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Herstel	  bij	  verslaving	  
	  
	  

Op	  de	  voordeur	  staat	  geschreven:	  
‘hier	  werken	  wij	  samen	  aan	  herstel’	  

	  
Visie	  op	  moderne	  verslavingszorg	  

	  

Jaap	  van	  der	  Stel	  
Lector	  Geestelijke	  Gezondheidszorg	  |	  Hogeschool	  Leiden	  	  

Senior-‐onderzoeker	  |	  GGZ	  inGeest	  /	  VUmc	  

Leiden	  -‐	  9-‐11-‐12	  
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Deel	  1	  |	  Verslaving	  en	  
verslavingszorg	  
	  

Wat	  is	  verslaving?	  
Kenmerken	  |	  Psychische	  stoornis	  
•  AGankelijkheid	  van	  middel/gedrag.	  
•  Moeilijk	  uit	  zichzelf	  kunnen	  stoppen.	  
•  Kans	  op	  chronisch	  beloop.	  
•  Geen	  autonome	  ‘hersenziekte’.	  
•  Wel:	  reacQe	  op	  lichamelijke,	  psychische	  en	  sociale	  

aanpassingen.	  
•  AGankelijk	  van	  constellaQe	  risico’s	  en	  beschermingen.	  
•  Verlies	  van	  (gevoel	  van)	  autonomie.	  
•  Achteruitgang	  brein	  /	  execuQeve	  funcQes	  (zelfregulaQe).	  
•  Kans	  op	  (onherstelbare)	  schade	  +	  comorbiditeit.	  
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	  vervolg:	  verslaving	  
Benadering	  |	  Voor	  wat	  betreY	  ontstaan	  en	  verandering:	  
•  Geef	  aandacht	  aan	  biologische,	  psychologische,	  sociologische	  

én	  culturele	  aspecten.	  
Herstel	  |	  AlQjd	  kans	  op	  herstel.	  
•  OpQmisme	  en	  hoop	  op	  verandering	  bieden	  houvast.	  
•  Als	  meer	  zicht	  op	  ontstaan	  en	  stadia	  beloop	  =>	  meer	  

aangrijpingspunten.	  
•  Vereist:	  niet-‐veroordelende	  /	  niet-‐sQgmaQserende	  houding.	  
•  Persoon	  kan	  zelf	  duurzame	  verandering	  bewerkstelligen.	  
•  Externe	  steun,	  moQvering,	  respect	  voor	  autonomie	  dragen	  bij	  

aan	  herstel.	  
•  Hersenonderzoek:	  brein	  is	  plasQsch	  =>	  steunt	  idee	  van	  herstel.	  

Wat	  is	  verslavingszorg?	  
Veelzijdig	  en	  dynamisch	  |	  Professioneel	  en	  wetenschappelijk:	  
•  Diverse	  modaliteiten.	  
•  Geteste	  intervenQes:	  biomedisch,	  sociaal-‐psychologisch.	  
•  Doelgroepspecifieke	  programma’s.	  
Sector	  bevindt	  zich	  in	  transiQe	  |	  Andere	  focus	  /	  nieuwe	  visie:	  
•  IntegraQe	  met	  algemene	  GGz,	  somaQsche	  zorg	  en	  sociale	  zorg.	  
•  Systemisch	  denken	  en	  handelen.	  
•  Aandacht	  voor	  ontwikkelingsprocessen	  en	  generaQes.	  
•  Biopsychosociaal-‐cultureel	  perspecQef.	  
•  Invloed	  rol	  van	  cliënten	  (eigen	  regie	  /	  zelfmanagement).	  
•  Visie	  op	  herstel.	  
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Wat	  is	  herstel?	  
Geschiedenis	  |	  Verleggen	  focus	  van	  redden	  +	  ontwennen	  –	  via	  
harm	  reducQon	  +	  gecontroleerd	  gebruik	  –	  naar	  herstel.	  
Typen	  herstel	  |	  Onderscheid	  in	  vier	  typen:	  
1.   Maatschappelijk	  herstel	  |	  Werken	  aan	  posiQeverbetering	  in	  

sociaal	  en	  cultureel	  opzicht.	  Bestrijden	  sQgma’s.	  
2.   FuncQoneel	  herstel	  |	  Verbeteren	  van	  funcQoneren	  in	  bio-‐

psycho-‐sociaal-‐cultureel	  opzicht.	  
3.   Klinisch	  herstel	  |	  Behandeling	  gericht	  op	  reducQe	  /	  remissie	  

van	  symptomen,	  -‐	  zo	  mogelijk	  genezing.	  
4.   Persoonlijk	  herstel	  |	  Persoon	  gaat	  aan	  de	  slag	  om	  zichzelf	  te	  

veranderen	  (idenQteit,	  waarden,	  doelen,	  hoop,	  zingeving).	  
Hypothese	  |	  Persoonlijk	  herstel	  is	  motor	  klinisch	  herstel.	  

