
HERSTELLEN DOE JE SAMEN ÉN ZELF

Vooraankondiging
9 november in Hogeschool Leiden
Symposium Herstel & Verslaving

Herstel voor het voetlicht
Het kan niemand in de 

verslavingszorg zijn ontgaan dat er 
tegenwoordig veel vaker wordt gesproken 
over herstel. En hier komt bij dat cliënten 
of  patiënten, zeker op dit vlak, 
duidelijker dan ooit hun stem laten 
horen. Een achtergrond hiervan is dat 
organisaties van cliënten met de besturen 
van de verslavingszorginstellingen, in de 
vorm van het Handvest van Maastricht, 
afspraken hebben gemaakt om de 
ondersteuning van herstel duidelijker 
voor het voetlicht te brengen.

Vormen van herstel
Aan het woord herstel kun je niet 

aflezen wat daaronder wordt verstaan. 
Vanouds is er aandacht voor klinisch 

herstel, het bieden van hulp en 
behandeling om van verslaving af  te 
komen, of  andere psychische en 
lichamelijke problemen te verhelpen en 
het liefst te genezen. 

Dan is er functioneel herstel, het 
mensen helpen beter te kunnen 
functioneren, vooral in sociaal opzicht. 
Dit is het doel van rehabilitatie. 

Vervolgens kennen we maatschappelijk 
herstel, het weer een betekenisvolle plaats 
verkrijgen in de samenleving. Dat 
veronderstelt dat de samenleving actief  
meewerkt en dat stigma’s worden 
tegengegaan. 

Tot slot is er het persoonlijk herstel. 
Dit laatste krijgt steeds meer aandacht. 
Bij dit herstel is de cliënt zelf  actief  op 
zoek naar zijn of  haar waarden en wat 
voor hem of  haar in het leven betekenis 
heeft. Verder neemt het herwinnen van 
een persoonlijke identiteit na een soms 
zeer lange carrière als verslaafde en cliënt 
hierin een belangrijke plaats in. In deze 

vorm van herstel is hoop op verandering 
een sleutelbegrip.

Symposium
Het symposium dat BoumanGGZ, 

Brijder Verslavingszorg en Hogeschool 
Leiden (Lectoraat GGZ) organiseren gaat 
vooral in op deze twee laatste vormen 
van herstel waarin het verkrijgen van 
autonomie en het zelf  realiseren van 
maatschappelijke en persoonlijke doelen 
centraal staan.

In dit symposium wordt in enkele 
inleidingen de stand van zaken geschetst 
van herstelondersteuning en de actieve 
betrokkenheid hierbij van ex-cliënten 
(ervaringsdeskundigen). Ook komt aan 
bod wat we verstaan onder het 
ondersteunen van herstel en hoe het 
komt dat we op dat vlak vaak nog wat 
‘handelingsverlegen’ zijn. 

In de vorm van workshops wordt 
herstel besproken vanuit het perspectief  
van vijf  ‘partijen’: de cliënten, 
hulpverleners, familie en vrienden, 
gemeenten en verzekeraars/financiers.

Deelname
Het symposium is bedoeld voor 

medewerkers (hulpverleners, teamleiders,  
managers) en actieve (ex-)cliënten van 
Brijder Verslavingszorg en BoumanGGZ. 
Hiernaast richt het symposium zich op 
docenten van Hogeschool Leiden en niet 
in de laatste plaats de studenten die zich 
voorbereiden op een mogelijke toekomst 
in de verslavingszorg. 

De toegang is gratis voor 
deelnemers vanuit de organiserende 
instellingen.

Later dit jaar volgt het definitieve 
programma en een uitnodiging voor 
inschrijving.

KERNPUNTEN

WAT
SYMPOSIUM
Op 9 november 2012 op de 
Hogeschool in Leiden.

WAAROVER
HERSTEL
Het symposium richt zich op 
persoonlijk en maatschappelijk 
herstel.

WAAROM
NOG ONBEANTWOORDE 
VRAGEN 
De aandacht voor persoonlijk en 
maatschappelijk herstel is er nog 
maar kort. We weten nog niet 
goed genoeg hoe we 
herstelprocessen kunnen 
ondersteunen.

VOOR WIE
IEDEREEN DIE 
BETROKKEN IS BIJ 
HERSTEL
Iedereen die betrokken is in of bij 
de verslavingszorg kan 
ondersteuning bieden aan 
herstel. Dit helpt cliënten en 
vergroot de kans op verbetering.
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