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ProgrammaProgramma

�� Korte inleiding over ACT en IRBKorte inleiding over ACT en IRB

�� Technieken in ACT; de gereedschapskistTechnieken in ACT; de gereedschapskist

�� Hoe kies je je techniek? de beslisregels Hoe kies je je techniek? de beslisregels 

�� Technieken in traject; het procesTechnieken in traject; het proces

�� Rehabilitatie in ACT; het mengpaneelRehabilitatie in ACT; het mengpaneel



Belangrijke principes ACTBelangrijke principes ACT

�� ACT is een organisatievorm voor bemoeizorg, behandeling en ACT is een organisatievorm voor bemoeizorg, behandeling en 

herstelstrategieën herstelstrategieën 

�� het is geen casemanagementmodelhet is geen casemanagementmodel

�� het voornaamste doel is herstel met behulp van de lokale het voornaamste doel is herstel met behulp van de lokale 

gemeenschapgemeenschap

�� ACT kent acht belangrijke kenmerkenACT kent acht belangrijke kenmerken

�� ACT is doorontwikkeld voor moeilijke doelgroepen ACT is doorontwikkeld voor moeilijke doelgroepen 

�� Hoe trouwer het model gevolgd wordt, hoe beter de uitkomstenHoe trouwer het model gevolgd wordt, hoe beter de uitkomsten



Actieve ingrediënten Actieve ingrediënten 

volgens the Dartmouth assertive volgens the Dartmouth assertive 

community scale (DACTS)community scale (DACTS)

�� multidisciplinair teammultidisciplinair team

�� kleine caseloadkleine caseload

�� gezamenlijke caseload gezamenlijke caseload 

�� zorg wordt niet uitbesteed aan anderenzorg wordt niet uitbesteed aan anderen

�� outreachendoutreachend

�� geen beperking in duur van de zorggeen beperking in duur van de zorg

�� flexibelflexibel

�� 24 uurs bereikbaarheid24 uurs bereikbaarheid



Geschiedenis ACTGeschiedenis ACT

�� Gestart in Mendota Mental Health Institute, Madison, MichiganGestart in Mendota Mental Health Institute, Madison, Michigan

�� ontwikkeld in de jaren ‘70ontwikkeld in de jaren ‘70

�� grondleggers: Arnold Marx, Leonard Stein, en Mary Ann Testgrondleggers: Arnold Marx, Leonard Stein, en Mary Ann Test

�� reactie op de sluiting van psychiatrische ziekenhuizenreactie op de sluiting van psychiatrische ziekenhuizen

�� evidence based practice: onderzoek gedaan naar kosten en evidence based practice: onderzoek gedaan naar kosten en 

effectiviteit, belasting familie en kwaliteit van leveneffectiviteit, belasting familie en kwaliteit van leven

�� oprichting assertive community treatment association [ACTA]oprichting assertive community treatment association [ACTA]



Onderzoek en ACTOnderzoek en ACT

�� ACT is  een evidenceACT is  een evidence--based practice en wordt gezien als meest based practice en wordt gezien als meest 
effectief voor mensen met chronisch psychiatrische en complexe effectief voor mensen met chronisch psychiatrische en complexe 
problematiek. problematiek. 

�� ACT heeft met name resultaat op (Cochrane Library):ACT heeft met name resultaat op (Cochrane Library):

–– vermindering van opnames vermindering van opnames 

–– vermindering van aantal opnamedagen vermindering van aantal opnamedagen 

–– beter in zorg houden van cliëntenbeter in zorg houden van cliënten

–– meer stabiele huisvestingmeer stabiele huisvesting

–– satisfactie van cliënt en mantelzorgerssatisfactie van cliënt en mantelzorgers



Mueser, Mueser, DrakeDrake en Bond (1997) en Bond (1997) 

over IRB en ACTover IRB en ACT

�� ““AlthoughAlthough ACT was ACT was originallyoriginally conceptualizedconceptualized as a as a totaltotal
rehabilitationrehabilitation program program designeddesigned to to improveimprove functioningfunctioning acrossacross a a 
widewide range of range of psychosocialpsychosocial domainsdomains, , resultsresults of these programs of these programs 
on on realmsrealms suchsuch as as socialsocial adjustmentadjustment and and workwork have been have been 
disappointingdisappointing. . 

