Werken volgens de Herstelvisie
Herstellen mét een psychiatrische aandoening doet ieder mens zelf

“Degenen onder ons die gediagnosticeerd zijn, zijn geen objecten waarmee men kan handelen. We zijn menselijke
wezens die zélf kunnen handelen en daardoor de situatie kunnen veranderen. We zijn menselijke wezens die voor
zichzelf kunnen spreken. We hebben een stem en kunnen leren die te gebruiken. We hebben het recht gehoord te
worden; men dient naar ons te luisteren. We kunnen zelf beslissingen nemen. We kunnen ons weerbaar opstellen
en hoeven geen passieve slachtoffers van een ziekte te worden.”
“We kunnen experts worden in onze eigen reis naar herstel.”

Klinisch psycholoog en psychiatrisch patiënt Patricia Deegan.
Citaat uit de lezing ‘Herstel als een reis van het hart’, die zij gaf in april 1996 te Rotterdam.
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In de jaren ’90 is er een nieuwe visie ontwikkeld op het herstel van mensen die lijden aan
een psychiatrische ziekte. De Amerikaanse wetenschapper William Anthony was leidend
in die nieuwe stroming, hij lanceerde in 1993 zijn Herstelvisie. In deze visie staat de cliënt
in alle opzichten centraal. Híj (of zij) bepaalt welke doelen er worden gesteld, híj beslist
mee over de behandeling, híj onderneemt zoveel mogelijk zelf de acties die nodig zijn om
te herstellen met zijn ziekte. De argumentatie voor deze benadering is even logisch als

Hestelvisie: wat is dat?

eenvoudig: een mens wordt alleen gelukkig als hij naar eigen inzicht invulling kan geven
aan zijn leven. Geldt dat niet voor ons allemaal?

“Herstel is een intens persoonlijk, uniek proces van verandering in iemands houding, waarden gevoelens,
doelen, vaardigheden en/of rollen. Het is een manier van leven, van het leiden van een bevredigend, hoopvol

De cliënt als regisseur
van zijn eigen herstel

en zinvol leven mét de beperkingen die de psychische klachten met zich meebrengen. Herstellen betreft het
ontgroeien van de catastrofale gevolgen van de psychische aandoening en de ontwikkeling van een nieuwe
betekenis en een nieuw doel in iemands leven.”
Anthony, 1993.

De cliënt centraal stellen… is dat nou zo revolutionair anders dat wat we tot nu toe deden?
Toch wel. De houding die aan de Herstelvisie ten grondslag ligt, is fundamenteel anders dan
de manier waarop wij tot op heden hulp verleenden. Het levensverhaal van Patricia Deegan,
waarvan ook het citaat op pagina drie is, illustreert dat.
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Het verhaal van ervaringsdeskundige Patricia Deegan
De Amerikaanse Patricia Deegan kreeg op jonge leeftijd het etiket ‘chronisch schizofreen’

Voor Deegan werkte die strategie echter niet lang. Er maakte zich een boze verontwaardiging

opgeplakt en daarmee was volgens haar psychiater haar lot bezegeld. Die boodschap had

van haar meester: “Als de toekomst op deze manier wordt afgesloten, verliest het heden

een effect op Deegan dat vele psychiatrisch patiënten en hulpverleners zullen herkennen: ze

zijn bestemming en rest er niets meer dan een herhaling van losse momenten”, legt ze

gaf het op. “Opgeven was voor mij de oplossing”, vertelt ze tijdens een lezing in Rotterdam

uit. Dat kon ze niet accepteren. “Op de een of andere manier moest ik voldoende macht

in 1996. “Het was een oplossing omdat het me ertegen beschermde iets te willen. Als ik

zien te krijgen om het GGZ-systeem te kunnen veranderen. Ik besloot dus om ‘dokter

niet wilde, kon niets me worden afgenomen. Als ik nergens om gaf, kon niets me meer

Deegan’ te worden.” In 1984 studeerde Deegan af als klinisch psycholoog. Ze geeft nu

pijn doen.”

wereldwijd lezingen en leidt haar eigen organisatie, die anderen helpt bij het herstellen met
een ziekte. Kunnen we constateren dat Deegan is genezen? Nee. Maar ze is wél hersteld.
Zelf omschrijft ze het zo:

“Als de toekomst op deze manier wordt
afgesloten, verliest het heden zijn bestemming
en rest er niets meer dan een herhaling van
losse momenten”
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“Herstel betekent niet genezing. Herstel betekent eerder een houding en
een manier weten te vinden om de dagelijkse uitdagingen aan te gaan.
De reis naar herstel van elk persoon is uniek. Iedereen moet ontdekken
wat hem helpt. … Willen de vakmensen ons echt ondersteunen, dan
moeten ze het concept omarmen van de waardigheid van het nemen
van risico’s en het recht om fouten te maken.”
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Hulp verlenen volgens vier kernwaarden

De vier fasen van herstel

In onze nieuwe manier van werken bepaalt de cliënt dus zélf hoe zijn herstel eruit ziet. Gaat

Uit internationaal onderzoek blijkt dat herstel en het beloop van psychiatrische

hij daarmee voortaan zelf uitmaken hoe hij zijn leven invult? Zoveel mogelijk, ja! Maar wat

stoornissen verloopt in vier fasen:

‘zoveel mogelijk’ betekent, bepalen cliënt en hulpverlener samen. Wij zijn er om mensen te
ondersteunen én waar nodig en gewenst te sturen of beschermen bij het zoeken naar hun

1.  overweldigd worden door de stoornis,

eigen weg. Vanuit onze professionaliteit zoeken we voortdurend naar de juiste balans; we

2.  worstelen met de stoornis,

willen noch betuttelen, noch verwaarlozen.

