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Wat is herstel?Wat is herstel?

Recovery is the ability to live well in the Recovery is the ability to live well in the 
presence or absence of psychiatric illness presence or absence of psychiatric illness 
(or whatever other words you choose)(or whatever other words you choose)

Herstel is het vermogen om goed te leven Herstel is het vermogen om goed te leven 
in aanin aan-- of afwezigheid van ziekte of of afwezigheid van ziekte of 

problematiekproblematiek



Herstelondersteunende zorgHerstelondersteunende zorg
* De hulpverlener is * De hulpverlener is presentpresent (aandachtig aanwezig) (aandachtig aanwezig) 
* Gebruikt zijn professionele referentiekader op een  * Gebruikt zijn professionele referentiekader op een  
terughoudende en terughoudende en bescheidenbescheiden wijzewijze

* Maakt ruimte voor, ondersteunt het maken van en* Maakt ruimte voor, ondersteunt het maken van en
sluit aan bij het sluit aan bij het eigen verhaaleigen verhaal van de cliëntvan de cliënt

* Herkent en stimuleert het benutten van eigen kracht* Herkent en stimuleert het benutten van eigen kracht
van de cliënt (van de cliënt (empowermentempowerment) zowel individueel als) zowel individueel als
collectiefcollectief

* Erkent, benut en stimuleert de* Erkent, benut en stimuleert de
ervaringskennis/deskundigheidervaringskennis/deskundigheid van de cliëntvan de cliënt

* Erkent, benut en stimuleert de ondersteuning van de* Erkent, benut en stimuleert de ondersteuning van de
cliënt door cliënt door belangrijke anderenbelangrijke anderen

* Is gericht op het * Is gericht op het verlichten van lijdenverlichten van lijden en het en het 
vergroten van autonomie/regievergroten van autonomie/regie



Technieken hulpverlening integrale zorgTechnieken hulpverlening integrale zorg

De gereedschapskistDe gereedschapskist

Psychische en Psychische en 
lichamelijke lichamelijke 
gezondheidgezondheid

MiddeMidde--
lenmislenmis--
bruikbruik

Wonen/ADLWonen/ADL Werken/Werken/

dagbestedingdagbesteding

LerenLeren Sociale Sociale 
relatiesrelaties

FinanciënFinanciën

Wens Wens 
cliëntcliënt

Behandeling, bv:Behandeling, bv:

Huisarts Huisarts 

MedicatieMedicatie

CGTCGT

SysteemtherapieSysteemtherapie

Dubbele diagnose Dubbele diagnose 
behandelingbehandeling

Individuele Rehabilitatie Benadering:Individuele Rehabilitatie Benadering:

Rehabilitatie Wensverwerkelijking: hulp bijRehabilitatie Wensverwerkelijking: hulp bij

verkennen, kiezen verkrijgen en behouden van eigen verkennen, kiezen verkrijgen en behouden van eigen 
doelendoelen

ProbleeProblee
m cliëntm cliënt

Rehabilitatie Probleemoplossing: hulp bij analyseren, Rehabilitatie Probleemoplossing: hulp bij analyseren, 
oplossing bedenken en uitvoeren; evt linking naar andere oplossing bedenken en uitvoeren; evt linking naar andere 
aanbiedersaanbieders

Wens/         Wens/         Bemoeizorg: Contact maken; cliënt opzoeken; informatie verzamelen; aansluitenBemoeizorg: Contact maken; cliënt opzoeken; informatie verzamelen; aansluiten

probleemprobleem bij de leefwereld, presentie; regelen praktische zakenbij de leefwereld, presentie; regelen praktische zaken

hulphulp-- overreding, drang en dwang; overreding, drang en dwang; 

verlenerverlener behandeling onder dwang of drangbehandeling onder dwang of drang



Vier rehabilitatiestromingenVier rehabilitatiestromingen

IRBIRB SRHSRH LibermanLiberman--
modulesmodules

KwartierKwartier--
makenmaken

IngangenIngangen Wens van de Wens van de 
cliëntcliënt

KwetsbaarheidKwetsbaarheid

WensWens

MilieuMilieu

VaardigheidsVaardigheids--
tekorttekort

Stigma,  Stigma,  
discriminatie,discriminatie,

uitsluitinguitsluiting

Techniek Techniek 
(voorbeel(voorbeel
--den)den)

