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Maatschappelijk herstel

volgens mensen met (psychische) beperkingen
• Geaccepteerd en erkend als individuen die meer
zijn dan hun beperkingen
• Persoonlijke relaties met familie, vrienden en
kennissen
• Actief in vrijetijdsbesteding en andere sociale
activiteiten
• Fatsoenlijke huisvesting
• Werk en onderwijs
• Voldoende formele (professionele) en informele
ondersteuning
(Hall, 2009)

Capabilities

(Amartya Sen, 1992)
Verbonden met vrijheid en sociale rechtvaardigheid
Combinaties van mogelijkheden om te doen of te zijn wat men wil (‘herstel van identiteit’)
Taken die mensen met reden belangrijk vinden en binnen hun bereik zouden moeten liggen
Capabilities: is iets anders dan 'performance' (wat iemand feitelijk doet) en ook iets anders dan
'capacity' (wat iemand feitelijk kan, onder ideale omstandigheden)
• 'Capabilities' verwijst altijd naar individueel vermogen in relatie tot context (in de gelegenheid
stellen)
•
•
•
•

Naar volwaardig burgerschap. Twee strategieën, volgend uit capabilities concept:
• Kansen bieden om competenties te ontwikkelen = opdracht GGZ
• Gelegenheden scheppen om die competenties uit te oefenen = opdracht hele samenleving

Sociale inclusie
Op meerdere gebieden:
• Consumptie
• Productie (werk, studie)
• Sociale interactie
• Politieke betrokkenheid
• Dienstverlening

Wat betreft mensenrechten en rechten van mensen met
een beperking:
• meerderheid panel Psychisch Gezien voelt zich vooral op
het gebied van betaalde arbeid en privacybescherming
tekort gedaan
• VN-verdrag : transities in zorg alléén onvoldoende om
gezond, veilig en sociaal leven te leiden. Het gaat om
‘recht op psychische kwetsbaarheid’ in de samenleving

Het grote belang van

betekenisvolle relaties en activiteiten
• Mensen met ernstige psychische aandoeningen denken bij hun problemen niet zozeer aan ziekte of symptomen,
maar aan mislukte carrières, eenzaamheid en verlies van vrienden (Juul Tielens, 2013; Over de brug, 2014)
• Cliënten zonder werk of andere dagbesteding: leiden veelal geïsoleerd bestaan, leven in ongerede, hebben
beperkte vaardigheden, ernstige symptomen
• Hebben van werk of zinvolle activiteiten goede graadmeter voor gezondheid en voor algeheel functioneren
• Sterkste voorspeller negatieve uitkomsten: “The amount of time spent doing nothing” (Wing & Brown1970)
• ‘Herstellen doe je thuis’ is niet het goede adagium: herstellen doe je in de wereld, in het volle leven, samen met
anderen

Verlies en verlangen
Onvervulde behoeften op terrein van:
• Intermenselijke relaties, maatschappelijke participatie en actief burgerschap
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Mensen met een ernstige psychische aandoening

Achterstanden in:

Behandeling en ondersteuning
Toepassing drang en dwang
Lichamelijke gezondheid en vroegsterfte
Bereik richtlijn conforme zorg
Ondersteuning bij persoonlijk herstel en
participatie
Extra aandacht voor langdurige woonzorg

Participatie en sociale inclusie
Eenzaamheid (80% in meerdere of mindere
mate)
Lage arbeidsdeelname (15-20%)
Traumatisatie en victimisatie
Financiële belemmeringen (armoede)
Ongelijke behandeling (uitsluiting,
stigmatisering en discriminatie)

Armoede,
sociale ongelijkheid en psychische aandoeningen
Sociale causatie:
• Opgroeien in armoede en sociale achterstanden vergroot kans op (ernstige) psychische
problematiek (o.a. suïcidaliteit)
Sociale drift:
• Mensen met (ernstige) psychische problematiek hebben grotere kans op armoede en op
ongelijke behandeling
(Wahlbeck e.a., 2017)

