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Overzicht 
lectoraat 
psychische 
gezondheidszorg 
(ggz) 
(2010-2021)

• Samenstelling: onderzoekers, docenten, 
(ex-)studenten, externe medewerkers 
(inclusief ervaringsdeskundigen) en een 
lector.

• Aandacht vooral gericht op volwassenen.

• Inmiddels onderdeel van kenniscentrum 
‘Samen Redzaam’.

• Reeksen van publicaties: boeken, artikelen, 
columns, lezingen, rapporten van 
studenten, symposia, enzovoorts.

• Overdracht kennis en kunde => 
opleidingen, deelnemende studenten, 
praktijkveld.



Stap 1 | Focus op herstel 
(2010-2015)

• Brede benadering

• Onderscheid in vier aspecten van herstel:
• Klinisch
• Maatschappelijk
• Persoonlijk 
• Functioneel

• Geen hiërarchie of volgorde | Verschilt per 
individu

• Vaststelling: ggz-sector loopt achter

• Hypothese: persoonlijk herstel is de motor





Stap 2 | Focus op zelfregulatie 
en functioneel herstel (2015-
2020)

• Visie op herstel impliceert dat zwaartepunt 
bij de directbetrokkene ligt.

• Dit impliceert de vraag: hoe herstellen 
mensen?

• Zelfregulatie als overkoepelend thema.
• De hogere psychische functies, i.h.b. de 

executieve functies, faciliteren zelfregulatie.
• Functioneel herstel als nieuw 

aandachtsgebied => ZEEF, HOOP, Educatief 
programma ZR.



Stap 3 | Focus op leren (2020-
2025)
• Zelfregulatie en executieve functies zijn 

resultaat van (sociale) leerprocessen.

• Ook herstel is in de kern een bundeling 
van leerprocessen.

• Toch: we weten meer over wat wij doen 
/ over onszelf, dan hoe mensen 
herstellen / hoe ze leren.

• Hoe kunnen we de kennis over hoe 
mensen leren benutten in de zorg?

• Welke kennis en kunde ontbreken er 
gezien deze visie?



Opgaven 
voor de 
komende 
periode

• Hoe leren mensen? Hoe kunnen wij hen 
daarbij ondersteunen?

• I.h.b. wat is daarbij de bijdrage van 
zelfregulatie / executieve functies?

• Wat zijn de consequenties voor de psychische 
zorg, medewerkers (en dus opleidingen) als 
het leren centraal staat?

• Wat hindert de acceptatie van deze visie? 
• NB: al in 1961 schreef Bandura (1925) artikel: 

Psychotherapy as a learning process (Psych. Bull., 
58, 143-159).

• I.h.b.: behoefte aan kennis over mechanismen: 
• Hoe werkt het? 

• Hoe dragen leerprocessen (=> executief 
functioneren / zelfinzicht) bij aan herstel? 

• Wat kunnen we leren uit de neurowetenschappen?



Tot slot

• Veel aandacht ging tot nog toe uit naar mensen met ernstige 
psychische problemen.

• Veel opgedane kennis is ook nuttig voor een algemeen publiek:
• Bevorderen van mentaal welzijn

• Versterken van veerkracht

• Reguleren van stress en emoties

• Benutten van het werkgeheugen 

• Toepassing heeft al plaatsgevonden gedurende de afgelopen 
coronacrisis.

• Ervaring kan van pas komen bij toekomstige klimaatrampen.



Het einde