�� The The limitedlimited effect of ACT (..) programs in these areas effect of ACT (..) programs in these areas maymay bebe
duedue to the to the failurefailure of of suchsuch models to models to incorporateincorporate rehabilitationrehabilitation
techniquestechniques designeddesigned to to improveimprove specificspecific areas of areas of psychosocialpsychosocial
functioningfunctioning.”.”



Belangrijke principes IRBBelangrijke principes IRB

�� IRB is een gesprekshandleiding voor begeleidersIRB is een gesprekshandleiding voor begeleiders

�� Voornaamste doel: rolherstel in zelfgekozen omgevingVoornaamste doel: rolherstel in zelfgekozen omgeving

�� IRB bestaat uit diverse modulesIRB bestaat uit diverse modules

�� IRB is ontwikkeld om cliënten te helpen hun eigen doelen te IRB is ontwikkeld om cliënten te helpen hun eigen doelen te 
verkennen, te kiezen, te verkrijgen en te behoudenverkennen, te kiezen, te verkrijgen en te behouden

�� Hoe getrouwer gevolgd, hoe beter de uitkomstenHoe getrouwer gevolgd, hoe beter de uitkomsten

�� Zowel onderdeel van behandeling (revalidatie) als van Zowel onderdeel van behandeling (revalidatie) als van 
maatschappelijke ondersteuning (activerende en maatschappelijke ondersteuning (activerende en 
ondersteunende begeleiding) wat kan leiden tot herstel. ondersteunende begeleiding) wat kan leiden tot herstel. 



Belangrijke kenmerken IRBBelangrijke kenmerken IRB

�� Gericht op de persoonGericht op de persoon
–– functionerenfunctioneren

–– keuzenkeuzen

–– doelen doelen 

–– groeigroei

�� Gericht op de omgevingGericht op de omgeving
–– persoon in omgevingpersoon in omgeving

–– omgevingssteunomgevingssteun

�� Gericht op de hulpverleningGericht op de hulpverlening
–– partnership met cliëntpartnership met cliënt

–– uitkomsten in termen van cliënt uitkomsten in termen van cliënt 



Modules van de IRBModules van de IRB

�� Scheppen van een bandScheppen van een band

�� Doelvaardigheid beoordelen en ontwikkelenDoelvaardigheid beoordelen en ontwikkelen

�� Stellen van een doelStellen van een doel

�� Functionele diagnostiekFunctionele diagnostiek

�� Hulpbronnen diagnostiekHulpbronnen diagnostiek

�� VaardigheidslesVaardigheidsles

�� Stappenplan toepassing vaardighedenStappenplan toepassing vaardigheden

�� Hulpbronnen creëren, verkrijgen en gebruikenHulpbronnen creëren, verkrijgen en gebruiken

�� Planning (rehabilitatieplan) Planning (rehabilitatieplan) 



Geschiedenis IRBGeschiedenis IRB

�� Gestart in Boston Gestart in Boston MassachusetsMassachusets

�� Jaren ‘70Jaren ‘70

�� Auteurs: Anthony, Auteurs: Anthony, FarkasFarkas, Cohen, , Cohen, DanleyDanley, , NemecNemec

�� Reactie op sluiting psychiatrische ziekenhuizenReactie op sluiting psychiatrische ziekenhuizen

�� EvidenceEvidence basedbased

�� Rehabilitatieverenigingen en tijdschriften (WAPR, IAPSRS, Rehabilitatieverenigingen en tijdschriften (WAPR, IAPSRS, 
PsychiatricPsychiatric RehabilitationRehabilitation Journal, Passage)Journal, Passage)



Onderzoek en IRBOnderzoek en IRB

�� Onderzoek naar de effectiviteit van IRB in Nederland (2003Onderzoek naar de effectiviteit van IRB in Nederland (2003--2007) door 2007) door 
SwildensSwildens, van , van BusschbachBusschbach, , MichonMichon en Kroonen Kroon

Grafiek: effectiviteit van IRB bij bereiken van doelen na 1 jaarGrafiek: effectiviteit van IRB bij bereiken van doelen na 1 jaar

Afkomstig van Afkomstig van SwildensSwildens, van , van BusschbachBusschbach, , MichonMichon en Kroonen Kroon
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Kenmerken van de gezamenlijke Kenmerken van de gezamenlijke 

doelgroepdoelgroep

�� Ontworpen voor de langdurig van zorg afhankelijkenOntworpen voor de langdurig van zorg afhankelijken

�� denk aan schizofrenie, bipolaire stoornissen etc.denk aan schizofrenie, bipolaire stoornissen etc.

