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Herstelgerichte	Zorg



	



aan ‘herstel’	werken,
dat doen we	toch allemaal (al)?

over	waarom herstel-gericht denken
echt anders is	en	ons dwingt naar een
nieuwe GGZ	voor de	21ste	eeuw…



Over…

psychose en	schizofrenie en	autisme
(en	andere psychiatrische diagnoses)…



Eerst even	ingewikkeld doen…

• schizofrenie is	een ernstige ziekte die	1	
persoon op	100	treft op	jonge leeftijd (20	jaar)	
en	vaak een dusdanige impact	heeft op	het	
leven dat normaal functioneren onmogelijk
is…

• schizofrenie	bestaat	niet...



dit zeggen toch ‘slimme’	
mensen…

kunnen ze allebei gelijk hebben
(en	wat moet ik dan geloven)?
(en	wat ik heb is	toch ECHT)



(VOORBEELD)	:	schizofrenie
• ‘acute’	fase (>	1	maand)

– wanen
– hallucinaties
– gedisorganiseerd gedrag
– gedesiorganiseerde taal
– negatieve symptomen

• breuk in	functioneren (niet meer
kunnen doen wat je	vroeger kon)

• duur van	verminderd/anders
functioneren >	6	maanden

• geen affectieve of	organische
psychose

• (geen autisme)



diagnose
• conventie (of	afspraak)
• criteria:	geselecteerd op	basis	van	
‘kwetsbaarheid’	(of	de	kans om	nog	eens
psychotisch te worden in	je	leven)

• gevolg:	wanneer het	slecht met	je	gaat is	het	
duidelijk dat je	kwetsbaar gebleven bent
maar	als het	een tijd goed gaat,	wanneer ben	je	
niet meer kwetsbaar?	na een week,	na een
maand,	na een jaar,	na 5	of	10	jaar…

je	kunt	niet	(echt)	genezen	van	een	kwetsbaarheid





kritiek
• een ziekte (lees:	schizofrenie,…)	is	pas	een ziekte
wanneer:
– het	‘ziektebeeld’	hezelfde is	(iedereen heeft ongeveer

dezelfde symptomen)
– je	weetwaarom deze symptomen voorkomen (je	hebt

een virus	gehad,	een alergie,	een klap op	je	hoofd,…)
– en	het	verloop	is	hetzelfde	(na	een	paar	dagen	gaat	het	beter,	of	

je	gaat	er	aan	dood,	andere	mensen	krijgen	het	ook,	deze	medicatie	
werkt...)

bij psychopathologie:	zeer	verschillende	
symptomen,	geen	verklaring,	een	uiteenlopend	
verloop







waarom	psychiatrie	een	medische	discipline	werd…

• niet	omdat	de	geneeskunde	(toen	of	nu)	een	psychose	
kan	oplossen…

• maar	wel,	omdat	‘strategisch’	gekozen	wordt	tussen…
– ‘ik	wil’	en	‘ik	kan	niet’
– ‘stout’	en	‘ziek’
– pedagogische	aanpak	en	een	medische	aanpak	

• dus:	labeling	als	‘ziek’	zorgt	voor	de	betere	bejegening	
en	relatie	tussen	ouders	en	kinderen,	hulpvrager	en	
hulpverlener,	patiënt en	maatschappij

• het	doel	is:	mededogen,	onvoorwaardelijke	acceptatie





Over…

een	praktijk	van	behandelen	met	succes	of	
minder	succes	

(~uitbehandeld	door	te	‘medisch’	denken)…



op zoek naar
een behandeling die altijd werkt

(‘druk-op-de-knop’ interventies)

medicatie
psychotherapie

(one size fits all)
....

voorspelbare
outcome

diagnostiek
bijv. je hebt...
een depressie



Wat als de behandeling niet werkt?





focus	op	symptoomreductie

• twee	groepen interventies
– medicatie
• prima
• maar	overrated
• en	bemoeilijkt somsherstel

– psychotherapie
• ondergewaardeerd
• moeilijk te implementeren (wie is	deskundig)
• tegenindicatie

psychose:
focus	op	
medicatie



psychose:	tegenindicatie	voor	
psychotherapy



gevolg…

• er wordt niet gepraat met	wie psychotisch is…
• er	wordt	niet	gepraat	over	wat	hen	bezig	
houdt	(stemmen	horen,	angsten,	wanen)...

