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Een casus 

Vrouw, 35 jaar, 
• Vanaf 16e jaar; cannabis 
• Na afsluiting HAVO; op kamers, ‘verkeerde’ vrienden 

•  Speed, cocaine, heroine, alcohol 
• Vanaf 20e jaar in prostitutie 
• Op 26e jaar in behandeling; methadon 
• Op 29e derde pancreatitis; infauste prognose 
• Na 9 jaar behandeling nu: VPK en 
ervaringsdeskundige in FACT team 
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Een casus: haar dagboek 

•  “Iedereen kan zien dat ik een verslaafde hoer was” 
•  Mist de vriendinnen op de zone 
•  Wat is het leven saai; was dit wel de moeite waard 
•  Herstel van kontakt met familie: vol ambivalenties, broers 

verslaafd 
•  Angst te verliezen wat zij verkregen had 
•  Schuldgevoelens en rouw om verloren jeugd 
•  Onzekerheid voor de toekomst 
•  Angst om zich ziek te melden 

 

Herstel? 

Destig
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Client perspectief 

Herstelondersteunende zorg 

EPA 
Ervaringsdeskundige 

Empowerment 

Participatie 

vraaggestuurd Gelijkwaardig burgerschap 

	   Eigen regie 

Zelfregulatie 

Partnership 

Shared decision making 
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Historisch perspectief (!1):opvattingen over 
behandeling en de positie van de patient/client 

Begin in Antipsychiatrie (1967): Cooper, Laing, Szasz, Foudraine, trimbos 
  
 
 
 
 
 
> Clientenbeweging, Stichting Pandorra 
 
Anti- institutionalisme; destigmatisering: 

 Erving Goffman 

 

Historisch perspectief (2): opvattingen over 
behandeling en de positie van de patient/client 

•  Empowerment: Verenigde Staten 
•  Health 2.0; Patients like me 

•  Herstelbeweging Nederland; 
•  Stichting rehabiliatie ‘92 
•  HEE!: 

•  Herstel, Empowerment, 
•  & Ervaringsdeskundigheid 

 
•  Het Zwarte Gat: Handvest van Maastricht  (2010) 

•  rimbosinstituut 
•  Praktijk Initiatieven: Breburg, Pameijer 

Jos	  Oude	  Bos	  

Wilma	  Boevink	  Jos	  DroëS	  
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Definities van Herstel 

Herstel als uitkomst  
• “traditioneel”: Het resultaat van de behandeling 
 
Herstel als Proces 
• .. Unieke persoonlijke processen, waarbij mensen met een psychische 
aandoening proberen de draad weer op te pakken, de regie te hervinden 
en hun leven opnieuw inhoud en richting te geven. (GGZ Nederland, 2009)  
• Herstel: een proces dat uniek is en voor elk individu anders verloopt, het 
gewenste resultaat is voor iedereen anders  (van der  Stel, 2012) 

 

Vormen van Herstel 

1.  Klinisch herstel: remissie van symptomen 

2.  Functioneel herstel: sociale (her)integratie 

3.  Maatschappelijk herstel: beeldvorming en destigmatisering 

4.  Persoonlijk herstel: eigen doelen, identiteit, zingeving en perspectief 

 

Van	  der	  Stel,	  2012	  
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Wie bepaalt wat herstel is: de Client 

 

Vakinhoudelijke	  ontwikkelingen	  

financiers	  

zorgorganisaEe	   Overheid	  en	  regelgeving	  

Wie bepaalt wat herstel is 
Vakinhoudelijke	  ontwikkelingen	  
Nieuwe	  vormen	  van	  behandeling:	  
E-‐health	  +	  domoEca	  
Serious	  gaming	  
Vormen	  van	  NeuromodulaEe	  
	  

Veranderingen	  in	  zorgorganisaEe	  
AmbulanEsering	  
Fact/ACT	  
Zorg	  in	  de	  wijk	  en	  vanuit	  de	  wijk	  

De	  Financier:	  zorgverzekeraar,	  	  
jusEEe,	  gemeente	  	  
TransparanEe	  
PrestaEe	  indicatoren	  
Toereikende	  zorg	  

De	  overheid	  
Beheersing	  zorgkosten	  
Eigen	  bijdrage	  
Bestuurlijk	  accoord	  
BeddenreducEe	  
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“Herstellen doe je zelf” 
 Dilemma’s 
•  Hoe ver reikt de rol van de behandelaar? 
•  Herstel vindt altijd plaats in een context:  bijvoorbeeld 

schulden 
•  Mogelijkheden en onmogelijkheden: autonomie, 

verslaving 
•  Zorgvuldige ontwikkeling ervaringsdeskundigheid 
•  Hulpverlener in rol van cliënt 
•  Wie bepaalt wanneer de institutioneel zorg ophoudt; 

toereikende zorg 
•  Zijn de instellingen er al aan toe? 
•  Tegenstrijdige regelgeving; prestatie bekostiging 
 

•  De cliënt kan meer dan de ‘dokter’ denkt 