3.  leven met de stoornis,
4.  leven voorbij de stoornis.

Vier kernwaarden zijn leidend bij het werken volgens de Herstelvisie:

Een persoon kan in verschillende fasen tegelijk verkeren, afhankelijk van het

1.  De persóón staat centraal, niet de diagnose,

levensgebied. Misschien sluit de woonsituatie optimaal aan op de wensen, maar is

2.  De cliënt is persoonlijk en actief betrokken bij het plannen en

vrijetijdsbesteding nog een groot probleem. Bij ieder mens verloopt het herstelproces

uitvoeren van de zorg,

dus anders en kan de uitkomst ook anders zijn.

3.  De cliënt mag en kan zelf zijn richting kiezen, daarom bieden wij
keuzes in het zorgaanbod,
4.  Hoop en groeipotentie staan centraal in de aanpak.
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Collega’s in gesprek
In de afgelopen jaren maakten
ook medewerkers van de GGZ
Oost Brabant op diverse manieren
kennis met de Herstelvisie.
Het besluit om alle functies
rondom langdurige geestelijke
gezondheidszorg samen te
voegen in één zorggroep, bleek
een uitgelezen kans om deze
visie op hulpverlening als leidend
in te voeren. Eerst binnen de
nieuwe eenheid Langdurige GGZ,
later GGZ-breed.
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De volgende collega’s
vertellen over hun
ervaringen en
verwachtingen:
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Hetty van Antwerpen

Joost Bemelmans

Ton van Heugten

Spencer Zeegers

Gerbert Scherphof

Hetty van Antwerpen

Joost Bemelmans

Ton van Heugten

Spencer Zeegers

Gerbert Scherphof

Lid van de cliëntenraad en de projectgroep

Onder andere vice-voorzitter van de

Klinisch psycholoog/psychotherapeut en

Beleidsmedewerker Bureau Zorgontwikkeling

Directeur Langdurige GGZ

Zorg voor Beter

cliëntenraad

projectleider Zorg voor Beter

en lid van de projectgroep Zorg voor Beter
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De tijd is rijp
Hetty: “De tijd is rijp voor een nieuwe benadering. Cliënten
laten zich niet langer behandelen als lijdend voorwerp en
de hulpverleners zien in dat mensen alleen zélf kunnen
bepalen wanneer zij een gelukkig en zinvol leven leiden.”

Ton: “Ik maakte begin jaren ’90 kennis met de

Gerbert: “Toen ik kennismaakte met de Herstelvisie,

Herstelvisie toen ik in de GGZ Eindhoven werkte.

dacht ik in eerste instantie aan enkele aanpassingen

Voor mij gaf de visie woorden aan een intuïtie die

in onze hulpverlening. Maar toen de herstructurering

ik altijd al had. We moeten niet de ziekte, maar de

van

persoon centraal stellen in onze benadering! Met

aandiende, wist ik dat dit het moment was om de

regiostructuur

naar

zorgstructuur

zich

die boodschap zijn we toen een veranderingsproces

Herstelvisie als básis te gebruiken voor ons beleid

ingegaan. Wat we tot op heden deden, is goed,

en de hulpverlening. Dat moment was heftig, want

maar er zijn manieren waarop we cliënten op een

het betekende dat we veel zaken anders moesten

meer volwaardige manier bij hun herstel kunnen

gaan aansturen.”

betrekken.”
Hetty: “In een tijd waarin mensen steeds mondiger
Spencer: “Ook voor mij kwam een aantal zaken samen

worden en zich niet zomaar meer als lijdend voorwerp

toen ik van de Herstelvisie hoorde. Ik zat middenin

laten behandelen, past de Herstelvisie helemaal. De

de ontwikkeling van het zorgprogramma Langdurige

tijd is rijp voor een nieuwe benadering. Toch is het

Zorg en Rehabilitatie. Daarvoor hebben we met meer

desondanks een wonderlijke gewaarwording om

dan 200 cliënten en familieleden gepraat over wat

opeens meer zeggenschap over je leven te krijgen,

goede zorg voor hen betekent. Steeds meer kwam

want dat waren we niet gewend. De dokter was

toen het besef naar boven dat onze programma’s

toch degene die het wel wist.”

gebaseerd moesten zijn op de wensen van individuele
mensen, niet op algemene ziektebeelden.”

16

17

Joost: “Ik ben het levende bewijs dat een andere
benadering een wereld van verschil kan maken.
Toen ik zes jaar geleden een appartement kreeg in

Het heft in eigen hand
Joost: “De vraag: ‘Wat kan ik voor je betekenen?’ veranderde
voor mij alles. Het was doodeng, maar vanaf toen heb ik
langzaamaan mijn eigen leven weer opgepakt. Vergeleken
met een paar jaar geleden ben ik van de hel in de hemel
beland.”