Waarom zo weinig aandacht
voor sociale interventies in de GGz-sector?
• Logische antwoorden op sociale determinanten van psychische aandoeningen (zoals armoede
en ongelijkheid) zijn politiek van aard; alleen hulp aan individuen zou ‘reductionistisch’ zijn
• Behandelaars zijn beducht voor paternalisme en het overschrijden van sociale grenzen als ze
zich met vriendschappen van cliënten etc. gaan bemoeien
• Behandelaars voelen zich vaak machteloos bij de ernstige sociale problemen van hun cliënten
• Range aan potentiële doelen voor sociale interventies is duizelingwekkend groot en omvat de
niveaus van individu, familie, gemeenschap en samenleving
• Sociale professionals weten goed hoe zij hulp op individuele maat moeten snijden; zijn
interventies wel nodig en wellicht zelfs bedreiging van gepersonaliseerde ondersteuning?
• Dominante professionals in GGz-onderzoek zijn psychiaters en psychologen; er zijn veel minder
onderzoeken (- ers) die zich op sociale thema’s richten.
(o.a. Johnson, 2017)

Dwingende redenen
om sociale interventies serieuzer te nemen in de GGz
• We moeten iets nieuws proberen: decennia van onderzoek naar neurowetenschappelijke- en
psychologische benaderingen hebben te weinig opgeleverd
• Belofte van het sociale: sterke invloed op zowel ontstaan als uitkomst psychische aandoeningen
• Cliënten bepleiten meer aandacht voor bestrijden van stigma en sociale exclusie
• Grote discrepantie tussen belang van participatie/activering en wetenschappelijke aandacht
voor dit veld
• Aanzienlijke voordelen van het ontwikkelen van een evidence-base voor sociale interventies in
plaats van te vertrouwen op intuïties over ‘wat werkt’
• Zonder stevig wetenschappelijk bewijs lukt het niet om sociale interventies gefinancierd te
krijgen, of om ze in richtlijnen en zorgstandaarden hoge prioriteit te geven
• Preventie verdient volgens velen prioriteit; veel preventieve doelen zijn sociaal van aard, maar
er is nog veel te weinig evidentie om prioriteiten op te baseren
(o.a. Van Weeghel, 2006; Priebe e.a., 2017; Johnson, 2017)

Herstelondersteuning
(Slade, 2010)

Vier taken:
1. Relaties bevorderen
2. Welbevinden promoten
3. Goede behandeling bieden
4. Sociale inclusie verbeteren

Veranderend zorglandschap
Transities:
• Van bed naar buurt (ambulantisering;
beddenreductie)
• Van landelijke overheid naar gemeenten
(decentralisaties en taakstellingen/bezuinigingen)
• Van gespecialiseerde zorg naar basiszorg en eigen
kracht

Zorg voor mensen met ernstige psychische
aandoeningen:
Lost in transition?

Minder zorgbehoeften, meer herstel
ambities

Door preventie en state-of-the-art zorg in 2025:
• 1/3 gezondheidswinst, in psychiatrische en somatische zin (herstel van
gezondheid)
• 1/3 meer participatie in werk of studie (herstel van maatschappelijke
rollen)
• 1/3 meer verwezenlijking van individuele doelen (persoonlijk herstel)
• Het voorgaande impliceert ook: 1/3 minder (publiek- en zelf)stigma
• Veiligheid en bestaanszekerheid

