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Niks wat je gaat horen is nieuw



• Gezondheid

• Social breakdown

• Hospitalisatie

• Houding en methodiek

• Systemisch werken

• Positieve psychologie

• Presentie

Bekende onderwerpen





Cliënt wordt ziek

Aandacht vrienden, bezoek, 
bezorgd, compassie

Duurt langer
aandacht neemt af

Vergeten, vermeden

Teleurstelling, 
verwateren contacten

Verlies van hoop 
op herstel

Eenzaamheid somber, 
leven in eigen wereld

Hulpverlening -
patient

Afhankelijk van 
hulpverlening voor contact

Object van zorg

Afbrokkelen netwerk
alleen nog professionals

zorgmijden
rolverlies

apathie

Cliënt is 
chronisch
onvaardig

Verlies vaardigheden

Social Breakdown 
Syndrome
(Gruenberg)



‘De Goede GGz’

• Symptomatisch herstel

– Hoort dit alleen bij de GGz?

• Individueel herstel

– Hoort dit alleen bij het netwerk?

• Sociaal-maatschappelijk herstel

– Hoort dit alleen bij de gemeente?



Dat betekent:
• Vanaf begin in en met de triade werken

• In een maatschappelijke context

Ervaringen:

- Actief betrokken worden bij leven van 

elkaar (open dialogue)

- Risico: afstandelijkheid / (privacy)regels

- Uitdaging: als mens aanwezig zijn



Actief heRstel in de Triade is…

• een fase in het leven van een mens….

• opgeschaalde zorg en begeleiding (bijv. 

bovenop FACT) ter preventie van 

stagnatie in herstel



Indicatie: risico op stagnatie 

in herstel

• Afhaken & ontbreken van sociale steun

• Afhankelijk van professionals

• Ontbreken van eigen financiële middelen

• Ontbreken van eigen woning



Kernwaarden
• In de Triade

– Cliënt(en), naaste(n), medewerker(s) in een maatschappelijke 
context

• Normalisatie

– Voor cliënten, naasten én medewerkers

• Wederkerigheid
– niet alleen afnemen, maar ook teruggeven in de triade

• Veerkracht (resilience)
– Niet herstellen wat ‘kapot’ is, maar veerkrachtig omgaan met…

• Ontwikkelings- en oplossingsgericht
– ‘Als iets werkt, doe er meer van. Werkt het niet, doe iets anders.’



Professionele omgeving

Sociale omgeving

1e jaars

Mijn leven als mens

3e jaars2e jaars



Professionele omgeving

Sociale omgeving

1e jaars

Mijn leven als mens

3e jaars2e jaars

Doorbreken 

hospitalisatie

Mijn leven 

als cliënt



Doorbreken hospitalisatie

Stap 1: open breken bij cliënten, naasten én 

medewerkers:

• Teleurstelling

• Machteloosheid

• Tegengestelde verwachtingen



Samenwerking

• Rol cliënt:

– Regie nemen over eigen herstel
• Herstelplan is leidend, aansluiten bij wensen en mogelijkheden (o.a. doelgroepdifferentiatie)

• Rol naaste:

– Vader, moeder, broer, zus, vriend kunnen zijn (wederkerig)

• Naastenbijeenkomsten

• Rol persoonlijk begeleider:

– Schakel tussen cliënt, naaste, behandelaren, teamleden, 

maatschappij

• Persoonlijk begeleider ‘in the lead’, MDO/BPO en ZAG in triade

• Rol behandelaar:

– Stimuleren tot nemen van regie (van hele triade)

– Verbinding naar specialisten (psychiater, Gz psycholoog etc.)



Houding: open dialogue

• Verdragen van pijn en emotie bij crisis

• Gebruik maken van mindfullness

• Herkenbaar zijn voor de cliënt

• Mét de cliënt praten

• Kracht en oplossing ligt bij cliënt en zijn 

omgeving

• Continuïteit bieden (binnen 48 uur 

beschikbaar, geen verschil tussen 

klinisch/ambulant)





Strategie ART huis (1)

• ART werkboek als leidraad 

• ART traject van 3 jaar (tijdelijkheid)

• Per 1 juni 2016 team Begijnstraat 19a 

aangewezen als eerste (low fidelity) ART team 

en huis



Strategie ART huis (2)
• Successen al behaald:

– Regie bij cliënten, invulling dagbesteding buiten 

afdeling, gezonde leefstijl, openen afdeling, sluiten 

separeers, regie bij verpleegkundigen i.p.v. 

behandelaren

• Risico’s:

– Wij zelf (onveilig voelen, niet betrokken voelen) 

– Financiering (scheiding wonen, begeleiden, 

behandelen)

• Successen (blijven) vieren: 
– Openingsceremonie, project bewogen deuren, 

interviews, workshops, uitwisseling HIC-ART



De weg naar herstel

In beweging blijven, groeien!