Ton: “Het is best spannend om de
regie over je leven terug te krijgen.”
18

Huize Padua, werd me voor het eerst sinds tijden

te koken en stopte zelfs met roken. Tegenwoordig

gevraagd wat men voor míj kon betekenen. Het

doe ik zelf mijn boodschappen en regel ik zelf de

leek alsof ik van de hel in de hemel belandde. En ik

bijbestelling van mijn medicijnen. Ik ben inmiddels

schrok me rot!”

op eigen verzoek verhuisd naar Coudewater, omdat

Ton: “Ja, het is natuurlijk best spannend om de

het eerst in 28 jaar weer op vakantie geweest!”

ik dichterbij de stad wilde wonen. Pas ben ik voor
regie over je leven terug te krijgen.”
Spencer: “Hoe was dat?”
Joost: “Zeg dat wel, ik raakte meteen in een
psychose! Ik was gewend dat anderen alles voor mij

Joost: “Fantastisch! Mijn begeleider heeft elke week

bepaalden; bij wie ik woonde, wanneer ik opstond,

met me gepraat en me geholpen bij de mentale en

wat ik at. Ik zat er gewoon bij, sleet mijn dagen

fysieke voorbereiding. Dat had ik echt nodig. Kijk, je

apathisch op een bankje en rookte zestig sigaretten

moet wel je beperkingen erkennen. Daarom woon

per dag. In Huize Padua pakte ik voorzichtig mijn

ik ook liever in een instelling dan in de maatschappij.

oude liefde voor tuinieren weer op, ik begon zelf

Ik heb een vangnet nodig om ontspannen te kunnen
leven. Dan kan ik meer mezelf zijn.”
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Joost: “Een mens kan alleen zelf
bepalen wat hij zinvol vindt.”
Hetty: “Dat begrijp ik. Ik woon wel in een ‘gewoon’

Hetty: “Dit is een typisch voorbeeld van hoe de

huis, maar ondervind die vooroordelen van de

benadering het verschil kan maken. Wie houdt er

maatschappij nog regelmatig. Als ik posters voor het

nou van om gepusht te worden? Laat mensen zélf

raam hang van de GGZ, krijg ik daar soms nog raar

bedenken wat ze willen met hun leven en steun

commentaar op. Mensen zouden een voorbeeld

hen daarin.”

kunnen nemen aan psychiatrisch patiënten, die
nemen elkaar tenminste zoals ze zijn.”

Joost: “Precies. Je kunt iemand wél aansporen iets
te gaan doen, maar je kunt iemand niet opleggen

Ton: “Zelf kiezen kan ook in kleinere vormen.

hóe hij zijn vrije tijd moet doorbrengen. Een mens

Zo werd een cliënt van mij gestimuleerd om iets

kan alleen zelf bepalen wat hij zinvol vindt.”

te gaan doen in houtbewerking. Maar dat vond
hij niets, hij wilde aan de slag bij de Voedselbank

Ton: “En als je goed luistert, vind je bij ieder mens

op Coudewater. Dat is, mede dankzij zijn eigen

ambities.”

motivatie, gelukt.”
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Werken volgens de Herstelvisie,
wat betekent dat?
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De vier kernwaarden die we hiervoor noemden als leidend voor de Herstelvisie, zijn valuebased. Het zijn ethische normen voor succesvol herstel, die we koppelen aan een aantal
bewezen effectieve (evidence-based) behandelmethodes. Uit die combinatie rollen de
volgende visie en missie:
Wij zien onze cliënten als mondige burgers voor wie – ondanks de soms ernstige en complexe
problemen – herstel mogelijk is. Zij hebben net als andere burgers recht op kwaliteit van
leven en op de kans om met succes en naar tevredenheid te leven. Ze hebben het recht
om te functioneren in een omgeving naar keuze en behoefte. Herstel is een proces van de
cliënt zelf en wij zien het als onze plicht én eer daarbij te ondersteunen met rehabilitatie,
behandeling en alle andere middelen die we tot onze beschikking hebben.

De zorg om de cliënt
organiseren en niet andersom!

Onze medewerkers respecteren de kernwaarden van herstel en richten zich op de persoon
als geheel. In het besef dat voor herstel méér nodig is dan alleen professionele hulpverlening,
onderhouden we goede banden met de familie, de samenleving en andere betrokkenen die
voor het herstel belangrijk zijn.

Wij zien onze cliënten als mondige burgers
voor wie – ondanks de soms ernstige en
complexe problemen – herstel mogelijk is
23

FACT-team
Deze visie en missie betekenen nogal wat voor de manier waarop we onze hulp organiseren.

