evaluatie van de Resource Groepen 
• Bijstellen van de werkwijze 
• Voorlichting geven aan het FACT 

team 
• Looptijd van het project is 1 jaar (mei 

2015-mei 2016) 

Flowchart RG GGZ inGeest 



PROJECT STATUS RESOURCE 
GROEPEN GGZ inGEEST 

Budget voor 2016 

 

Borging binnen GGZ 
inGeest 



  
•  1.  In 2016 willen we enkele Resource Groepen opzetten (4 

of 5 FACT teams), met als doel het vergroten van de eigen 
regie van de cliënt met hulp van diens omgeving (familie, 
naasten, vrienden etc.).  

•  2.  Een beschrijving op welke manier de Resource Groep 
waarde toevoegt aan de bestaande behandeling. 
Uitgaande van het ontwikkelmodel welke Resource Groepen 
Nederland is. 

•  3.  Onderzocht hebben welke meetinstrumenten nodig zijn 
bij de assessment van de cliënt en zijn omgeving. 

•  4.  Ervaringen en kennis uitwisselen vanuit het landelijke 
project. 

DOELSTELLINGEN 2016 



•  Er is ervaring op gedaan met het werken met 
Resource Groepen binnen inGeest.  Per team zijn er 
5 cliënten die een Resource Groep bijeenkomst 
hebben gehouden.  
•  Er een rapportage met advies is geschreven op 

welke manier Resource Groepen binnen GGZ 
inGeest verder zou kunnen worden ingezet (met 
input vanuit  het landelijke project). 

CONCRETE RESULTATEN 



•  Cliënt heeft de regie over de leden van de RG 
•  RG gaat door tijdens opname > samen met 

behandelaars / teamleden HIC  
•  RG gaat door tijdens verblijf bij ART 
•  Nieuwe korte termijndoelen 
•  Familie/naasten en Bondgenoten standaard aanwezig 

RG IS EEN AANVULLING OP  
FACT, HIC EN ART 



ART 

ART 



(F)ACT HIC ART BGGZ POH 

Resource Groepen 



Herstellen doe je thuis met de betekenisvolle 
mensen uit je omgeving! 

}  t.kreuger@ggzingeest.nl 



M 



RG PLAN 

•  RG plan van 
•  Naam groep 
•  Deelnemers groep 
•  Dossierhouder, psychiater 

•  Lange termijn Hersteldoel 
•  Drie korte termijn Hersteldoelen 

•  Medicatie somatisch en psychiatrisch 



Persoonlijke	  lange	  termijn	  hersteldoel:	  ik	  wil	  …

1. Persoonlijk	  doel	  dat	  ik	  de	  volgende	  bijeenkomst	  bereikt	  wil	  hebben:	  
ik	  wil	  …

*	  	  	  Hoe	  is	  het	  nu:	  

*	  	  	  Wat	  gaat	  goed:	  

*	  	  	  Wat	  is	  nodig:	  

2. Persoonlijk	  doel	  dat	  ik	  de	  volgende	  bijeenkomst	  bereikt	  wil	  hebben:	  
ik	  wil	  …

*	  	  	  Hoe	  is	  het	  nu:	  

*	  	  	  Wat	  gaat	  goed:	  

*	  	  	  Wat	  is	  nodig:	  

3. Persoonlijk	  doel	  dat	  ik	  de	  volgende	  bijeenkomst	  bereikt	  wil	  hebben:	  
ik	  wil	  …

*	  	  	  Hoe	  is	  het	  nu:	  

*	  	  	  Wat	  gaat	  goed:	  

*	  	  	  Wat	  is	  nodig:	  





PERSPECTIEF NAASTEN 

•  Wij, de samenleving 
•  Wij, de omgeving 
•  Wij, de naasten 
•  Wij, de zorgverleners 

•  Ik, de client: ervaringsdeskundige 
•  Ik, de vader: familie ervaringsdeskundige 



