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Mensen met EPA

• Hebben een psychische kwetsbaarheid 

• Die maakt dat mensen vaker beroep doen op 
anderen en de hulpverlening 

• Met zeer vaak grote problemen in de 
voorgeschiedenis 

– Trauma 

– Verliezen in het verleden

– Veel stress in het nu: armoede, eenzaamheid, 
zelfstigma, geen werk     



Wat willen we doen? 

• Mensen ‘’vinden en binden’’ die hulp nodig 
hebben

• Bewustzijn van de motivatie paradox

• Integrale zorg bieden 

• Over medische en sociale domein heen 



Wat willen we doen? 

• Met maximale betrokkenheid van het systeem 
om mensen heen 

• Zo lang als nodig 

• Met vermijden van onnodige breuken in de 
hulpverlening

• Opheffen van de ‘’maatschappelijke 
eenzaamheid’’ waar kan 



De Motivatie Paradox



Motivation Paradox

Klassiek
Distress MotivatieProblemen

Motivatie
Inzicht ↓

Problemen
Motivatie 

Paradox Cognitief

functioneren ↓

(Mulder et al. SPPE 2013)





Op weg naar herstel….



Herstel volgens van der Stel6

Maatschappelijk meedoen
- Werk
- Opleiding
- Sociale contacten
- Financiële positie 

Bevorderen van het maken van 
(door)start door beter te gaan 
functioneren

Bereiken van door 
hulpverleners als wenselijk 
opgevatte toestand, welke 
objectief is vast te stellen.
Vooral symptoom-gerelateerd

Het nastreven van de doelen 
welke door patiënten zelf zijn 
gesteld
- Bewustwording
- Autonomie
- Zelf georganiseerd
- Hechte sociale verbanden
- Vrije wil & Motivatie



Persoonlijk herstel

Herstel – conceptueel model
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Wat te doen om persoonlijk herstel 
mogelijk te maken 

• Creëren van maximale kansen op

– Symptomatisch herstel

– Functioneel herstel 

– Maatschappelijk herstel 



Herstellen doe je samen

Opbouw van een netwerkbenadering 



Voorbeeld

De Resourcegroep 



The Road to Recovery

A PROCESS BASED SET UP

Session 2 Home

visit

A usual day

Social network

map

Session 3 Personal goals

Identifying resource 

persons

Session 4 Planning

Draft Plan of Personal 

Change 

The Mobile 

(F-ACT) team

RGSession 1 Consent to 

participate

The Resource group Kit

The Mobile 

(F-ACT) team

(U.Malm 2017)



Klinische Microsystemen 



Micro is the way….





FACT: oude model

Consumer
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Social

team

Others

Caregivers



Resource group Fase I

FACT

Anderen

Mantelzorgers Wijkteam



Resource group Fase II

FA
C

T

Wijkteam

Anderen

Mantelzorgers



FACT and RG

FACT

RG

RG

RG

RG

RG

RG

RG

RG



Wijkteams en Resource groepen



De Resource groep 

• Cliënt bepaalt wie in de groep zit 

• Bijvoorbeeld: 

– Casemanager

– Moeder

– Vriend

– Broer 

– Woonbegeleider 

• Verdiepende gesprekken voorafgaand 

• Naam van de groep bepaalt de groep zelf 
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Wat is een Resource Groep? 

1. Bestaat uit verschillende steunbronnen, 
uitgekozen
door cliënt (nomineren)
– Informele steunsysteem: familie, vrienden, buren 

– Formele steunsysteem: sociaal wijkteam, job coach, GGZ

– In ieder geval de dossierhouder FACT
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Wat is een Resource Groep? 

2. Eigen regie staat centraal 

Cliënt is de (beoogde) regisseur en bepaalt: 
• De samenstelling van de RG per bijeenkomst

• De naam van de groep

• Frequentie: richtlijn = eens per drie maanden 1 uur samenkomen

• Locatie 

• Voorzitterschap



Eigen regie 
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Wat is een Resource Groep? 

3. Persoonlijke hersteldoelen

(Herstel)doelen (streven: 2 korte; 2 lange termijn): 
• Praktische zaken: wonen, dagbesteding, omgang met geld; Contacten met 

anderen/maatschappelijke participatie; Lichamelijke/geestelijke gezondheid

Gezamenlijk plan: wie doet wat om te behalen

Persoonlijk 
herstel

Maatschappelijk herstel

Symptomatisch 
herstel
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Kernelementen Resource Groepen

Cliënt heeft 
regie/ 

eigenaarschap

Verdiepings-
gesprekken

Korte- en lange 
termijn 

(herstel)doelen 
+ 

meetbaarheid

Bepalen rol elk 
groepslid in 
hersteldoel 
(concrete 
afspraken)

Gestructureerd 
overleg, laag in 

EE

Vaardigheids-
trainingen

Nomineren RG 
leden 
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Doelen Resourcegroep

• Activeren en betrekken hulpbronnen (familie 
EN vrienden EN buren EN werkbegeleider etc.)

• Centraal stellen van persoonlijk herstel en 
eigen regie, als motor voor andere lagen van 
herstel

• Verandering van focus hulpverlener: minder 
pamperen, meer faciliteren

• Samenwerking/consistentie tussen informele 
en formele steunsysteem bevorderen (1 team, 
1 plan)



Achtergrond

• Falloon: Integrated Mental Health Care

• Zweden: Resourcegroepen (RG) een belangrijk en 
onderscheidend element in de geïntegreerde aanpak 

• Nederland: RG waardevolle aanvulling op de reguliere 
FACT-zorg?