Casemanager
Elke cliënt krijgt voortaan één aanspreekpunt, die het gehele herstelproces begeleidt:

Immers: als de cliënt centraal staat, dan organiseer je de rest daar omheen. Wonen,

de casemanager. We zouden liever spreken van cliëntmanager, maar casemanager is

familie, werk, zingeving, educatie, inkomen… Al deze elementen – die stuk voor stuk

een meer gangbaar begrip. De casemanager zit ook in het (F)ACT-team. De cliënt stelt

even belangrijk zijn voor een succesvol herstel – worden voortaan integraal gewogen en

samen met deze persoonlijke begeleider een Herstelondersteuningsplan (HOP) op. De

afgestemd in een Functie Assertive Community Treatment team; (F)ACT-team. Per cliënt

casemanager leveren de cliënt directe zorg en regelt toegang tot in- en externe diensten

werken alle disciplines in één team samen. Ieder teamlid kent alle cliënten en omgekeerd.

van allerlei aard. Een casemanager begeleidt idealiter 20 tot 30 cliënten.

Het gaat om woonbegeleiders, een ervaringsdeskundige, psychiater, psycholoog, spv,
verslavingsdeskundige en trajectbegeleider.
Binnen de zorggroep langdurige GGZ worden naar verwachting zes (F)ACT-teams ingesteld.

Hoe organiseren we dat?
De nieuwe eenheid Langdurige GGZ wil mensen met langdurige en complexe

Een (F)ACT-team komt bijna dagelijks op werkdagen bij elkaar om cliënten te bespreken en

psychiatrische problemen geïntegreerde ondersteuning bij herstel bieden. Psychotische

hun agenda voor die dag te bepalen. Cliënten die in een crisissituatie verkeren, komen op

stoornissen of ernstige persoonlijkheidsproblemen gaan immers vaak gepaard

het ‘ACT-bord’ en worden dagelijks besproken.)

met problemen op het gebied van werk en inkomen, huisvesting, relaties en/of
middelengebruik. Dat betekent dat deze verschillende levensgebieden binnen onze
organisatie door één zorggroep aangestuurd moeten worden.
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Onder de zorggroep Langdurige GGZ vallen vanaf 1 juli dus de volgende onderdelen:

Afstemming met andere onderdelen

•

Langdurige Zorg en Wonen

•

Ontmoetings- en dagactiviteitencentra (ODAC’s)

•

De behandelactiviteiten voor cliënten in langdurige zorg

Uitgangspunt is dat onze cliënten gebruik kunnen maken van interventies uit álle

•

Huize Padua en Coudewater, behalve de functie Minder begaafde Psychiatrische

zorgprogramma’s, dus ook buiten Langdurige GGZ. Vooral het programma Psychotische

Patiënten (MPP) en de functie Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH).

Stoornissen (PS) is belangrijk, omdat daarin veel aandacht is voor langdurige zorg.

Het zorgprogramma Langdurige Zorg en Rehabilitatie is de basis voor ons werk.

PS en Langdurige GGZ hebben grotendeels dezelfde doelgroep, die naar schatting

Eenheid in arbeid en dagbesteding

ongeveer uit 4.000 tot 6.000 mensen in ons werkgebied bestaat. Afstemming tussen
beide programma’s is belangrijk, daarom willen we bijvoorbeeld dat hoofdbehandelaren
in beide programma werken.

Onze organisatie biedt een breed scala aan voorzieningen en activiteiten op het gebied van

Ook met bemoeizorg is afstemming belangrijk. Als cliënten van bemoeizorg zélf een

arbeid, dagbesteding en vrije tijd. Om een einde te maken aan de versnippering binnen

hulpvraag stellen, worden zij doorverwezen naar Langdurige GGZ. Eenmaal aangemeld

dit werkveld en kennis en mogelijkheden te delen, kiezen wij voor één organisatiedeel,

laten we ze niet meer los als ze (zeggen) hulp (te) weigeren. De A van (F)ACT staat

waaronder alle arbeids- en dagbestedingsactiviteiten vallen. Binnen deze nieuwe eenheid

immers voor actieve en outreachende hulp!

gaan we extra aandacht besteden aan het benutten van mogelijkheden in de samenleving
en het optimaal gebruik maken van wetten en regels.

Rol van ervaringsdeskundigen
In de nieuwe organisatie krijgen ervaringsdeskundigen een prominente plek.
Ervaringsdeskundigen zijn mensen die succesvol zijn hersteld mét hun psychiatrische
klachten en hun ervaring willen inzetten om hulpverleners en lotgenoten iets te leren
over het werken aan herstel. We weten uit bestaande projecten al dat ervaringswerkers
een grote impact kunnen hebben op beide doelgroepen en willen ze ondersteunen in
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hun werk. Werving, positionering en opleiding krijgen in de nieuwe organisatie dan
ook extra aandacht.

Zorgkeuze in plaats van zorgtoewijzing
Hoe komen cliënten aan de zorg die ze nodig hebben bij hun herstel? Als het gaat
om wonen, gebeurt dat tot op heden meestal via zorgtoewijzingscommissies. Volgens
de Herstelvisie moeten cliënten zelf meer te kiezen hebben, daarbij ondersteund door
hulpverleners. Dat betekent dat we in de toekomst:
•
•

moeten zorgen voor meer keuze op allerlei fronten,
deze keuzemogelijkheden zo duidelijk en aantrekkelijk mogelijk moeten
aanbieden.