• er	wordt	niet	gepraat	over	wat	ertoe	doet	
(waarom	is	mij	dit	overkomen:	trauma’s)



onvoldoende effect	door…

onvoldoende verkennen van	opties…





Over…

de	recontextualisering van	de	
psychiatrie

(het	effectiever maken van	zorg)	



(nemesis)



ONTSTAAN IN	DE	LANGDURIGE ZORG
(MAAR	OOK ERBUITEN RELEVANT…	)

=	GROEPMET	BEPERKT/ONVOLDOENDE
BEHANDELSUCCES



PARADIGMA VERANDERING



chronische patiënten:
‘steeds	onderweg…	naar nergens…’

(Richard	Lamb,	1979)



de	zorg op	zoek naar
‘druk-op-de-knop’
EB	oplossingen

---••---
non-responder=
‘uitbehandeld’



zorg optimizatie?

triage

goede
prognose/	

behandelbaar

de	curratieve
GGZ

slechte	
prognose/	

onbehandelbaar	
(uitbehandeld)

welzijnzorg



optimalisatie:	Cure //	Care

POH/GGZ

basis	generalistische
GGZ

specialistische GGZ

maatschappelijke
zorg

(cateren van	
uitbehandelden)



uitbehandeld

• schade beperken
– stabiliseren en	crisismanagement

• stress	vermijden
– geen ambitie /	minimale doelen

• een marginaal leven leiden
– beschermd



seriële zorg:	
eerst cure,	dan care

‘herstel’	hoort in	de	care-sector	(voor
uitbehandelden)



ERNSTIGE PSYCHISCHE AANDOENINGEN
(EPA)

(=AANTEKENING VOOR ZORG;
GEEN NIEUWE DIAGNOSE)



‘basale’	stoornissen

Compartimenten i/d	psychiatrische ‘morbiditeit’

‘schaduw’	stoornissen

EPA

angst
depressie
verslaving
persoonlijkheids s.
….
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Definitie EPA

• Serious	(&	Persistent)	Mental	Illness
– NIMH:	4-5%	van	de	bevolking:	‘needing	care’

• ‘Serious	Serious	Serious’
– ‘harde kern’:	0.2%	(vgl ACT	discussie 20%	van	1%)

• ‘Serious’
– ernstig (vs.	niet-ernstig)	— lang – complex	–
comorbied – bep.	diagnoses	(psychoses)

– disfunctionerenop	2	levensgebieden (?)



Ernstige	Psychische	Aandoeningen	(EPA)
(EPA	consensus	definitie)

• een	ernstige	psychiatrische	aandoening	die	
zorg/behandeling	noodzakelijk	maakt;

• en	die	ernstige	beperkingen	in	het	sociaal	en/of	
maatschappelijk	functioneren	geeft;

• en	waarbij	de	beperking	oorzaak	en	gevolg	is	van	
psychopathologie;

• en	niet	van	voorbijgaande	aard	is	(structureel	 c.q.	langdurig);
• en	waarbij	gecoördineerde	zorg	van	zorgnetwerken	of	

professionals	geïndiceerd	is	en	noodzakelijk	om	het	
zorgplan	te	realiseren.

Delespaul	&	Consensuswerkgroep EPA,	2013



• een	ernstige	psychiatrische	aandoening	die	
zorg/behandeling	noodzakelijk	maakt;

• en	die	ernstige	beperkingen	in	het	sociaal	en/of	
maatschappelijk	functioneren	geeft;

• en	waarbij	de	beperking	oorzaak	en	gevolg	is	van	
psychopathologie;

• en	niet	van	voorbijgaande	aard	is	(structureel	 c.q.	langdurig);
• en	waarbij	gecoördineerde	zorg	van	zorgnetwerken	of	

professionals	geïndiceerd	is	en	noodzakelijk	om	het	
zorgplan	te	realiseren.

Delespaul	&	Consensuswerkgroep EPA,	2013

Ernstige	Psychische	Aandoeningen	(EPA)
(EPA	consensus	definitie)



Over…

herstel	en	een	positieve	visie	op	
gezondheid…





EPA:	‘Steeds	onderweg…	Naar nergens…’
(Richard	Lamb,	1979)





a	deeply	personal,	unique	process	changing	
one's	attitude,	values,	feelings,	goals,	skills,	
and/or	roles.	It	is	a	way	of	living	a	satisfying,	

hopeful,	and	contributing	life
Herstelbeweging.	 Recovery	– Anthony

He
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te
l

als	het	vermogen	zich	aan	te	passen
en	een	eigen	regie	te	voeren,

in	het	licht	van	fysieke,	emotionele	
en	sociale	uitdagingen	van	het	leven

Positieve	Gezondheid	 – Huber,	2014
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persoonlijke samenwerking
(triade)

cliënt/
patiënt

familie
betrokken
context

(GGZ)	
professional
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Interventie doelen EPA
(in	een triadische omgeving)