Eigenlijk is de missie:
EPA de wereld uit
• Wat blijft is de aandoening/kwetsbaarheid (voor psychosen etc.)
• Betekent dus niet dat mensen die eraan lijden niet meer behandeld worden of nooit meer
zorgbehoevend zullen zijn
• Betekent wel dat de ernstige en blijvende gevolgen van de aandoening (somatische ziekten,
(zelf)stigma, functionele beperkingen, werkloosheid, demoralisatie, sociaal isolement) tot een
minimum beperkt blijven
• … zodat zij als persoon beter tot hun recht kunnen komen en volop aan de samenleving
kunnen deelnemen
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Ambitie is tweeledig:
1. Voorkomen dat mensen tot de EPA-groep gaan toetreden
2. Betere zorg, rehabilitatie en herstelondersteuning voor mensen die al tot de EPA-groep
behoren
Deze ambitie zie je ook terug in Herstel voor Iedereen en in ‘Goede GGz’ (Delespaul,
Boevink, Van Os e.a., 2016)
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Ad 1: EPA voorkómen (voorzorg)
Behandeling moet:
• Eerder
• Preciezer (‘personalized’)
• Openheid over klachten bevorderen (erover praten)
• In niet-stigmatiserende contexten
En vooral, in het sociale domein:
• Aandacht hebben voor sociale ongelijkheid, discriminatie, uitsluiting, armoede etc.
• ondersteun mensen zo dat zij hun sociale rollen (werk, studie, relaties) blijven vervullen!
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Tegengaan negatieve gezondheidseffecten
van armoede, ongelijkheid en sociale exclusie
Intersectorale interventies
• Levensloop interventies (o.a. programma’s voor opvoedingsondersteuning; ‘health visitors’;
schoolprograma’s; bevordering psychische gezondheid ouderen)
• Huisvestingsprogramma’s (o.a. huursubsidies; Housing First)
• Interventies gericht op werk (IPS; Job Search Groups)
• Interventies in de gemeenschap (o.a. gericht op tegengaan sociale exclusie en digitale exclusie)
• Interventies gericht op betere dienstverlening (o.a. verbeteren toegang tot gezondheidszorg;
‘social prescribing’; schuldhulpverlening)
• Interventies op beleidsniveau (o.a. toegang tot eerstelijnszorg; goed huisvestingsbeleid;
werkgelegenheidsbeleid; sociaal beleid; ‘Youth Guarantee’ approach; beleid gericht op
schuldsanering)
(o.a. Wahlbeck e.a., 2017)

Ad 2: Wat is goede behandeling en
ondersteuning bij EPA?

Belangrijke trends in de GGz
(o.a. Over de brug, 2014; Redesigning Psychiatry, 2016)

1.

Van eenzijdige diagnostiek naar dialoog en diverse
probleemdefinities (‘agree to disagree’)

Open Dialogue (PSOD)

2.

Van louter symptoomstabilisatie naar ook persoonlijk
en maatschappelijk herstel

HEE, Herstellen doe je zelf IRB, SRH, IPS

3.

Van louter professionele zorg naar inzet eigen kracht en WRAP, IMR, herstelacademies/zelfregiecentra
zelfmanagement

4.

Van enkel op de cliënt gericht naar ook de omgeving
erbij betrekken

Resource Groups, PSOD, Mental Health First Aid (MHFA)

5.

Van enkel GGz naar samenspel met andere sectoren

Samenwerking sociale wijkteams , Werk & Inkomenetc

6.

Van aparte paden naar integratie van behandeling en
rehabilitatie

IPS, IMR

7.

Van gescheiden domeinen naar integratie van
psychiatrische en somatische zorg

Leefstijlinterventies

8.

Van louter face-to-face contacten naar optimaal
gebruik van nieuwe technologie

Temstem, Project Network, MiiND, etc.

Samen de kar trekken
•
•
•
•

Cliënten én professionals
Behandelaars én rehabilitatiewerkers
GGz én sociale sector
Professionals én informele ondersteuners

1-11-2017
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Intersectorale netwerken
voor behandeling en ondersteuning
Op lokale schaal
Gemanaged op basis van gedeelde waarden
Bestuurlijke samenwerking en coördinatie
Krachtige aansturing: gemeenten, GGz, zorgverzekeraars,
cliënten en familie
• Centrale rol mensen met ernstige psychische aandoeningen, o.a. in herstelacademies
• Aansluiten bij bestaande maatschappelijke deelsystemen (participatie, veiligheid, gezondheid)
•
•
•
•

Actoren in het ‘framework for support’
(Trainor & Church, 1984)

Zelfhulp / eigen kracht

familie, vrienden, buren,
peer support

Persoon
Algemene maatschappelijke
voorzieningen en diensten

GGz-hulp

1-11-2017
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Actoren in het ‘framework for support’
(Trainor & Church, 1984)

familie, vrienden, buren,
peer support

Zelfhulp / eigen kracht

Persoon
Algemene
maatschappelijke
voorzieningen en diensten
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Actoren in het ‘framework for support’
(Trainor & Church, 1984)

Zelfhulp / eigenfamilie,
kracht

vrienden, buren, peer support

Persoon

Algemene maatschappelijke voorzieningen
en diensten

GGz-hulp
1-11-2017
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Hoe bereiken we
1/3 maatschappelijk herstel in 2025?
Geen gemakkelijke opgave, maar we doen een vijftal pogingen:
1. Stevige interventies ontwikkelen, in co-creatie
2. …
3. …
4. …
5. …

