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BronnenBronnen

EvidenceEvidence--based practice implementation resource kit (no.280based practice implementation resource kit (no.280--
0000--8049), the Substance Abuse and Mental Health Service 8049), the Substance Abuse and Mental Health Service 
Administration’s (SAMHSA) & Center for Mental health Services Administration’s (SAMHSA) & Center for Mental health Services 
(CMHS)  (CMHS)  



zes toolkitszes toolkits

Assertive Community Treatment (ACT)Assertive Community Treatment (ACT)
Individual Placement & Support (IPS)Individual Placement & Support (IPS)
Integrated Dual Diagnosis Treatment (IDDT)Integrated Dual Diagnosis Treatment (IDDT)
Family Psycho Education (FPE)Family Psycho Education (FPE)
Illness Management & Recovery (IMR)Illness Management & Recovery (IMR)
Medication Management (MM)Medication Management (MM)



AanleidingenAanleidingen

Behoefte aan een ‘totaalprogramma’Behoefte aan een ‘totaalprogramma’
Samenwerking TrimbosSamenwerking Trimbos--instituut (Ti)instituut (Ti)
Koppeling met herstel, hoop en empowermentKoppeling met herstel, hoop en empowerment
Ziektemanagement een ‘relatief’ nieuw begripZiektemanagement een ‘relatief’ nieuw begrip
Houding van de hulpverlenersHouding van de hulpverleners
Gary Bond: ‘De lat hoger leggen’Gary Bond: ‘De lat hoger leggen’
12 strategieën van Jaap van Weeghel12 strategieën van Jaap van Weeghel



ZiektemanagementZiektemanagement

Cliënt neemt zelf de regie over zijn ziekteCliënt neemt zelf de regie over zijn ziekte
Leert zelf interveniërenLeert zelf interveniëren
Leert zelf terugval te voorkomenLeert zelf terugval te voorkomen
Leert zelf om (weer) invloed uit te oefenen op zijn omgevingLeert zelf om (weer) invloed uit te oefenen op zijn omgeving
En de weg te vinden naar het juiste zorgaanbodEn de weg te vinden naar het juiste zorgaanbod



HerstelHerstel volgens Anthonyvolgens Anthony

HetHet terugvinden van hetterugvinden van het zelfgevoelzelfgevoel
opnieuw in relatieopnieuw in relatie treden met anderetreden met andere mensenmensen
machteloosheidmachteloosheid omzetten in macht omzetten in macht 
opnieuwopnieuw betekenisbetekenis gevengeven aanaan hethet levenleven
en heten het terugvinden van hoopterugvinden van hoop



HerstelHerstel volgens Boevinkvolgens Boevink

Herstellen is iets dat cliënten zelf doenHerstellen is iets dat cliënten zelf doen
Het is een zoektocht naar hoe om te gaan met psychische Het is een zoektocht naar hoe om te gaan met psychische 
handicapshandicaps
Hoe daarop greep te krijgenHoe daarop greep te krijgen
Hoe het leven weer meer in eigen hand te nemenHoe het leven weer meer in eigen hand te nemen
Herstellen is iets anders dan genezenHerstellen is iets anders dan genezen
De psychische problemen gaan niet overDe psychische problemen gaan niet over
Maar dwingen tot een langdurend procesMaar dwingen tot een langdurend proces



HerstelHerstel volgens Bondvolgens Bond

Een actieve samenwerking met de cliënt om zijn persoonlijke Een actieve samenwerking met de cliënt om zijn persoonlijke 
doelen te bereikendoelen te bereiken
Het uitdragen van een consistente boodschap van hoop en Het uitdragen van een consistente boodschap van hoop en 
optimisme bij elk contactoptimisme bij elk contact
Het geven van prioriteit aan de keuze van de cliënt in alle Het geven van prioriteit aan de keuze van de cliënt in alle 
aspecten van de behandeling, behuizing, werk en aspecten van de behandeling, behuizing, werk en 
medicamenten enmedicamenten en
De nadruk leggen op de kracht van de cliëntDe nadruk leggen op de kracht van de cliënt



Twee vormen van ziektemanagement Twee vormen van ziektemanagement 
& herstel& herstel

ProfessionalProfessional--basedbased: hulpverleners : hulpverleners 
hebben de regie op basis van een hebben de regie op basis van een 
therapeutische relatietherapeutische relatie

PeerPeer--basedbased: : clientenclienten nemen zelf meer nemen zelf meer 
regie, ook wel aangeduid als regie, ook wel aangeduid als 
ziekte(zelf)managementziekte(zelf)management



Kim Mueser (2002)Kim Mueser (2002)