Je maakt of een stap voorwaarts naar 
persoonlijke groei, 

of een stap terug naar veiligheid.

Abraham Maslow





• Traject is max. 3 jaar

• Vanaf dag 1 toewerken naar punt over 3 jaar

• Vanaf dag 1 cliënt ondersteunen bij het vormen 

van resource groep (steungroep) 

• Vanaf dag 1 de resourcegroep faciliteren inhoud 

te geven aan deze functie 

• Resource groep ondersteunt de cliënt bij vorm 

geven/uitvoering van herstelplan (eigen regie 

cliënt) 

• Sociaal wijkteam (eigen huisarts, eigen 

wijkverpleegkundige, eigen tandarts, loket 



• Woonvoorziening buiten de 

terreinen

• combinatie 

gespikkeld/geclusterd 

(tussenstap geclusterd) 

• eigen appartement per 

cliënt (woon-, slaap-, 

sanitaire-, 

kookvoorziening) 

• Eén multifunctioneel 

leslokaal (geen kantoor; 

keuken, huiskamer

Geclusterde 

appartementen



• Herstelplan is leidend (behandeling 

onderdeel van herstelplan), hoofdthema‘s:

– woonsituatie

– financiële situatie

– werk en opleiding

– sociaal leven en zingeving

– gezondheid

– vrije tijd en ontspanning

– overige



Hier en Nu

Geschiedenis Toekomst
Jeugd

School

Hobbies

Werk

Gezin van herkomst

Relaties

Verwachtingen

Geluk

Teleurstellingen

Verlies, trauma’s

Vrienden

Gezin

Hobbies

Opleiding

Werk

Vrienden, 
lotgenoten

Dagbesteding

Steun

Contact

Handicaps

Krachten

Wensen

Wensen

Ervaringen

In beweging, Groei

Herstelassessment

(Zaanen van, 2012)



• Teamsamenstelling:

– 10 FTE

• 1,5 FTE ervaringsdeskundige / 

familie-ervaringsdeskundige

• 3,75 FTE verpleegkundig/verzorgend opgeleid

• 3,75 FTE sociaal pedagogisch/maatschappelijk opgeleid

• 1 FTE flexibel in te zetten door team te bepalen (regelvermogen)

• Competenties

– 25% HBO niveau – coachen op teamtargets

– 75% MBO niveau – actieve rol in ervaren

– Zelfregulerend

– Medewerkers iedere 5 jaar laten rouleren met ambulante teams / HIC / VGZ / 

eerste lijn etc (Job Rotation) .

– Contact maken in en met triade!

– Technieken CGT / CAT / EMDR beheersen

• Besparing

– Nachtdiensten (student/oproepsysteem/gezamenlijk met keten)

– Gespecialiseerde behandeling enkel bij motivatie voor behandeling (verwijzen)

– Facilitaire dienst bijv: Voeding (Allerhande Box, AH to Go, zelf koken etc.)



Met welke hulpmiddelen?

• Herstelassessment

• Herstelplan

• Triadekaart

• Crisissignaleringsplan

• Behandelplan

• Woonwensenlijst (Trimbos)

• Woonvaardighedenlijst

• Zelfredzaamheidsmatrix PB-er en Client  (bij evaluaties om groei te

monitoren)

• Periodieke Session Rating Scales (beleving monitoren)

• Activiteitenoverzicht / IPS afspraken / arbeidscontract

• Aanvullende documenten en werkafspraken (contracten, Digid, 

inschrijving wooncorperaties)



• Zo normaal mogelijk, aansluiten bij 

regulier aanbod

• Appie app Albert-Heijn etc.

• Bankzaken / ART pinpas

• TemStem

• Facetime / Beeldbellen

• Overzicht van lokale mogelijkheden



Meer weten?

www.art-psy.nl

Joop Rietveld

j.m.a.rietveld@home.nl

Marlies Jehoel-van As

M.Jehoel@ggzbreburg.nl

http://www.art-psy.nl/
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