ZONDER RESOURCE GROEP 

Mijn verhaal, 33 jaar geleden: Psychose NAO (1x) 
•  Liefhebbende, niet betrokken ouders  
•  We vormden geen RG 
 
Kenmerken toen: 
•  Geen internet, geen kennis 
•  Geen inzet naasten en die kwam er ook niet 
•  Psychiater als anker en persoonlijk begeleider 
•  Wel medicatie, jarenlang, zonder afbouw 
•  Uiteindelijk pychotherapie, door betrokken psychiater 
•  In begin kort lotgenotencontact: schrikken! 
•  Lange aanloop, 5 jaar, 2 jaar indringende ziektelast en lang 

herstel daarna, 7 jaar 
•  Op eigen (wils-)kracht hersteld. 



MET RESOURCE GROEP 

Ons verhaal, 7 jaar geleden: Psychose NAO (4x) 
•  Liefhebbende, betrokken ouders  
•  We vormden een RG 
 
Kenmerken: 
•  Veel internet, veel kennis 
•  Ouders als anker, psychiater als begeleider 
•  Zoektocht naar passende medicatie  
•  Uiteindelijk pychotherapie, EMDR 
•  Steunend  lotgenotencontact voor naasten (PE, Ypsilon) en client 

(Sport via GGZ, Passend onderwijs De Windroos) 
•  Aanloop 1 jaar, 5 jaar indringende ziekelast, daarna nu 2 jaar 

stabiel herstel 
•  Op eigen (wils-)kracht en wilskracht RG; passieve klinische en 

FACT-zorg. 



‘SAMEN’ PERSPECTIEF RG 

Regie en sturing naar herstel 
•  Bescheidener rol zorgverlener 
•  Versterkte rol naasten 
•  Versterkte rol ervaringsdeskundigheid 

•  Nieuwe communicatie protocollen 
•  Nieuwe betrokkenheidsprotocollen 
•  Nieuwe privacyprotocollen     



PRIVACY EN NAASTEN 

Contouren: 
•  Bescherming van onbelemmerde, vrije toegang 

RG-leden tot elkaar: altijd en overal 
•  Je hoeft niet alles van elkaar te weten 
•  Leren met elkaar om te gaan, via ED en FED 
•  Te wilsbekwaam voor RG contact? Zweden: nee! 
•  Medisch Beroepsgeheim belemmering? Zweden: 

nee! 

     Omdenken naar ‘Samen er voor gaan’ 
 



HERSTELONDERSTEUNING VAN  
NAASTEN 

 
Vertrouwen komt te voet… 

•  Lijdensverhaal naaste, wordt vergroot door 
uitsluiting.  
•  Dubbele zorglast 
•  Herstel naaste is belangrijk voor herstel patient 
•  Naaste herstelt na herstel van patient (of haakt 

langdurig af)  



WERKEN IN RESOURCEGROEP 

 
•  Mildere zorginterventies 
•  Medicatiegebruik obv shared RG decision making en shared 

effectmeting. 
•  Drang & Dwang interventies minder nodig. Verbindt  HIC met 

RG, actieve deelname naasten in HIC zorg. 
•  Perspectief ook voor vastgelopen zorg, via ART. 
•  Lengteduur inzorgzijn verkort. 
•  Bijeffecten interventies actief en sneller bestreden. 
•  Prettiger samenwerking over en weer. 

•  Gemakkelijker terugkeer naar een gewoon leven 
•  Duurzamer borging in herstelondersteunend netwerk 
•  Betere uitkomst voor patient, naasten en de 

samenleving 



 NAASTEN PERSPECTIEF SAMENGEVAT 

 
•  Client behoudt regie  

•  Naasten worden actief en vasthoudend uitgenodigd om 
mee te doen en vrijblijvendheid af te leggen 

•  Professional gaat meer op samenwerking en op ‘samen’ 
zitten 

 
             



VRAGEN / DISCUSSIE 