�� slecht sociaal functioneren in de lokale gemeenschapslecht sociaal functioneren in de lokale gemeenschap

�� geen werk of daginvullinggeen werk of daginvulling

�� meerdere opnames achter de rugmeerdere opnames achter de rug

�� frequent in contact met de acute dienstfrequent in contact met de acute dienst

�� bekend met verslavingsproblemenbekend met verslavingsproblemen

�� frequent in aanraking geweest met justitiefrequent in aanraking geweest met justitie

�� specifieke doelgroepen zijn mogelijk………...specifieke doelgroepen zijn mogelijk………...



Voorbeeld opbouw van een ACT/IRB Voorbeeld opbouw van een ACT/IRB 

teamteam

�� Teamleider Teamleider 

�� ErvaringsdeskundigeErvaringsdeskundige

�� PsychiaterPsychiater

�� VerpleegkundigeVerpleegkundige

�� Werken/leren expertWerken/leren expert

�� WoonexpertWoonexpert

�� ArtsArts

�� Maatschappelijk werkerMaatschappelijk werker

�� psycholoogpsycholoog

�� Verslaving expertVerslaving expert



Technieken ACT hulpverlening:Technieken ACT hulpverlening:

de gereedschapskistde gereedschapskist

FinanciënFinanciënSociale Sociale 

contactencontacten
LerenLerenWerkenWerkenWonenWonenVerslaVersla--

vingving
LichLich.& .& 

PsychPsych. . 

gezondgezond

--heidheid



Technieken ACT hulpverlening:Technieken ACT hulpverlening:

de gereedschapskistde gereedschapskist

Wens/Wens/

probleem probleem 

hulpverlhulpverl..

Probleem Probleem 

cliëntcliënt

Wens cliëntWens cliënt

FinanciënFinanciënSociale Sociale 

contactencontacten
LerenLerenWerkenWerkenWonenWonenVerslaVersla--

vingving
LichLich.& .& 

PsychPsych. . 

gezondgezond--

heidheid



Technieken ACT hulpverlening:Technieken ACT hulpverlening:

de gereedschapskistde gereedschapskist

Bemoeizorg: contact maken; cliënt opzoeken; informatie verzameleBemoeizorg: contact maken; cliënt opzoeken; informatie verzamelen; n; 

aansluiten bij leefwereld, presentie; regelen praktische zaken; aansluiten bij leefwereld, presentie; regelen praktische zaken; overreding, overreding, 

drang, dwang; behandeling onder dwang of drang.drang, dwang; behandeling onder dwang of drang.

Wens/Wens/

probleem probleem 

hulpverlhulpverl..

Rehabilitatie Probleemoplossing: hulp bij analyseren, Rehabilitatie Probleemoplossing: hulp bij analyseren, 

oplossing bedenken en uitvoeren; oplossing bedenken en uitvoeren; evtevt linkinglinking naar andere naar andere 

aanbiedersaanbieders

Probleem Probleem 

cliëntcliënt

Rehabilitatie Wensverwerkelijking: hulp bij verkennen, Rehabilitatie Wensverwerkelijking: hulp bij verkennen, 

kiezen, verkrijgen en behouden van eigen doelenkiezen, verkrijgen en behouden van eigen doelen
Behandeling, bv.:Behandeling, bv.:

HuisartsHuisarts

MedicatieMedicatie

CGTCGT

SysteemtherapieSysteemtherapie

Dubbele diagnoseDubbele diagnose--

behandelingbehandeling

Wens cliëntWens cliënt

FinanciënFinanciënSociale Sociale 

contactencontacten
LerenLerenWerkenWerkenWonenWonenVerslaVersla--

vingving
LichLich.& .& 

PsychPsych. . 

gezondgezond--

heidheid



Beslisregels bij het kiezen van een Beslisregels bij het kiezen van een 

techniektechniek

�� Assessment op de 8 terreinenAssessment op de 8 terreinen

�� Onderscheid  maken tussen wensen en problemen van de cliëntOnderscheid  maken tussen wensen en problemen van de cliënt