Voorwaarden	  herstelgerichte	  VZ	  
1.	  Stagering	  |	  Focus	  bij	  klinisch	  herstel	  op	  stadia,	  vanaf	  begin:	  
•  Wat	  doen	  bij	  deze	  persoon	  met	  deze	  kenmerken	  in	  deze	  

ontwikkelingsfase.	  	  
•  Diagnose	  t.b.v.	  voorkomen	  overgang	  naar	  ernsQger	  stadium.	  
2.	  ZorginnovaQe	  |	  De	  gebouwen	  uit	  /	  focus	  op	  dagelijks	  leven	  /	  
eigen	  regie	  /	  herstelondersteuning	  centraal.	  
3.	  Houding	  en	  klimaat	  |	  Focus	  op:	  
•  Kwaliteit	  van	  de	  relaQe	  met	  cliënt.	  
•  Afstemmen	  op	  de	  veelzijdige	  kenmerken	  van	  cliënt.	  
•  Versterken	  monitoring	  en	  feedback.	  
•  Bevorderen	  herstelklimaat.	  
•  Faciliteren	  ‘kantelpunten’	  op	  weg	  naar	  herstel.	  
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Voorwaarden	  herstelgerichte	  VZ	  2.	  
4.	  Interne	  samenhang	  |	  	  
•  OrganisaQe:	  hechte,	  door	  waarden	  gestuurde	  gemeenschap.	  
•  Cliënten	  zijn	  daar	  deelgenoot	  van.	  
5.	  Externe	  samenwerking	  |	  	  
•  Externe	  parQjen	  cruciaal	  voor	  realiseren	  doelen	  

maatschappelijk	  herstel.	  
6.	  Drie	  bronnen	  van	  kennis	  |	  
•  Professionele	  kennis.	  
•  Wetenschappelijke	  kennis.	  
•  Ervaringskennis.	  	  
	  

Voorwaarden	  herstelgerichte	  VZ	  3.	  
7.	  Experimenten	  |	  	  
•  Nieuwe	  vormen	  van	  samenwerking	  met	  cliënten.	  
•  Nieuw	  typen	  handelingen:	  	  

•  De	  pillen	  voorbij	  =>	  neurofeedback/	  biofeedback.	  
•  Trainen	  /	  herstellen	  psychische	  funcQes	  (geheugen).	  
•  Gebruik	  E-‐health	  en	  mobiele	  apps.	  
•  Creëren	  context	  voor	  bevorderen	  van	  kantelpunten.	  

8.	  Medewerkers	  |	  Van	  reddingswerker	  naar	  veelzijdige	  coach.	  
•  Verbeter	  beroepsonderwijs:	  leren	  in	  de	  prakQjk.	  
•  Ondanks	  bezuinigingen:	  haal	  jonge	  mensen	  naar	  binnen.	  
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Voorwaarden	  herstelgerichte	  VZ	  4.	  
9.	  OrganisaQe	  en	  beleid	  |	  	  
•  Bereik	  meer	  met	  minder	  middelen:	  

•  Besluit	  tot	  onorthodoxe	  maatregelen	  en	  werkwijzen.	  
•  Werk	  samen	  met	  zorgverzekeraars,	  gemeenten,	  cliëntenorganisaQes.	  

•  Handel	  eerder:	  
•  Voorkom	  ongunsQg	  beloop	  =>	  bespaart	  kosten	  /	  verhoogt	  kwaliteit	  

leven.	  
•  Voorkom	  chroniciteit	  <=	  slokt	  zeer	  fors	  deel	  capaciteit	  op.	  
•  Reduceer	  comorbiditeit.	  

10.	  Focus	  op	  zelfregulaQe	  en	  zelpepaling	  |	  	  
•  Bij	  cliënten	  én	  medewerkers.	  
•  Maakt	  zorg	  goedkoper,	  efficiënter,	  effecQever,	  plezieriger.	  

Deel	  2	  |	  Zoektocht	  naar	  
theoreQsch	  kader	  	  
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Herstel	  
	  	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

Persoonlijk	  herstel	  |	  Motor	  van	  andere	  vormen	  van	  herstel.	  

Determinanten	  persoonlijk	  herstel	  
EssenQes	  |	  
1.	  Ontwikkeling	  en	  	  

herordening	  	  

idenQteit(en)	  =>	  	  

minder	  interne	  	  

conflicten;	  posiQe-‐	  

ver	  zelpeeld.	  

2.	  Toename	  van	  autonomie.	  

3.	  Zichzelf	  kunnen	  reguleren	  =>	  (met	  anderen)	  doelen	  
kunnen	  bereiken	  =>	  parQcipaQe	  aan	  samenleving.	  
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Problemen	  bij	  herstelondersteuning	  
Instellingen	  /	  werkers	  |	  Niet	  goed	  weten	  waar	  het	  in	  essenQe	  om	  
draait	  en/of	  wat	  nodig	  is:	  
•  Onheldere	  begrippen	  /	  apakening.	  
•  Niet	  radicaal	  de	  prakQsche	  consequenQes	  doorgedacht.	  
•  Gewend:	  problemen	  te	  vertalen	  naar	  ‘intervenQes’	  of	  

‘handelingsmodellen’:	  
•  EssenQe	  van	  persoonlijk	  herstel	  is	  echter	  zelGerstel.	  
•  Scheppen	  van	  adequate	  context	  vaak	  meer	  dan	  genoeg.	  