1-11-2017
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De tien kenmerken

van een ideale GGz-interventie
1. Is goed omschreven (Fidelitymaat!)
2. Geeft doelen van cliënt weer
3. Komt overeen met maatschappelijke doelen
4. Is bewezen effectief
5. Heeft minimale neveneffecten
6. Heeft positieve resultaten op langere termijn
7. Tegen redelijke kosten
8. Betrekkelijk eenvoudig te implementeren
9. Aan te passen voor diverse contexten en subgroepen van cliënten
10. Collaborative empiricism: ontwikkeld met eindgebruiker; omvat wetenschappelijke-, praktijken ervaringskennis (Drake e.a., 2012)

Hoe bereiken we 1/3 maatschappelijk herstel?
1.
2.
3.
4.
5.

Stevige interventies ontwikkelen, in co-creatie
Ruim baan geven aan programma’s voor zelfregie en persoonlijk herstel
…
…
…

Verwante concepten en praktijken
Concepten:

Praktijken:

• Zelfredzaamheid en zelfstandigheid

• IMR

• Zelfregulatie

• Herstelgroepen, herstelondersteuning (HEE,
Herstellen doe je zelf

• Zelfhulp
• Herstel
• Rehabilitatie
• Empowerment
• Shared Decision Making
• Illness management
• Eigen kracht
• Actorschap/agency
• Coping strategieën
• Capabilities
• Etc.

• Strengths Model
• Rehabilitatie (IRB, SRH, Liberman modules)
• Motiverende gespreksvoering
• WRAP
• zelfhulpinitiatieven
• Cliëntgestuurde praktijken
• Crisiskaart
• Guided Self-determination
• Etc.

Herstel via zelfhulp
In Nederland zijn methoden voor zelfhulp beschikbaar om het eigen herstel vorm te geven:
• De cursus Herstellen Doe je Zelf: RCT laat positief effect zien op empowerment, hoop en
zelfvertrouwen (Van Gestel, 2011)
• Programma HEE (Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid): RCT laat positieve
uitkomsten wat betreft vertrouwen in de toekomst en mentale veerkracht. Ook vermindering
van symptomen van depressie en van negatieve symptomen bij psychose (Boevink, 2016)
• WRAP (Wellness Recovery Action Planning) is effectieve herstel- en zelfmanagementcursus
(Cook e.a. 2011; Cook e.a.2012). WRAP helpt iemand persoonlijk werkboek te maken waarin hij
beschrijft wat helpt om zich gezond te voelen en actief te herstellen
• WRAP versterkt bestaande benaderingen HEE! en Herstellen doe je zelf, biedt houvast aan
ervaringsdeskundigen en geeft richting aan herstelondersteuning (Boertien, van Bakel, van
Weeghel (2012)

Hoe bereiken we 1/3 herstel?
1.
2.
3.
4.
5.

Stevige interventies ontwikkelen, in co-creatie
Ruim baan geven aan programma’s voor zelfregie en persoonlijk herstel
Grote inzet op destigmatisering
…
…

1-11-2017
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Stigma: het probleem
• Psychische aandoeningen: hoge prevalentie, maar veel misvattingen, vooroordelen en misverstanden
• 25-50% van de mensen met psychische aandoeningen ervaren discriminatie (op alle levensgebieden)
en nog veel meer (50-75%) verwachten gediscrimineerd te worden
• Onderbouwd door wereldwijd en Nederlands wetenschappelijk onderzoek (ASPEN, INDIGO, Panel
Psychisch gezien)
• Gevolgen van verwachte stigmatisering (anticipated stigma) kunnen even ernstig zijn als die van
ervaren stigma
• Tegenwerken of te niet doen van goede resultaten van individuele behandeling of rehabilitatie;
belangrijke factor in maatschappelijke achterstand in wonen, werk, studie en sociale relaties
• Nijpend probleem in een tijd van transities in het sociale domein en ambulantisering GGZ

Destigmatisering en overlast bestrijding
• Pleidooi voor destigmatisering lijkt nogal tegendraads nu veiligheid op straat
en het aanpakken van geweld en ander grensoverschrijdend gedrag zoveel
aandacht krijgen
• Geweld- en overlastbestrijding en destigmatisering vormen echter geen
tegenstelling maar zijn juist complementair
• Want als voor alle burgers zichtbaar en merkbaar is dat agressieve,
zorgmijdende personen actief worden gevolgd en geholpen, worden al veel
van hun angsten en ergernissen weggenomen
• Uit onderzoek blijkt inderdaad dat het grote publiek in het algemeen gelooft
dat door behandeling het risico op gevaarlijk gedrag bij mensen een
psychische aandoening afneemt.