�� Onderscheid maken tussen wensen en problemen van de Onderscheid maken tussen wensen en problemen van de 

hulpverlenerhulpverlener

�� Wensen van de cliënt: behandeling en rehabilitatietechnieken Wensen van de cliënt: behandeling en rehabilitatietechnieken 

gericht op wensverwerkelijkinggericht op wensverwerkelijking

�� Problemen van de cliënt: behandeling en rehabilitatietechnieken Problemen van de cliënt: behandeling en rehabilitatietechnieken 

gericht op probleemoplossinggericht op probleemoplossing

�� Problemen van de hulpverlener: bemoeizorgProblemen van de hulpverlener: bemoeizorg



Technieken in traject: fasen van ACTTechnieken in traject: fasen van ACT

Wensen Wensen 

verwerkelijkenverwerkelijken

Verkennen, Kiezen, Verkennen, Kiezen, 

Verkrijgen en Verkrijgen en 

behouden van eigen behouden van eigen 

doelen; doelen; 

Vaardigheden lerenVaardigheden leren

Problemen Problemen 

oplossenoplossen

Probleemanalyse;Probleemanalyse;

Oplossing Oplossing bebe--

denkendenken en en uituit--

voerenvoeren;;

Diensten gebruikenDiensten gebruiken

Behandeling Behandeling 

gevengeven

Anamnese;Anamnese;

Diagnostiek;Diagnostiek;

Interventie (CGT, Interventie (CGT, 

Cognitieve Cognitieve 

herstructurering)herstructurering)

Bemoeizorg Bemoeizorg 

gevengeven

Behandeling;Behandeling;

Praktische hulp;Praktische hulp;

Drang, dwangDrang, dwang

ZorgZorg-- of behandelplan vaststellenof behandelplan vaststellen

VaardigheidVaardigheid-- en hulpbrondiagnostieken hulpbrondiagnostiek

Inventariseren problemen, wensen, pathologie per terreinInventariseren problemen, wensen, pathologie per terrein

Kiezen behandeling, rehabilitatie, bemoeizorg per terreinKiezen behandeling, rehabilitatie, bemoeizorg per terrein

Contact leggenContact leggen

In eigen leefomgeving                                           In eigen leefomgeving                                           Grenzen stellen Grenzen stellen 

Aanwezigheid en trouw                                          AAanwezigheid en trouw                                          Acute problemen oplossencute problemen oplossen

Erkenning voor het lijden                                       Erkenning voor het lijden                                       Aansluiten bij de belevingswereldAansluiten bij de belevingswereld

Acceptatie                                                      Acceptatie                                                      Actief zijnActief zijn



Ter illustratie: het zandlopermodelTer illustratie: het zandlopermodel

naar:naar:

Van Van VeldhuizenVeldhuizen en en BBäählerhler

Handboek FACTHandboek FACT



Rehabilitatie in ACT; het mengpaneelRehabilitatie in ACT; het mengpaneel

�� Er zijn 8 terreinen, dat zijn de schuifjesEr zijn 8 terreinen, dat zijn de schuifjes

�� Wenssterkten: 0, 1, 2, 3Wenssterkten: 0, 1, 2, 3

�� Per terrein:Per terrein:

niets aan de hand: 0niets aan de hand: 0

bemoeizorg (1) bemoeizorg (1) 

probleemoplossing (2) of probleemoplossing (2) of 

wensverwerkelijking (3)wensverwerkelijking (3)

�� Rehabilitatie in ACT: versterken van wensen; van bemoeizorg Rehabilitatie in ACT: versterken van wensen; van bemoeizorg 
naar levensliednaar levenslied



Kernwaarden en competentiesKernwaarden en competenties

�� Kernwaarden:Kernwaarden:
-- gelijkwaardigheidgelijkwaardigheid

-- uniekheiduniekheid

-- burgerschap burgerschap 

-- mogelijkhedenmogelijkheden

�� Kerncompetenties:Kerncompetenties:
-- zingevingsvisie zingevingsvisie 

-- faciliteren van herstelfaciliteren van herstel

-- gebruiken van rehabilitatietechnieken gebruiken van rehabilitatietechnieken 

-- belangenbehartiging belangenbehartiging 

-- hanteren van dilemma’s hanteren van dilemma’s 

-- steunen van belangrijke anderen. steunen van belangrijke anderen. 



Vragen?Vragen?