Preventie en maatschappelijke steunsystemen
Preventie en het opzetten van stevige, structurele maatschappelijke steunsystemen
staat in onze regio nog in de kinderschoenen. Toch zijn die belangrijk bij het voorkomen
van (verdere) problemen en het bevorderen van herstel. Binnen de nieuwe organisatie
gaan we hier daarom extra aan werken.
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Volgens de Herstelvisie moeten
cliënten zelf meer te kiezen
hebben, daarbij ondersteund door
hulpverlener
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Collega’s in gesprek
De cliënt als regisseur van zijn
eigen herstel. Dat betekent
voor hulpverleners zoeken naar
de juist balans tussen de twee
extremen van betutteling en
verwaarlozing. De juiste balans
is niet voor elk persoon op elk
moment hetzelfde. Vaak gaat
het goed, omdat een cliënt
zelfstandigheid genoeg is. Maar
soms is het nodig bepaalde
besluiten van iemand over te
nemen. Maar in elke situatie valt
íets te kiezen.
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Zelf keuzes (laten) maken
Gerbert: “Het is een hele kunst om goed te luisteren
en vervolgens de beste besluiten te nemen. Cliënten en
bestuurders verschillen bijvoorbeeld van mening over de
meerwaarde van een winkeltje op het APZ-terrein. Wij zijn
tegen schijn-rehabilitatie, terwijl de Cliëntenraad juist vindt
dat mensen dan zelfstandiger worden.”
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Joost: “Dat was het voor mij zeker. Ik werd
opgezadeld met medebewoners, een woonvorm
Hetty: “Kunnen kiezen is zó belangrijk voor een

waar ik helemaal niet op zat te wachten. Voor mij

mens. Denk je eens in dat je wordt opgenomen

werd besloten hoe mijn dagritme eruit zag. Op

en alles wordt voor je beslist en geregeld. Op een

een gegeven moment haak je af, dan laat je je

gegeven moment vloeit al het initiatief uit je lijf. Je

meevoeren door de stroom en word je volkomen

vergeet gewoon zelf te denken.”

apathisch. Een eigen appartement was voor mij een
verademing, maar waar het om gaat is dat je als

Gerbert: “Dat kan ik me goed voorstellen. Zo

mens zélf mag bepalen hoe je woont.”

is het eigenlijk ook niet goed dat een instelling
mensen dwingt om in een groep te wonen.

Gerbert: “We hebben altijd gehandeld met de

Voor de hulpverlening is het qua organisatie wel

beste bedoelingen. Toch zouden we meer bereiken

gemakkelijk, maar ik begrijp dat het voor de

als we cliënten zoveel mogelijk de ruimte geven zélf

bewoners soms vreselijk is.”

besluiten te nemen over hun leven. Hoe ziek je ook
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bent, er is altijd iets waarover je zelf kunt beslissen.

Gerbert: “Dat begrijp ik wel. We hebben liever

Al is het maar wat je op je boterham wilt.”

dat onze cliënten naar een reguliere supermarkt
gaan. Een winkeltje op het terrein lijkt op schijn-

Hetty: “Voor een bepaalde groep geldt dat zeker.

rehabilitatie.”

“Ik vind kiezen tussen
pindakaas of jam geen
keuzevrijheid. Ik wil zélf
iets uitzoeken.”

Toch vind ik dat we de groep chronische patiënten
méér autonomie moeten geven. Ik vind kiezen

Hetty: “Maar veel mensen kunnen, durven of willen

tussen pindakaas of jam geen keuzevrijheid. Ik wil

het dorp helemaal niet in! Een eigen winkeltje zou

zélf iets uitzoeken.”

een enorme vooruitgang zijn.”

Joost: “Daarom strijdt de Cliëntenraad voor de

Gerbert: “Het is voor ons een hele kunst om goed

opening van een winkeltje op de terreinen van

te verstaan wat cliënten willen én daar op een

Coudewater en Huize Padua. Het gaat erom dat we

goede manier naar te handelen. Wij hulpverleners

zélf een deel van ons budget beheren en kunnen

zijn toch gewend om zelf te bedenken wat goed is

kopen wat en wanneer we willen. Helaas wil de

voor de ander.”

Raad van Bestuur niet, die is bang dat een eigen
winkeltje juist zorgt voor verdere hospitalisering.”
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Joost: “Ik vind trouwens ook dat de tuin groter moet,
bij de 120 huisjes in aanbouw op Coudewater.”

Cliënten betrekken bij beleid
Spencer: “Cliënten brengen waardevolle ervaring mee,
die anderen kan helpen bij herstel. Ervaringsdeskundigheid
is een discipline die we moeten erkennen, waarderen en
ontwikkelen.”

Hetty: “Waarom? Moeten we allemaal net als jij

omdat hij lid is van de Cliëntenraad, kan zélfs

groenten gaan kweken?”

deze vertegenwoordiging niet alleen bepalen waar
cliënten behoefte aan hebben.”

Ton: “Ha ha! Zo zie je maar: het gevaar ligt altijd
op de loer dat wij besluiten wat goed is voor een

Hetty: “Dat wordt inderdaad steeds lastiger. Er is

ander.”

weinig animo voor een functie in de raad. Het is
best een uitdaging om toch nog tijd te vinden om

Joost: “Dat is waar, maar ik vind dat in elk geval

goede voeling te houden met onze achterban.”

de mogelijkheid er moet zijn. We willen toch dat
mensen kunnen kiezen hoe ze hun tijd besteden?”