Zelfstigma
• Awareness (bewustzijn van de bestaande
vooroordelen)
• Agreement (het eens zijn met
vooroordelen)
• Application (toepassen van deze
vooroordelen op zichzelf)
Tegenovergestelde van Empowerment
Kan leiden tot ontmoediging en laag
zelfbeeld
‘why try’

Gevolgen (zelf)stigmatisering
• Chronische stress
• Afname van het zelfvertrouwen
• Demoralisering
• Toename hopeloosheid
• Verlies van vertrouwen in andere mensen
• Het gevoel ‘er niet bij te horen’
• Lage kwaliteit van leven
• Verbergen van psychiatrische achtergrond
• Minder geneigd tot hulp zoeken
• Minder sociale steun
• Geanticipeerde discriminatie/why try
Meta-analyse Livingston & Boyd (2010)

Hoe stigma tegengaan?
• Doelgroepgerichte lokale interventies op publiek
stigma (collectief): contact, voorlichting en protest
• Bevorderen empowerment (individueel) tegen zowel
publiek stigma als zelfstigma
• In de herstelondersteunende behandeling en
rehabilitatie (op succesvol herstel in sociale
rollen).
• Vanaf dag één: zelfstigma voorkomen en
tegengaan, hoop, vertrouwen en perspectief
bieden
• Waar nodig coping vaardigheden vergroten en
weerbaarheid tegen publiek stigma verbeteren
• Openheid bevorderen via normaliseren
• Mental Health First Aid (MHFA)!

Basisingrediënten
voor effectieve stigma reductie
1.

Geef op contact gebaseerde voorlichting en
verduidelijk de boodschap met persoonlijke verhalen
2. Leg de nadruk op herstelmogelijkheden en maak dat
zichtbaar
3. Werk met meerdere contact-middelen (bv. live, video)
4. Instrueer ‘wat te doen’/breng praktische vaardigheden
over
5. Ontkracht mythes
6. Kies enthousiaste facilitator die ‘de juiste toon’ weet te
treffen
(Knaak et al., 2014)
TLC3-formule: Targeted, Local, Contact, Credibility,
Continuous (Corrigan, 2011)
1-11-2017
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NECT
(Narrative Enhancement & Cognitive Therapy)
Groepscursus om zelfstigma op te heffen:
1. Oriëntatie/inleiding
2. Voorlichting over stigma
3. Cognitieve herstructurering (negatieve gedachten over zelf uitdagen)
4. Narrative enhancement (naar een ander levensverhaal)
5. Afsluiting
(Roe & Davidson, 2003; Roe e.a., 2010; Yanos e.a., 2011)

Jezelf bekend maken
(‘disclosure’)
Vijf strategieën:
1.

Sociale vermijding

2.

Geheim houden

3.

Selectief onthullen

4.

Onthullen zonder onderscheid

5.

Bewust je ervaringen uitdragen

(Corrigan, 2008)
Iedere strategie heeft eigen voor- en nadelen
• ‘COnceal or ReveAL’ (CORAL) (Henderson, e.a. 2013)

CORAL.NL
(Conceal Or ReveAL)
•

Beslissingshulp in ontwikkeling (Henderson et al.,
2013)

•

Openheid op het werk over psychische aandoening

Zes thema’s:
1.

voor- en nadelen van openheid

2.

Persoonlijke behoefte aan openheid

3.

Persoonlijke waarden hieromtrent

4.

Wanneer ga je openheid geven

5.

Tegen wie (‘selectief onthullen’)

6.

Op welke manier ga je het vertellen

• CORAL is gericht op bewust omgaan met openheid,
vergroten van empowerment en verbeteren van
coping
• Daardoor kan CORAL de individuele weerbaarheid
tegenover publiek stigma verhogen
• In de huidige vorm is het een tool die hulpverleners
(ook buiten de GGz) kunnen inzetten bij
arbeidsrehabilitatie
• CORAL is in Nederlandse context doorontwikkeld tot
steviger interventie
• Phrenos en TRANZO voerden dit uit, in opdracht van
SSzS
• Nu effectstudie (RCT) naar CORAL.NL in Brabantse
gemeenten

Hoe bereiken we 1/3 maatschappelijk herstel?
1.
2.
3.
4.