Psychiatrische	
Behandeling

Maatschappelij
ke	Participatie

Persoonlijk	
Herstel

omge-
ving



Psychiatrische	
Behandeling

Maatschappelij
ke	Participatie

Persoonlijk	
Herstel
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psychiatrischesymptomen
verminderen

persoonlijk
herstel

nastreven

Interventie	doelen	EPA
(integrale	&	parallelle	zorg)
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geen ‘ziekte’	maar	‘kwetsbaarheid’

• kwetsbaarheid ‘genees’	je	niet,	maar	je	
probeert ‘weerbaarheid’	op	te bouwen

• weerbaarheid bouw je	niet op	door	stress	te
vermijden

• weerbaarheid bouw je	op	met	vallen en	
opstaan maar	steeds	met	‘aanpakken’

• stress	moet je	aangaan
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parallelle &	fase-gerichte EPA	zorg

psychische ziektegeschiedenis
episode	 																																																		episode	 																					episode

prodroom herstel

symptomatische remissie
functionele remissie
persoonlijk herstel

tijd

opname opname

ACT ACT

FACT FACT

krisisinterventie
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Schaal: de wijk



Over…

de	flexibiliteit	van	mensen…





Wat is	het	wereldrecord hoogspringen
voor mensen met	1	been?

de	(in)flexibiliteit van	hersenen

2	meter	12	centimeter









‘business	case’
plannen	vanuit	rijkdom

• Nederland	investeert	21m	in	de	GGZ	per	FACT	
regio	van	50.000	inwoners	(1/4	uit	ZVW	premies)

• dat	is	420	FTE	(met	een	gemiddeld	salaris	van	50.000	EUR)

• FACT	teams	begeleiden	de	200	moeilijkste	
patiënten	uit	die	50.000	inw.	regio	met	<10	FTE	(en	
dat	vinden	we	te	dure,	niet	sustainable	zorg)

• x5	indien	we	de	maatschappelijke	kost	betrekken!!
• profesionals	zijn	schaars:	we	verleiden	
professionals	wat	anders	met	hun	leven	te	doen???



meer	ambulant
minder	klinisch
(=ethische	keuze)

ernst

middelen

ideale situatie

actuele situatie



meer	zorg
minder	bureaucratie/verantwoording

(=effectieve/kwalitatievekeuze)



meer	participatie/inclusie
minder	uitkeringen

(=economische	keuze)



reserve	(5%)

supra	regionaal
5%

regionaal
15%

HA-GGZ
5%

G-BGGZ
15%

S-GGZ
60%

Wijk	GGZ
75%

€5m	voor S-GGZ
(100	FTE—FACT+)

€1.2m	voor GB-GGZ
(24	FTE)

€1.2m	voor kliniek
x20	=	€25m

€0.4m	huisarts
/10	=	1FTE/praktijk

€0.4m	e/mHealth
400m	landelijk





Onze oplossing



Drie Pijlers

Afwezigheid ziekte &	symptomen
ê

Protocollaire ‘sick	care’
ê

Persisteren in	
symptoombestrijding

ê
Hopelozeprognose is	inherent	

aan de	aandoening
ê

Hoop	is	belofte:	TMS,	DBS,	
ontstekingsremmers,…

Aanpassingen	eigen regie
ê

Individuele ‘Health	Care’
ê

Doelen bereiken die	betekenisvol
zijn voor het	individu

ê
Iedereen kan een zinvol bestaan

ervaren
ê

Hoop:	Eigen	krachten	regie
+	optimale behandeling

‘Klassiek’ Nieuwe GGZ



1. Ontsluiten van de visie op psychisch lijden
& gezondheid



Nieuwe kijk op psychisch lijden & Gezondheid

Afwezigheid ziekte&	symptomen
ê

Protocollaire ‘sick	care’
ê

Persisteren in	
symptoombestrijding

ê
Hopelozeprognose is	inherent	

aan de	aandoening
ê

Hoop	is	belofte:	TMS,	DBS,	
ontstekingsremmers,…

Aanpassingen	eigen regie
ê

Individuele ‘Health	Care’
ê

Doelenbereiken die	betekenisvol
zijn voor het	individu

ê
Iedereenkan een zinvol bestaan

ervaren
ê

Hoop:	Eigen	krachten	regie
+	optimalebehandeling

‘Klassiek’ Nieuwe GGZ



2. Collaboratieve hulpverlening
multi-deskundige input





3. Op de schaal van de wijk


