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Indeling workshop

• Ontstaan rehabgroep
• Doelen ACT-team 1
• Rehabilitatie binnen ACT-team 1
• Wat hebben we bereikt?
• 3 herstelverhalen
• 2 werelden
• Stellingen + discussie



Ontstaan rehabgroep

•Doelstelling ACT:                                               
- In contact komen en blijven met cliënten
- om zodoende hun klinische toestand te kunnen volgen
- met het doel om effectieve behandeling te geven, 
gericht op rehabilitatie

•Noodzaak van binnenuit
•Toevoeging van trajectbegeleidster aan ACT-team
•Formering rehabgroep
•Doelen gesteld met hele team



Doelen ACT-team 1

•Op 1 juni 2007 hebben minimaal 6 cliënten minstens 2 
dagdelen per week dagbesteding
•Aan de slag met 20 cliënten
•Rehabilitatieblik op alle 100 cliënten



Rehab binnen het ACT-
team
• Maandelijkse bijeenkomsten Rehabgroep
• Voortgang doelen continu evalueren
• Kennisvergaring over rehabilitatie
• Rehab als vast agendapunt
• Rehabplan binnen het elektronisch patiëntendossier



Wat hebben we bereikt?

Op 1 juni hadden 13 cliënten minimaal 2 dagdelen 
dagbesteding, waarvan 7 mede dankzij onze rehabbenadering
Taart!



3 herstelverhalen

Willy

Berry

Wilfred



Zorg(intensiteit)    

Bemoeizorg

Behandeling 

Maatschappelijke ondersteuning, 
huisvesting , schuldhulpverlening 
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2 werelden



Herstel 

Bemoeizorg

Behandeling psychiatrie 

Maatschappelijke ondersteuning, 
huisvesting , schuldhulpverlening
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Betekenisvol werk 
en activiteit

Doelen

Wil snel door met 
werk en wonen en 
leven

Hoop

Rehabilitatie 
plan

Rehabilitatie 
doelen

Een eigen weg



Tijd voor uitwisseling



Stellingen en discussie

Zonder doelen geen rehabilitatie
Bij sommige cliënten, met name Actcliënten, 
kom je niet aan rehabilitatie toe door de ernst 
van hun ziekte (o.a. verslaving) 
Het proces waar cliënten in zitten, zie je terug in 
het team
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