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DSM IV-TR: schizofrenie en overige 
psychotische stoornissen

• A majority of individuals with schizophrenia have poor insight 
regarding the fact that they have a psychotic illness. Evidence 
suggests that poor insight is a manifestation of the illness 
rather than a coping strategy. It may be comparable to the 
lack of awareness of neurological deficits seen in stroke, 
termed anosognosia. This symptom predisposes the 
individual to non-compliance with treatment and has been 
found to be predictive of higher relapse rates, increased 
number of involuntary hospital admissions, poorer 
psychosocial functioning, and a poorer course of illness

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th Edition, Text Revision. Washington, DC, APA, 2000



D e mens is een sociaal wezen



Visie op psychose: de 
vicieuze cirkel

Psychose

Isolement

Eenzaamheid
Verlies van zelfvertrouwen (en self-efficacy)
Slechtere prognose van ziekte
Slechter maatschappelijk functioneren 

In Gesprek met Psychose, 2012



‘Geen motivatie zonder verbinding’
‘Geen behandeling zonder motivatie’

Verbinding


Motivatie


Behandeling



De Brouwerij
Centrum voor Herstel



Visie van de patient op psychose 

Heb ik niet!
Ok dan….. ik heb wel problemen met: 
overspannenheid, stressgevoeligheid, isolement, 
demotivatie, problemen met studeren, 
concentreren, teveel gewicht, niets te doen 
hebben, geen hobbies, wonen, relatie met 
familie, geen vrienden etc…



Wat is dus ons focus?

Overspannnenheid, stressgevoeligheid, 
isolement, demotivatie, problemen met 
studeren, concentreren, teveel gewicht, niets te 
doen hebben, geen hobbies, wonen, relatie met 
familie en vrienden!!!!



Hoe werkt de Brouwerij?

Een gezamelijke inspanning van

1. Excellente professionals
2. Clienten (leden)

3. Familieleden
4. Vrijwilligers



Wat doen de professionals?

• Verleiden tot zorg

• Specifieke bejegening
• Bereid tot langdurige relatie met de patient
• Gemeenschappelijke beslissingen
• Inzetten van vrijwilligers in de zorg 



Wat doen de vr ijwilligers?

• Dagelijks lunch
• 2x per week avondeten
• Yoga met Pim
• Cursus verbindend communiceren
• Vakanties, uitjes etc samen
• Gitaarles met Dominik
• Madstudies
• Michaja, Sacha aan de telefoon
• Hardlopen met Johanne
• Fitness met Bert en Jules
• Ontvangst door Frans en Ajay
• Young Ones met Bert en Marije
• Kunstclub met Riek
• Improvisatietheater met Alessandra
• Bloggen met Evelyne
• Aikido met Jan

Voor wat hoort wat!



Continuiteit van zorg

• Crisis thuis behandelen
• Transmuraal werken bij opname
• Niet uitschrijven bij beter worden maar 

verdunning van zorg door: 
– Peer to peer
– Onverminderde zorg door vrijwilligers, en familie



Verder…

• Bereikbaarheid tot 22.00
• Evt. doorbehandelen in het weekend
• Peer to peer (USA) en ledenvergadering
• Familie meer dan welkom
• In de toekomst: 

– Samenwerking met bedrijven uit de buurt
– Ondernemers maken gebruik van pand
– Eigen werkplekken inpandig



Het Brouwerij Effect
Onderzoek opzet

• Honos en Mansa scores
• DBC minuten 
• Evaluatie door cliënt en naaste omgeving

iROC vragenlijst (meting van herstel)”
en in-house vragenlijst ”Brouwerij vragenlijst

• Opname dagen 
(tijdens MT en voorgeschiedenis)
• Kosten per dag 

• DBC minuten 

Kwaliteit 
van de Behandeling

Maatschappelijke Relevantie

Cohort N = 42: patiënten die > 3 jaar bij MT in behandeling zijn  

A.Galli, J.A.E. Tielens, J. van Os sept 2016



N = 42 die >3 DBC jaar in behandeling zijn (vanaf 2012 t/m 
2015 )

* p = 0.053

Het Brouwerij Effect
Resultaten opnames

A.Galli, J.A.E. Tielens, J. van Os sept 2016



Het Brouwerij Effect
Resultaten DBC minuten

N = 42 die >3 DBC jaar in behandeling zijn (vanaf 2012 t/m 
2015 )

*** p < 0.001

A.Galli, J.A.E. Tielens, J. van Os sept 2016
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