Stevige interventies ontwikkelen, in co-creatie
Ruim baan aan programma’s voor zelfregie en persoonlijk herstel
Grote inzet op destigmatisering
Vele gelegenheden tot maatschappelijke participatie en betekenisvolle
activiteiten
5. …
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Activering
Belangrijke interventies uit de GGz-sfeer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CORAL
Motiverende Gespreksvoering
Dit Ben Ik (DBI)
Yucelmethode
HEE, Herstellen doe je zelf
WRAP
Resource Groepen
Cognitieve Adaptatie Training (CAT)
Triple C
MiiND
Project Network (app sociaal netwerk)
IRB
IPS

Kansrijke interventies
om sociale participatie te bevorderen
19 interventies, onderverdeeld in 6 typen:

Vervolg:

• Individuele trainingen in sociale vaardigheden

Groepsgewijze activiteiten in de
gemeenschap

• Groepstrainingen in sociale vaardigheden
• Supported community engagement
•
•
•
•
•
•
•

Supported Socialization
Urban project
Independence through Community Access and Navigation (I-CAN)
Social Network Intervention
Connecting People Intervention
Group homes plus GGz-hulp
Friends Intervention

• Op werk gerichte interventies
• Interventies gebaseerd op Peer Support
(Webber & Fendt-Newlin, 2017)

‘A life less lonely’

Interventies om eenzaamheid tegen te gaan
Direct:

Indirect:

• Cognities veranderen

• Armoede en sociale ongelijkheid bestrijden

• Training sociale vaardigheden en psycho-educatie

• Op werk gerichte interventies (IPS)

• Supported Socialization

• Educatie (Herstelacademies)

• Bredere groepen in de wijk/gemeenschap

• Geïntegreerde huisvesting
• Leefstijl groepen
(Mann e.a., 2017)

The science-to-service Gap
(Bob Drake et al., 2010)

Betekenis van werk
Algemeen:
De meeste Nederlanders vinden werk
belangrijkste levensgebied, vlak na gezin, ver
voor vrije tijd
• Inkomen
• Tijdstructurering
• Sociale contacten, verbreding sociale
horizon
• Identiteit en status
• Persoonlijke ontwikkeling
• Dwingt tot activiteit, gezondheid

Specifiek:
• Andere rol dan die van patiënt
• Publiek stigma wordt veel minder
• Werk beschermende factor voor
depressie
• Werken als overlevingsstrategie (coping)
• Werken is hét bewijs van psychisch en
maatschappelijk herstel

Geen gelijkwaardig alternatief
voor een betaalde baan

“Is het mogelijk om een aantal van de genoemde voordelen van betaald werk op een andere
manier te realiseren? Gedeeltelijk kan dat natuurlijk. De waarheid is echter dat er niet één
middel is dat een betaalde baan in zijn geheel kan vervangen”
Douglas Bennett, 1987

Individuele Plaatsing & Steun (IPS)
Hoofdkenmerken

•
•
•
•
•
•
•
•

Regulier betaald werk is het centrale doel
Iedere cliënt die baan wil, wordt in traject genomen (‘zero exclusion’)
Snel zoeken naar echte baan (‘place-then-train’)
Voorkeuren van de cliënt centraal
Ondersteuning op lange termijn
Doorlopende, systematische inschatting van arbeidsmogelijkheden
Integratie met GGZ-hulp (trajectbegeleider lid van ambulant, multidisciplinair team)
Individuele begeleiding bij uitkeringskwesties (‘benefit counseling’)

• IPS is evidence-based interventie: 23 RCT’s met positieve uitkomsten, óók in Nederland
Presentatie IPS

Follow-up 30 months – main outcome
(competitive work)
Michon, H., Busschbach, J.T. van, Stant, A.D., Vugt, M.D. van, Weeghel, J. van, Kroon, H. (2014). Effectiveness of Individual Placement and Support for people with severe
mental illness in the Netherlands: a 30-Month randomized controlled trial. Psychiatric Rehabilitation Journal 37, 2, 129-136.