•  Niet	  bereid	  andere	  rollen	  te	  spelen,	  macht	  te	  delen,	  andere	  
visies	  moeten	  accepteren.	  

Problemen	  herstelondersteuning	  2	  
Cultuuromslag?	  Paradigmawisseling?	  |	  Hiervoor	  wordt	  gepleit	  
door	  diverse	  auteurs	  /	  cliëntenorganisaQes.	  Maar	  hoe?	  
•  Dwang	  en	  drang	  via	  de	  verzekeraars	  =>	  inkoopcriteria	  +	  

korQngen?	  
•  Cliënten	  gaan	  zelf	  instellingen	  ‘runnen’?	  
•  Symposia	  en	  opleidingen?	  
•  Salaris	  medewerkers	  korten	  als	  weinig	  resultaten?	  
•  Gedegen	  theoreQsch	  kader	  maken	  =>	  ‘vullen’	  met	  

wetenschappelijke,	  professionele	  én	  ervaringskennis?	  
Hoe	  het	  ook	  zij	  |	  Tijd	  is	  rijp	  voor	  verandering.	  	  
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Denk	  radicaal	  ‘vanuit	  de	  ander’	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

•  Belangeloos	  inleven	  in	  iemand	  anders:	  zeer	  moeilijk.	  
•  Accepteren	  dat	  cliënt	  regie	  heeY:	  zijn	  we	  niet	  gewend.	  

	  	  

Zet	  daarom	  ‘ervaringskennis’	  	  
centraal	  
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Schep	  context	  voor	  autonomie	  
BehoeYen	  mensen	  |	  Fundamenteel	  zijn:	  
•  Zich	  ontwikkelen	  (competenQe).	  Zich	  met	  andere	  mensen	  

verbinden.	  Handhaven,	  vergroten,	  ontwikkelen	  autonomie.	  
•  Bevrediging	  van	  deze	  behoeYen:	  voorwaarden	  voor	  

ontwikkeling	  	  
(intrinsieke)	  
moQvaQe.	  

Bevorder	  zelfregulaRe	  
Menselijke	  ontwikkeling	  |	  Steeds	  hoger	  niveau	  van	  zelfregulaQe	  	  
=	  execuQef	  funcQoneren.	  Hierdoor:	  
•  RegulaQe	  van	  jezelf	  =>	  emoQes,	  cogniQes,	  moQvaQe,	  gedrag.	  
Risico	  |	  Kwetsbaar	  voor	  verstoringen	  
•  Verslaving:	  tekort	  in	  regulaQe	  impulsen	  =>	  verlies	  autonomie.	  	  
Kans	  op	  herstel	  |	  Ontstaan	  van	  veerkracht,	  coping.	  
•  Zelfmanagement,	  empowerment,	  eigen	  regie.	  
•  Vertrouwen	  in	  eigen	  kunnen,	  zelfrespect.	  
Herstel	  zelfregulaQe	  |	  Veranderingen	  bij	  verslaving:	  
•  Controle	  door	  anderen	  /	  ‘iets	  anders’	  =>	  naar	  zelfcontrole.	  
•  Beloningen	  kunnen	  uitstellen.	  
•  Van	  ‘hier	  en	  nu’	  =>	  gewenste	  /	  te	  bereiken	  toekomst.	  
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Tot	  slot	  
Focus	  op	  dagelijks	  leven	  |	  Ontplooiing	  zelfregulaQe	  lukt	  slechts	  in	  
sociale	  en	  culturele	  verbanden.	  Daarom:	  
•  Onderzoek	  en	  beoordeel	  mensen	  in	  hun	  eigen	  omgeving	  (niet:	  

‘vis	  op	  het	  droge’).	  
•  RelaQveer	  belang	  ‘individuele’	  benaderingen	  =>	  systemisch.	  
•  Verschuif	  ‘plaats	  van	  handeling’	  van	  de	  zorg	  ‘naar	  buiten’.	  
•  Help	  bij	  aanpassen	  leefomgevingen:	  bouw	  sociale	  en	  culturele	  

‘sQjgers’	  voor	  mensen	  met	  tekorten	  in	  zelfregulaQe.	  
•  Reduceer	  de	  ‘drang	  tot	  dwang’.	  
•  Creëer	  milieu/klimaat	  dat	  autonome	  zelfregulaQe	  sQmuleert.	  
•  Bevorder	  intrinsieke	  moQvaQe.	  

Het	  wordt	  wel	  ingewikkelder	  

	  	  