Spencer: “De OR loopt daar ook tegenaan. Zij wil
de deelname van medewerkers nu meer organiseren

Spencer: “Klopt. En wat het keuzeaanbod betreft,

rondom afgebakende projecten. Dan zitten mensen

moeten we nog een behoorlijke slag maken. Het

niet vast aan vergaderschema’s of onderwerpen

gaat erom hóe we zorgen voor een passend aanbod.

waar ze minder mee hebben.”

Want hoewel Joost cliënten vertegenwoordigt
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Gerbert: “We hopen dat de interesse van cliënten

Spencer:

toeneemt als ze zien dat hun invloed toeneemt. In

professional past helemaal in de Herstelvisie. Een

“De

ervaringsdeskundige

als

onze plannen voor nieuwbouw hebben we onder

ervaringsdeskundige is een mens met specifieke

invloed van de Cliëntenraad bijvoorbeeld veel

ervaring, die daarmee anderen kan helpen. Het

minder groepswonen toegepast.”

is een eigen discipline, die volledig erkend en

Ton: “De bagage van een
ervaringsdeskundige kan een
baanbrekend effect hebben op
anderen”

gewaardeerd moet worden, bijvoorbeeld door
Ton: “Er zijn verschillende manieren om cliënten

cliënten in staat te stellen zich op dit gebied ook

te betrekken bij de zorg. De cliëntenraad is een

te scholen. Op die manier kunnen ze volwaardig

georganiseerde variant. Maar onze begeleiders

bijdragen

weten bijvoorbeeld ook heel goed wat er bij cliënten

vormen van hulpverlening.”

aan

beleidsontwikkeling

en

allerlei

leeft. Hen moeten we gebruiken als informatiebron.
Daarnaast geloof ik sterk in het inzetten van

Ton: “De bagage van een ervaringsdeskundige kan

ervaringsdeskundigen

een baanbrekend effect hebben op anderen. Dat

in

de

bijvoorbeeld in zelfhulpgroepen.”
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hulpverlening,

heb ik verschillende keren zien gebeuren.”
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Gerbert:

Casemanagers en (F)ACT-teams
Ton: “Een klik met je casemanager is belangrijk. In principe
zouden cliënten die dus moeten kunnen kiezen, mits dat
praktisch uitvoerbaar is. We streven immers wel naar een
gelijke caseload onder collega’s.”

ook

met je behandelaar. Met hem of haar stippel je jouw

ervaringsdeskundigen deel. We erkennen daarmee

“In

de

FACT-teams

nemen

weg naar herstel uit. Je behandelaar moet je dus

dat hun deskundigheid waarde heeft voor het

kunnen kiezen.”

herstelproces van anderen.”
Ton: “In principe ben ik het daarmee eens. Dat is
Spencer: “In die teams worden een value-based

belangrijk. Toch zijn er ook praktische bezwaren,

werkhouding én bewezen effectieve behandelingen

want we willen dat elke casemanager ongeveer

per cliënt besproken. Daarbij zijn zowel GGZ-ers als

dezelfde caseload heeft. Daar moeten we een

externen betrokken.”

oplossing voor vinden.”

Ton: “Het wordt een hele toer om dat voor elkaar

Spencer: “Voor wat dat wonen betreft: in Oss

te krijgen.”

werken ze aan een Funda-achtige oplossing met
zoekmachine om het aanbod beter in beeld te

Joost: “Waar begint het herstel? Ik denk dat je

brengen. De omschrijvingen zijn heel cliëntgericht.

moet starten met het zoeken naar een passende

Je leest er bijvoorbeeld dat de hond van de buren

woning.”

nogal luid blaft of dat er een coffeeshop dichtbij ligt.
Een vergelijkbare oplossing zouden we ook voor het

Hetty: “Ik denk dat het eerst en vooral moet klikken
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zoeken naar werk kunnen ontwikkelen.”
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Wat moeten we doen om zover
te komen?

Het ideaalplaatje
In het Implementatieplan van de zorggroep Langdurige GGZ wordt het beoogde
eindsituatie als volgt omschreven:
Iedere cliënt heeft een Herstelondersteuningsplan en werkt daaraan met steun van
een eigen casemanager. In het plan zijn de keuzes, wensen en doelen van de cliënt
verwoord, liefst door hem/haarzelf. De (F)ACT-teams werken effectief en modelgetrouw
en hebben ervaringsdeskundigen in dienst. Uit de periodiek gemeten resultaten blijkt
dat cliënten zowel in hun eigen ogen als in professionele termen vooruitgang boeken.
Twijfel en onzekerheid hebben plaats gemaakt voor hoop, mede dankzij de stimulerende

Van huidig naar gewenst:
leren moet!

