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Hoe herstelgericht is de GGZ in Hoe herstelgericht is de GGZ in 
Nieuw Zeeland?Nieuw Zeeland?



Wie zijn wij 
om daar wat van te vinden

• Niet ons doel: beoordeling door het 
reisgezelschap

• Zeer korte tijd van de studiereis

• Beperkte kennismaking met de GGz

• Maar toch…



Het meest onder de 
indruk van:

100 % cliëntgestuurde projecten

• Key We Way,

• the Lighthouse, 

• Whatever it Takes, 

• Mind and Body Consultants.



Modernisering 
psychiatrie 

• Succesvolle sluiting van de grote 
instellingen

• opzetten van community-
georienteerde psychiatrie



Breed gedragen visie op 
herstel

Geïmporteerd uit Amerika maar sterk  
aangepast aan NZ

• korte kernachtige definitie van 
herstel

• ruimte / aandacht voor culturele 
achtergrond gebruikers GGZ en 
sociale en maatschappelijke omgeving

• gericht op bestrijding stigma en 
discriminatie



Op regeringsniveau 
implementeren van Herstel
Vooral via de werkzaamheden van 
Mental Health Commission

• Leidt tot samenhangend beleid en 
beleidsinstrumenten

• Te Pau werkt in opdracht van de 
regering aan ontwikkeling een 
herstelondersteunend 
arbeidspotentieel.

• Er is geld beschikbaar door de 
verhoging van het budget GGz



Herstel vooral binnen 
NGO’s

• NGO’s leveren vooral 
maatschappelijke ondersteuning: de 
moderne ggz

De andere kant: 

• de rest van de zorg (60—70% van het 
budget van de DHB) wordt nog 
gedomineerd door het medisch model 

• Met herstel pas een klein begin 
gemaakt.



Invloed DHB’s

• DHB verdeelt geld voor gezondheidszorg 
als geheel. Voordeel: normalisering GGZ

• Geldstroom beschikbaar voor 
maatschappelijke en herstelgeorienteerde
hulp: cliëntgestuurde initiatieven grijpen 
hun kans.

De andere kant:

• GGz komt in de knel 

• recovery staat niet voorop



Inzet 
ervaringsdeskundigheid

• Binnen cliëntgestuurde initiatieven: van 
hoog tot laag, maar het gaat om een 
relatief kleine groep 

• Grootste functiegroep 
ervaringsdeskundigen: peer support worker

• Ook deze groep is nog relatief klein en de 
betaling laag.

• Interessante functie: service consumer
adviser (ongeveer 100 in NZ)



Opleiding 
ervaringsdeskundigen

• Te Pau heeft beleid ontwikkeld en 
geeft ondersteuning

• MHC heeft herstelondersteunende 
competenties voor werkers opgesteld

• Mind and Body heeft eigen opleiding 
ontwikkeld voor Peer support workers

• Verder zijn er weinig opleidingen voor 
ervaringsdeskundigen 



Conclusie en samenvatting
• Succesvolle sluiting van grote instituten en 
opkomst van maatschappelijk georiënteerde zorg

• Sterke clientenbeweging die groot aandeel heeft 
in de verwezenlijking van de herstelgeorienteerde
initiatieven.

• Financieel systeem dat herstelgerichte 
ontwikkeling mogelijk maakt

• Veel mooie voorbeelden van cliëntgestuurde 
initiatieven

• Belangwekkend voorbeeld van een anti stigma 
campagne

• Coherent beleid en beleidsinstrumenten
• In grootste deel van de zorg staat medisch model 
nog voorop en speelt recovery een marginale rol.