“The “The identificationidentification and and standardizationstandardization of of corecore ingredientsingredients of of 
illnessmanagementillnessmanagement willwill allowallow clinicansclinicans toto do do whatwhat theythey are are 
alreadyalready tryingtrying toto do in do in anan more more organizedorganized, , systematicsystematic and and 
effectiveeffective mannermanner””

““AlthoughAlthough research research hashas not not examinedexamined the the effectseffects of partnerships of partnerships 
betweenbetween professionals and professionals and peerspeers in in providingproviding illnessillness
management management skillsskills, the overlap in , the overlap in curiculumcuriculum betweenbetween the the 
programs programs reviewedreviewed herehere and peerand peer--basedbased illnessillness selfself
management programs management programs suggestsuggest thatthat suchsuch collaborationscollaborations shouldshould
bebe consideredconsidered””



Inhoud van de bijeenkomstenInhoud van de bijeenkomsten

HerstelstrategieënHerstelstrategieën
Feiten en cijfers: praktische informatie over schizofrenieFeiten en cijfers: praktische informatie over schizofrenie
Het stressHet stress--kwetsbaarheidmodelkwetsbaarheidmodel
Sociale steun opbouwenSociale steun opbouwen
Effectief medicatie gebruikEffectief medicatie gebruik
Terugval voorkomenTerugval voorkomen
Omgaan met problemenOmgaan met problemen
Sociale kaart van de GGZ: hoe krijgt u wat u nodig heeft in de Sociale kaart van de GGZ: hoe krijgt u wat u nodig heeft in de 
geestelijke gezondheidszorg?geestelijke gezondheidszorg?



Doelen van IMR Doelen van IMR 

Mensen leren dat verandering mogelijk isMensen leren dat verandering mogelijk is
Een samenwerkingsverband met een behandelteam leren Een samenwerkingsverband met een behandelteam leren 
ontwikkelenontwikkelen
Mensen helpen om persoonlijke doelen te verwezenlijken Mensen helpen om persoonlijke doelen te verwezenlijken 
informatie geven over schizofrenie en behandelmogelijkhedeninformatie geven over schizofrenie en behandelmogelijkheden
vaardigheden m.b.t reductie terugval, omgaan met stress en vaardigheden m.b.t reductie terugval, omgaan met stress en 
symptomen etc. aanlerensymptomen etc. aanleren
belangrijke informatiebronnen aanreikenbelangrijke informatiebronnen aanreiken
mensen helpen om een natuurlijke leefomgeving te ontwikkelen mensen helpen om een natuurlijke leefomgeving te ontwikkelen 
of in stand te houden en vandaar hun ziekte te managen en of in stand te houden en vandaar hun ziekte te managen en 
persoonlijke doelen na te strevenpersoonlijke doelen na te streven



Drie voornaamste methodesDrie voornaamste methodes

Motiverende gespreksvoeringMotiverende gespreksvoering

Educatie en voorlichtingEducatie en voorlichting

Cognitieve gedragstherapieCognitieve gedragstherapie



TijdsinvesteringTijdsinvestering

Minimaal drie tot maximaal zes maandenMinimaal drie tot maximaal zes maanden

Wekelijks of tweewekelijksWekelijks of tweewekelijks

45 tot 60 minuten per sessie45 tot 60 minuten per sessie



DoelgroepDoelgroep

psychosespsychoses
schizofrenieschizofrenie
bipolaire stoornisbipolaire stoornis
ernstige depressiesernstige depressies
persoonlijkheidsstoornissenpersoonlijkheidsstoornissen
andere psychiatrische ziektebeelden in overlegandere psychiatrische ziektebeelden in overleg



Individueel of groepsverbandIndividueel of groepsverband

Individueel:Individueel:
Maatwerk is makkelijkerMaatwerk is makkelijker
Makkelijker inspelen op Makkelijker inspelen op 
persoonlijke behoeftespersoonlijke behoeftes
Persoonlijke doelen worden Persoonlijke doelen worden 
snel duidelijksnel duidelijk
Niet gebonden aan tijd of Niet gebonden aan tijd of 
plaatsplaats

Groepsverband:Groepsverband:
Meer feedback vanuit de Meer feedback vanuit de 
groepgroep
Groepsleden motiveren Groepsleden motiveren 
elkaar elkaar 
Er ontstaan meer ideeënEr ontstaan meer ideeën
Meerdere rolmodellen zijn Meerdere rolmodellen zijn 
aanwezigaanwezig
Een groep kan efficiënter en Een groep kan efficiënter en 
economischer zijneconomischer zijn



Structuur van een sessieStructuur van een sessie

InleidingInleiding
Terugblik op vorige sessie(s)Terugblik op vorige sessie(s)
Persoonlijke doelen bespreken en bijstellenPersoonlijke doelen bespreken en bijstellen
Agenda huidige bijeenkomst besprekenAgenda huidige bijeenkomst bespreken
Nieuw materiaal presenterenNieuw materiaal presenteren
Voortgang besprekenVoortgang bespreken