en steunende houding van medewerkers. De teamleiders coachen hun medewerkers
op kwaliteit, methodisch werken en houding.
Er wordt optimaal gebruik gemaakt van maatschappelijke voorzieningen, die deels
samen met de GGZ zijn gecreëerd. Een groot deel van de cliënten heeft betaald werk.
Ze zijn allemaal naar wens en vermogen gehuisvest; in de samenleving als het kan, in
eigen voorzieningen als het moet. De eigen voorzieningen van de eenheid herstel staat
open voor cliënten van andere GGZ-onderdelen (en tegen kostenvergoeding ook voor
cliënten van ketenpartners) én omgekeerd. Er is een nauwe samenwerking met de
eenheid Kortdurende GGZ, in het bijzonder rondom het zorgprogramma Psychotische
Stoornissen, bemoeizorg en preventie.
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De financiën van de zorggroep Langdurige GGZ zijn gezond, mede door efficiënt werken en

Onze ambities zijn hoog; niet alleen verandert er veel op organisatorisch gebied, we

vergaderen en een goed werkende ondersteunende administratieve eenheid.

willen vooral ook zorginhoudelijk winst boeken! Leren is in onze ogen essentieel voor

Hoofdlijnen van verandering

succes en behelst méér dan alleen het volgen van opleidingen. Er is een Leerplan in
ontwikkeling, dat medewerkers én cliënten helpt bij het adapteren en uitvoeren van de
Herstelvisie. Er zijn drie uitgangspunten in verwerkt:

Het einddoel is dus duidelijk, maar wanneer mogen we de nieuwe eenheid succesvol
noemen? De werkgroep formuleerde 9 hoofdlijnen van verandering die de nieuwe

1. Congruentie – leidinggevenden medewerkers moeten vanuit dezelfde grondhouding
samenwerken als medewerkers en cliënten dat doen.

organisatie moet ondergaan:

2. Paradigmaverschuiving – de vier kernwaarden van de Herstelvisie worden het

1. Medewerkers: werken aan houding en gedrag, scholing, heldere omschrijving van

3. Inhoud – medewerkers en cliënten moeten leren wat het betekent om te werken

uitgangspunt van ons handelen.
taken en verantwoordelijkheden.
2. Processen ontwikkelen: o.a. op het gebied van zorgkeuze, invoeren HOP,
woonwensenonderzoek, dossiervoering.

volgens de Herstelvisie. Daarbij worden zeker ook ervaringsdeskundigen ingezet.

Trimbos Instituut: samen leren

3. Cultuuromslag: van aanbodgericht naar cliëntgericht werken.
4. Invoeren casemanagement, ambulant werken en (F)ACT-teams.

Het werken met herstel als basis voor goede zorg is niet GGZ-breed bekend. Bij de

5. Betrekken van medewerkers en cliënten bij de veranderingen.

zorggroep Langdurige GGZ gaan we dus zelf ontdekken hoe we ons ideaalbeeld

6. Verbeteren van (woon/werk)voorzieningen.

werkelijkheid maken! Mede daarom nemen we deel aan het Zorg voor Beter programma.

7. Inzet ervaringsdeskundigheid: o.a. cursussen voor medewerkers, deelnemen aan

Samen met het Trimbos Instituut en andere instanties werken we een jaar lang aan het

(F)ACT-teams en het versterken van zelfhulpinitiatieven.

ontwikkelen van manieren om het herstelproces te bevorderen.

8. Maatschappelijke steunsystemen ontwikkelen voor werk, wonen, inkomen, leren,
vrije tijd, relaties.
9. Betrekken van familie en andere naasten bij herstel.
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Wat verandert er voor jou?
Het werken volgens de Herstelvisie heeft gevolgen voor het werk van álle medewerkers
van de zorggroep Langdurige GGZ. Wellicht verandert je functie, je leidinggevende of de
samenstelling van het team waarin je werkt. Uiteraard wordt je daarin dan begeleid. Maar
bovenal zal de Herstelvisie invloed hebben op je houding tegenover cliënten. Zelfs als je niet
rechtstreeks met cliënten werkt!
Misschien vallen bij het lezen van dit boekje voor jou de stukjes meteen op hun plek, misschien
heb je meer tijd nodig om de meerwaarde van herstelgericht werken te onderkennen. In
beide gevallen bieden we je alle gelegenheid om je kennis en ervaring te ontwikkelen in
de richting die wij voor ogen hebben. Wat we van je vragen, is een ‘open mind’, de wil om
te blijven leren en de betrokkenheid om jouw inzichten met ons te delen. Op die manier
maken we jouw werk én het leven van je cliënten samen leuker en interessanter.

Wat we van je vragen, is een
‘open mind’, de wil om te blijven
leren en de betrokkenheid om
jouw inzichten met ons te delen
46
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Collega’s in gesprek
Wat betekent het werken
volgens de Herstelvisie voor
medewerkers? In de eerste
plaats dat ze cliënten anders
gaan (bekijken en) benaderen.
Ze moeten bereid zijn te blijven
leren en hun eigen functioneren
kritisch onder de loep te nemen.
Enkele collega’s spreken hun
verwachtingen uit.
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Joost: “Ik was laatst met twee begeleiders aan
het winkelen in Den Bosch, toen we een discussie
kregen over de Herstelvisie. Ik vind dat we ervoor

Wennen aan de Herstelvisie
Gerbert: “Het nieuwe maaltijdsysteem, waarbij de
Cliëntenraad als eis stelde dat cliënten voortaan zelf mogen
bepalen waar, wanneer en met wie ze eten, vind ik een
echte vooruitgang. Het levert een boel extra werk op, maar
daar staat meer autonomie voor cliënten tegenover.”

moeten waken dat cliënten volledig de dienst

Gerbert: “Het is belangrijk om te beseffen dat

uitmaken. Soms moet je als hulpverlener gewoon

de Herstelvisie niet ten koste gaat van onze

de touwtjes in handen nemen. Daar schrokken mijn

professionaliteit! Het is de grote uitdaging voor ons

begeleiders van; ze betwijfelden of die benadering

om cliënten te helpen in plaats van hun leven te

wel paste binnen de Herstelvisie. ”

bepalen. Soms is dat lastig, want het kan ook een
heleboel extra werk opleveren.”