IPS – een dynamisch model
Uitbreiding:
• Nieuwe doelgroepen: mensen met ernstige psychische aandoeningen (EPA) én mensen met
Common Mental Disorders (CMD)
• Extra doel: betaald werk én opleiding
• Add-on interventies (bv. cognitieve remediatie, WRAP)
• Nieuwe aanbieders (GGz-instellingen én gemeenten)
Uitdaging:
• Wetenschappelijk bewijs verzamelen om de effectiviteit van deze nieuwe IPS-praktijken aan te
tonen
1-11-2017
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Kennis delen over herstel, behandeling en participatie bij ernstige psychische aandoeningen

1-11-2017
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IPS-praktijk anders positioneren
in het veld van ggz en re-integratie

• Bij ingrijpende veranderingen in het veld van zorg en re-integratie moet telkens opnieuw worden bekeken hoe
IPS-praktijk het beste kan worden gepositioneerd
• IPS kan in nabije toekomst niet alleen vanuit ggz-teams worden aangeboden, maar wellicht ook vanuit dienst
Werk en Inkomen van gemeenten. Ook kunnen herstelacademies vanuit ervaringsdeskundig perspectief IPSpraktijk beginnen
• Gelet op deze ontwikkelingen kunnen IPS-trajectbegeleiders beter samen één team vormen dat in een bepaald
gebied (een wijk of stadsdeel) alle werkzoekende personen uit de doelgroepen gaat bedienen
• Per cliënt wordt dan bekeken met wie moet worden samengewerkt; idealiter ontstaan rond iedere cliënt kleine
‘gepersonaliseerde’ teams van hulp- en dienstverleners die voor de cliënt op enig moment belangrijk zijn
• Recente ontwikkeling: cliënten stellen eigen ‘resourcegroep’ samen (bv familielid, vriend, buurman en
professionele hulpverlener), die hen tijdens hele zorgcarrière in herstelproces ondersteunt (Leeman e.a., 2017)
• In Zweden, waar het ‘resourcegroep-ACT-model’ (RACT) is ontstaan, vragen veel cliënten hun IPStrajectbegeleider lid te worden van hun resourcegroep. In Nederland wordt al op kleine schaal gewerkt met het
resourcegroepmodel.

Hoe bereiken we 1/3 maatschappelijk herstel?
1.
2.
3.
4.
5.

Stevige interventies ontwikkelen, in co-creatie
Ruim baan aan programma’s voor zelfregie en persoonlijk herstel
Grote inzet op destigmatisering
Vele gelegenheden tot maatschappelijk herstel
Herstel ondersteunende behandeling
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Van isolement naar sociale inclusie
Achtergronden/oorzaken:

Strategieën/interventies:

• Last van hinderlijke symptomen

• Behandeling, zelfmanagement

• Gebrek aan sociale ervaring en vaardigheden • Training, coaching, sociale steun (persoonsgerichte rehabilitatie)
• Ontoegankelijke instanties en omgevingen

• Kwartier maken, niches creëren (milieugerichte rehabilitatie)

• Financiële beperkingen

• Praktische hulp, inkomenssteun

• Sociale afwijzing (stigma )

• Antistigma programma’s, empowerment

• Geen contact met positieve rolmodellen

• Lotgenotencontact, zelfhulpinitiatieven, herstelgroepen

Sociale inclusie lukt dus alleen bij veelzijdige, geïntegreerde
aanpak, over grenzen van sectoren heen!
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Conclusies
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ga op zoek naar wensen en behoeften (verbaal en non-verbaal)
Ga samen met cliënt velerlei activiteiten uitproberen
Concludeer niet te snel dat cliënten niet (betaald) kunnen werken
Ga uit van de ‘dignity of risk’ (verantwoorde risico’s nemen)
Don’t give up! (wat het ene jaar niet lukt, kan het volgende jaar misschien wel)
Besteed aandacht aan (cognitieve) beperkingen
Besteed aandacht aan (zelf)stigma
Trek medewerkers aan die veel verstand van ‘functioneren’ hebben (ergotherapeuten!)
Train vaardigheden, maar altijd in het licht van het doel van de cliënt
Pas beproefde interventies toe
Integrale aanpak: profiteer ook van goede behandelinterventies ter ondersteuning van
maatschappelijk herstel

Dank voor uw aandacht!
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