(Bij volledige implementatie ook huiswerkopdrachten geven en (Bij volledige implementatie ook huiswerkopdrachten geven en 
bespreken)bespreken)



Belangrijke waardenBelangrijke waarden

Hoop is een belangrijk ingrediëntHoop is een belangrijk ingrediënt
De persoon in kwestie, is de expert in zijn of haar ervaring metDe persoon in kwestie, is de expert in zijn of haar ervaring met
de psychiatrische ziektede psychiatrische ziekte
De persoonlijke keuzen staan vooropDe persoonlijke keuzen staan voorop
Hulpverleners werken zij aan zij in een niet hiërarchisch Hulpverleners werken zij aan zij in een niet hiërarchisch 
samenwerkingsverbandsamenwerkingsverband
Hulpverleners tonen respect voor mensen met  psychiatrische Hulpverleners tonen respect voor mensen met  psychiatrische 
symptomensymptomen



Praktijkervaringen hulpverlenersPraktijkervaringen hulpverleners

Groepen hebben en houden kost energieGroepen hebben en houden kost energie
Loslaten van oude gewoonten is moeilijkLoslaten van oude gewoonten is moeilijk
Geduld is een schone zaakGeduld is een schone zaak
Niet teveel willen overnemenNiet teveel willen overnemen
Wennen aan nieuwe attitudeWennen aan nieuwe attitude



Praktijkervaringen van cliëntenPraktijkervaringen van cliënten

Lotgenoten leren van elkaarLotgenoten leren van elkaar
Herkenning en erkenningHerkenning en erkenning
Doorbreken van sociaal isolementDoorbreken van sociaal isolement
Bewust worden van mogelijkhedenBewust worden van mogelijkheden
Hebben en houden van werkHebben en houden van werk



WetenschappelijkeWetenschappelijke kennis en kennis en 
praktijkervaringpraktijkervaring mixenmixen

Wetenschappelijk bewijsWetenschappelijk bewijs
Tactische kennisTactische kennis
Professionele ervaringProfessionele ervaring
Persoonlijke waardenPersoonlijke waarden
Persoonlijke touchPersoonlijke touch
Lijkt paradoxaal maar bepaalt de kwaliteit van het uiteindelijkeLijkt paradoxaal maar bepaalt de kwaliteit van het uiteindelijke
resultaatresultaat



CultuurveranderingCultuurverandering

Toegang tot wetenschappelijkeToegang tot wetenschappelijke bronnenbronnen
KritischKritisch gewogengewogen kenniskennis
KenniscultuurKenniscultuur
Verandering op elk niveauVerandering op elk niveau
AandachtAandacht voor Evidence Based Practices (EBP)voor Evidence Based Practices (EBP)



ConclusieConclusie

Verschuiving van professional based naar peerVerschuiving van professional based naar peer--basedbased
OutreachendOutreachend
SluitSluit aanaan bij empowerment, herstel, hoop etc.bij empowerment, herstel, hoop etc.
NieuwNieuw begrip: ziekte(zelf)managementbegrip: ziekte(zelf)management
VereistVereist eeneen nieuwenieuwe houding/attitude hulpverlenershouding/attitude hulpverleners
ProgrammaProgramma staatstaat nog in de kinderschoenennog in de kinderschoenen
ModelgetrouwheidschaalModelgetrouwheidschaal voorvoor meermeer uitleguitleg vatbaarvatbaar



AanbevelingenAanbevelingen

ErvaringsdeskundigenErvaringsdeskundigen meermeer betrekkenbetrekken
VervolgVervolg gevengeven aan de pilotaan de pilot
MeerMeer locaties in Nederland uitnodigenlocaties in Nederland uitnodigen
ModelgetrouwheidschaalModelgetrouwheidschaal kritischkritisch bekijken en doorontwikkelen bekijken en doorontwikkelen 
tot eentot een betrouwbaarbetrouwbaar meetinstrumentmeetinstrument
Starten met laagdrempeligeStarten met laagdrempelige inloopgroepeninloopgroepen
ErvaringErvaring opdoen met individueleopdoen met individuele cliëntencliënten
RandomizedRandomized ControlledControlled Trial (RCT) stimulerenTrial (RCT) stimuleren
Uitkomsten professionalUitkomsten professional--basedbased en peeren peer--basedbased vergelijken  vergelijken  
InzettenInzetten bijbij specifiekespecifieke doelgroepen: beschermddoelgroepen: beschermd wonen, wonen, 
penitaire inrichtingen, nazorggroepen etc. penitaire inrichtingen, nazorggroepen etc. 
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