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Kenmerken Herstelondersteunende zorg 

§  Het perspectief van de zorgverlening is herstelgericht.  
§  Met onderscheid  

§  in klinisch herstel (vermindering van ziekte en/of 
ziektesymptomen),  

§  maatschappelijk herstel (maatschappelijke 
participatie en/of hernemen van burgerrollen) en  

§  persoonlijk herstel (hervinden van een zinvolle 
levensinvulling ondanks aanwezige beperkingen).  

Alle drie vormen van herstel zijn onderdeel van de 
zorgfocus. 
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Kenmerken Herstelondersteunende zorg II 

§  Een herstelgerichte aanpak  – hoe bescheiden 
geformuleerd dan ook- geeft de zorg een positieve 
doelstelling.  

§  Niet wat ontbreekt of niet mogelijk is maar wat nog wél 
aanwezig is en wél kan, bepaalt de ambitie van de functie 
herstelondersteunende voorzieningen.  

§  Als klinisch en maatschappelijk herstel ook op lange 
termijn niet haalbaar zijn, blijft de focus onverminderd 
gericht op persoonlijk herstel. 
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Kenmerken Herstelondersteunende zorg III 

§  Het aanbod van zorg is compleet. Het betreft wonen en -
in wisselende samenstelling-  (voortgezette) behandeling, 
begeleiding, verpleging, verzorging,en dagbesteding.  

§  De zorg wordt in samenwerking met de cliënt (en diens 
naasten) geboden. De zorg sluit aan op de (wisselende) 
zorgbehoefte van de cliënt en houdt rekening met diens 
beperkingen. De cliënt behoudt zoveel mogelijk regie 
over zijn bestaan 
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De vragen  

§  Hoe kan het dat iets wat zo noodzakelijk is en zo 
duidelijk is omschreven en waar zo’n duidelijke 
implementatie structuur aan ten grondslag ligt, niet als 
vanzelf op rolletjes wordt overgenomen door de 
organisatie.  

§  Oftewel waar liggen de knelpunten en obstakels? 



Het ‘ervaringsverhaal’ over het 
ontwikkelen van Herstel in een 
GGZ organisatie  
 Persoonlijk herstel en GGZ, een bijzondere  
combinatie?  
 

Irene van de Giessen / @Hersteltalent / Convalescent Talent 
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Eed van Hippocrates 
 
"Ik zweer/beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen 
ten dienste van mijn medemens. Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid 
bevorderen en lijden verlichten. Ik stel het belang van de patiënt voorop 
en eerbiedig zijn opvattingen. Ik zal aan de patiënt geen schade  

    doen. Ik luister en zal hem goed inlichten. Ik zal geheim 
    houden wat mij is toevertrouwd. Ik zal de    
    geneeskundige kennis van mijzelf en anderen   
    bevorderen. Ik erken de grenzen van mijn    
                      mogelijkheden. Ik zal mij open en 
       toetsbaar opstellen, en ik ken mijn 
       verantwoordelijkheid voor de samenleving. Ik 
       zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid 
       van de gezondheidszorg bevorderen. Ik maak 
       geen misbruik van mijn medische kennis, ook 
       niet onder druk. Ik zal zo het beroep van arts 
       in ere houden. 
       Zo waarlijk helpe mij God almachtig of  
       Dat beloof ik." 
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De twee belangrijkste aspecten voor 
de mate van kwaliteit die iemand in 
zijn leven ervaart: 
•  de manier waarop iemand zichzelf ervaart, en; 
•  de manier waarop hij zijn omgang met de wereld 

ervaart waarin hij leeft.  
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Belangrijkste redenen om te 
herstellen: 
•  opnieuw een verbinding aangaan met jezelf;  
•  zelf opnieuw een verbinding aangaan met anderen, 

en; 
•  opnieuw een verbinding aangaan tussen het zelf en 

anderen en met de tijd. 
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Parallel 

De twee belangrijkste 
aspecten voor de mate 
van kwaliteit die iemand 
in zijn leven ervaart: 

§  de manier waarop 
iemand zichzelf 
ervaart, en; 

§  de manier waarop hij 
zijn omgang met de 
wereld ervaart waarin 
hij leeft.  

Belangrijkste redenen 
omte herstellen: 
§  opnieuw een verbinding 

aangaan met jezelf;  

§  zelf opnieuw een 
verbinding aangaan met 
anderen, en; 

§  opnieuw een verbinding 
aangaan tussen het zelf 
en anderen en met de 
tijd. 
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Wat is waarheid? 
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Erving  
Gofmann 
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DSM (Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders) 
§  Is een Amerikaans handboek voor diagnose 

en statistiek van psychische aandoeningen 
dat in de meeste landen als standaard in de 
psychiatrische diagnostiek dient. 
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DANK U WEL VOOR HET 
LUISTEREN! 

Ron Laport,  
Directeur Zorginnovatie 
Rivierduinen 
(@Rivierduinen) 

Irene van de Giessen, 
Eigenaar  
Convalescent Talent  
(@Hersteltalent) 

Hersteltalent bedankt Ron Laport & 
Rivierduinen voor de samenwerking 