Hetty: “Dat begrijp ik niet van die begeleiders. Als
je in de psychiatrie zit, heb je een probleem. En dus

Ton: “Zoals bij het nieuwe maaltijdsysteem?”

heb je hulp nodig. Zo simpel is dat. Je behandelaar is
en blijft de professional, die over kennis en ervaring
beschikt om jou te helpen herstellen.”

Gerbert: “Dat is inderdaad een perfect voorbeeld
van waar we naartoe moeten. Toen wij met de
Cliëntenraad onderhandelden over de nieuwe
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Joost: “Precies. Ik zie het zelf bijvoorbeeld niet als ik

assemblagemaaltijden,

druk of onrustig word. Daar moet een ander mij op

terechte aanvullende eisen. ‘Prima, dat nieuwe

wijzen. Als ik niet gestuurd wordt, gaat het mis.”

systeem, maar dan willen we zelf bepalen waar,

stelde

de

raad

enkele
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wanneer en met wie we eten’, was het standpunt.

Ton: “Middelengebruik is ook zo’n taboe. Ik

Onder tijdsdruk stemde de Raad van Bestuur in. Je

vermoed dat 30 tot 40% van onze cliënten alcohol

begrijpt dat dit voor mij een heleboel extra werk

of drugs gebruikt, want daar worden ze rustiger van.

met zich meebrengt. Toch vind ik het in het licht van

Voor de rest van Nederland is dat niet verboden!

de Herstelvisie een echte vooruitgang.”

Spencer: “De Herstelvisie
dwingt ons ook om
taboes te doorbreken.
Seksualiteit bijvoorbeeld”

Dus eigenlijk vind ik dat we daarvoor open moeten
staan, mits het de psychiatrische problemen van

Spencer: “De Herstelvisie dwingt ons ook om

iemand niet te zeer verergert en niet tot overlast

taboes te doorbreken. Seksualiteit bijvoorbeeld. Ik

voor medecliënten leidt.”

vind het geweldig dat dit onderwerp nu eindelijk
eens centraal staat tijdens het najaarsconges.”
Joost: “Inderdaad, eindelijk! Dat onderwerp was
lange tijd onbespreekbaar.”
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Spencer: “Soms hoor ik dat medewerkers vinden

Wat verwachten collega’s van de toekomst?
Joost: “Ik heb veel gemist sinds mijn diagnose, maar de
laatste zes jaar ook veel van mijn oude leven weer terug
gekregen. De jeugd motiveert mij om ervoor te zorgen dat
deze generatie vanaf het begin een hoopvoller perspectief
heeft.”

54

Joost: “Ik vind het jammer dat ik 61 ben. De laatste

dat we oude wijn in nieuwe zakken verkopen. Dat

zes jaar is de kwaliteit van mijn leven zó verbeterd.

begrijp ik echt niet. Wat ik wél begrijp is, de zorg

Toch heb ik ook veel gemist, ik wilde een tijd lang

om het gebrek aan keuzes. Werken aan herstel

alleen maar stoppen met leven. Die schade kan

valt of staat met de keuzes die we cliënten kunnen

ik nooit meer inhalen. De jeugd motiveert mij om

bieden. Wat dat betreft zijn we er nog lang niet.”

ervoor te zorgen dat deze generatie vanaf het begin
een hoopvoller perspectief heeft.”

Hetty: “Ik verwacht ook veel werk. Ik kan me ook
voorstellen dat medewerkers zich zorgen maken
om het geld dat nodig is om te veranderen. Dat ligt
niet op de plank te wachten.”
Ton: “Toch ben ik hoopvol. Ik heb veel vertrouwen
in de inbreng van ervaringsdeskundigen op het
gebied van beleidsontwikkeling. Om cliënten kun
je niet heen.”
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“We moeten op de een of andere manier een woord zien te vinden dat beide ideeën uitdrukt: dat ik als
psychiatrisch patiënt een gat heb middenin mijn hart, een droefheid die nooit geheel zal herstellen en dat daar
omheen nieuw leven ontstaat. Niet er bovenop; de droefheid wordt niet uit het blikveld weggenomen. Niet er
bovenop, maar er omheen. Beide bestaan naast elkaar, de blijvende droefheid en het nieuwe leven.”

Klinisch psycholoog en psychiatrisch patiënt Patricia Deegan beschrijft tijdens een lezing
waarom het Rotterdamse beeld van Zadkine, dat is gebouwd na de Tweede Wereldoorlog, haar
zo raakt.
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