Gesprek met Gesprek met 
de cliëntde cliënt

Gesprek en Gesprek en 
professionele professionele 
analyseanalyse

Groepsgewijs Groepsgewijs 
exploratie en exploratie en 
oefenprogramoefenprogram
mama

KwartierKwartier--
makersfestivalmakersfestival

antistigmaantistigma--
campagnecampagne

Beoogde Beoogde 
resulresul--
tatentaten

Eigen doelen Eigen doelen 
bereikt; bereikt; 

Empowerment Empowerment 

Kwaliteit van Kwaliteit van 
levenleven

Vaardigheden, Vaardigheden, 
Doelen bereiktDoelen bereikt

Nieuwe Nieuwe 
contactencontacten

Nieuwe nichesNieuwe niches



De fasen van het rehabilitatieprocesDe fasen van het rehabilitatieproces
en de activiteiten van cliënt en hulpverleneren de activiteiten van cliënt en hulpverlener

�� De fasen van het De fasen van het 
rehabilitatieprocesrehabilitatieproces

�� VerkennenVerkennen

�� KiezenKiezen

�� VerkrijgenVerkrijgen

�� BehoudenBehouden

�� van een eigen doel van een eigen doel 

�� Activiteiten van cliënt en Activiteiten van cliënt en 
hulpverlenerhulpverlener

�� Scheppen van een bandScheppen van een band
�� Rehabilitatieterrein benoemenRehabilitatieterrein benoemen
�� Doelvaardigheid beoordelenDoelvaardigheid beoordelen
�� Doelvaardigheid ontwikkelenDoelvaardigheid ontwikkelen
�� Stellen van een doelStellen van een doel
�� Functionele DiagnostiekFunctionele Diagnostiek
�� Hulpbronnen DiagnostiekHulpbronnen Diagnostiek
�� VaardigheidslesVaardigheidsles
�� HulpbroninterventiesHulpbroninterventies



IRB en herstelondersteuningIRB en herstelondersteuning

Eigen verhaalEigen verhaal EmpowermentEmpowerment ErvaringsErvarings--
deskundigheiddeskundigheid

Terrein en Terrein en 
fase bepalenfase bepalen

Eigen verhaal Eigen verhaal 
maakt terrein en maakt terrein en 
fase duidelijk e.o.fase duidelijk e.o.

Cliënt bepaalt Cliënt bepaalt 
terrein en faseterrein en fase

Erkennen van Erkennen van 
belang v. eigen belang v. eigen 
ervaringenervaringen

Doel stellenDoel stellen Vroegere Vroegere 
ervaringen en ervaringen en 
toekomstwensen toekomstwensen 
besprekenbespreken

Cliënt bepaalt Cliënt bepaalt 
keuzecriteriakeuzecriteria

Eigen ervaringen Eigen ervaringen 
zijn maatgevendzijn maatgevend

Functionele Functionele 
diagnostiekdiagnostiek

Uitvoering stokt. Uitvoering stokt. 
Wat is er aan de Wat is er aan de 
hand? Vh.tekort? hand? Vh.tekort? 
Hulprbon nodig?Hulprbon nodig?

Cliënt kiest: vh  Cliënt kiest: vh  
leren of hulpleren of hulp--bron bron 
gebruikengebruiken

Doet ervaring op Doet ervaring op 
met keuze tussen met keuze tussen 
vh leren en hulp vh leren en hulp 
vragenvragen

HulpbronHulpbron--
interventieinterventie

Cliënt kiest voor Cliënt kiest voor 
het gebruiken van het gebruiken van 
hulphulp

Cliënt stelt Cliënt stelt 
duidelijk vraan om duidelijk vraan om 
hulphulp

Doet ervaring op Doet ervaring op 
met op tijd en met op tijd en 
gericht om hulp gericht om hulp 
vragenvragen



Keuzes in het verhaalKeuzes in het verhaal

�� HerstelHerstel volgens HEEvolgens HEE

�� HerstelHerstel

--ondersteunende zorgondersteunende zorg volgens Carea volgens Carea 

�� Integrale zorgIntegrale zorg volgens Dröes volgens Dröes 
en Aalbersen Aalbers

�� RehabilitatieRehabilitatie volgens de IRBvolgens de IRB