De RG bijeenkomst 



Behandelplan in de RG



Ook vaardigheidstrainingen in de 
groep





Resourcegroep manier om 
mantelzorgers te ondersteunen

Het volgende filmpje is gemaakt als eerste 
visualisatie voor het relevante verhaal rondom 
mantelzorg in de gemeente Zoetermeer

Gemaakt door UBACHS/full contact, voor de 
gemeente Zoetermeer en ZoSamen
(steunpunt mantelzorg in Zoetermeer)



Mantelzorgers



Netwerk

Psychiatrie 



Flexibele ACT is bedoeld voor 
patiënten met Ernstige 

Psychiatrische aandoeningen 
(EPA)



Flexible ACT: FACT

• Alle patiënten met EPA

• Multidisciplinair team 

• (Psychologische) interventies: CBT (EMDR), 
IDDT, IPS, FPE

• ACT model wanneer nodig

• 200 - 250 patiënten 

• 8 - 10 fte

• FACT Board



Doelgroepen

• FACT voor specifieke doelgroepen 

– Dubbele Diagnose

– Daklozen: samen met OGGz teams gemeente

– Forensische psychiatrie

– Ouderen

– Jeugd: samen met gemeente 

– Eerste psychosen 

– Verstandelijke handicap



Six principles

FACT



Certificering: Nieuwe FACTs







Netherlands: high FACT fidelity

• Medication

• Presence of required medical staff

• (shared) Caseload

• Outreach



Netherlands: low FACT fidelity

• Psychological treatments (CBT/Trauma)

• Treatment of somatic comorbidity

• Peer support in the team 

• Rehabilitation activities

• IPS

• Working with families?



Intensive Home Treatment bij 
crisis



Doelstelling IHT

• Betere crisisinterventie 

• Voorkomen van opname (poortwachter)

• Verkorten van opnameduur 

• Samenwerking FACT wisselend 



Ontstaan IHT

• In Australië in de tachtiger jaren 

• Groot-Brittannië: NHS stelde CRHT 
verplicht in 2000

• Model breed uitgerold
– Doel: 2005; 335 volledige CRHT-teams

• Onderzoek in 2006

• 243 teams  slecht 40% vond zichzelf 
volwaardig CRHT



• Slechts 150 van de 243 antwoord op alle elementen

• 1/3 geen poortwachter

• ½ geen 7x 24uursvoorziening

• Van de 243 waarschijnlijk nog veel lagere 
percentages

Kernelementen Percentage 

teams dat 

voldoet

Het team voorziet in alternatieven voor ziekenhuisopname voor patiënten met acute 

psychiatrische problematiek

98%

Het team blijft intensief betrokken zo lang als noodzakelijk om de directe crisis op te 

lossen

97%

Het team fungeert als poortwachter voor de acute opnamebedden door iedereen 

die verwezen wordt voor opname te beoordelen

72%

Het team is op afroep beschikbaar tussen 10 en 20u 67%

Het team voorziet in een 7 x 24uurs telefonische ondersteuning 63%

Het team voorziet in een 7 keer 24uurs  dienst voor huisbezoeken en beoordelingen 55%

Tabel naar: Onyett S, Linde K, Glover G, Loyd S, Bradley S, Middleton H: Implementation of crisis 

resolution/home treatment teams in England: national survey 2005–2006. Psychiatr Bull 2008, 32:374-7



Onderzoek in 
Engeland

• Betrouwbaarheid effectstudie?

• Single centre studies modelgetrouw?

• Wheeler e.a. (2015)  geprobeerd in meta analyse 
koppeling tussen de kernelementen en uitkomsten 
te maken.

• Echter meestal zijn team karakteristieken niet 
beschreven.
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Wheeler, C.  e.a. (2015)  Implementation of the CRT model in 

adult mental health settings: a systematic review. BMC Psychiatry

15:74



Kernelementen voor 
voorkomen opnames

• een psychiater in het IHT-team 

• 7x24-uurs dienst met de mogelijkheid 
van huisbezoeken 

• de poortwachtersfunctie,

• multidisciplinair team met adequate 
personeelsbezetting.



Modelgetrouwheidsschaal

• In Groot-Brittannië is een 
modelgetrouwheidsschaal ontwikkeld.

• Crisis resolution team Optimisation
and RElapse prevention: CORE

• Inmiddels vertaald in Nederlands



Core-fidelity scale

• core Crisis Resolution Team Fidelity Scale

• Versie 1, juli 2013

• Versie 2, juli 2015

• 39 items

• Scoringcriteria veranderd n.a.v. Wheeler.

• Shortlist 13 items

55

Developed by Brynmor Lloyd-Evans, Sonia Johnson and the CORE Research 

Group* www.ucl.ac.uk/core-study



Shortlist scores

Landelijk platform IHT:
Ruud Zuidmeer
Hans Kroon
Elnathan Prinsen

• 18 IHT teams

• 3 Fact teams

• 1 Acuut behandelteam



Vraag 6; poortwachter voordeur

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 2 3 4 5

Gemiddelde score: 2.0

aantal



Vraag 7; poortwachter achterdeur
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Conclusie

• Verband tussen effectiviteit en 
modelgetrouwheid is onduidelijk, 
maar wel waarschijnlijk

• Nederlandse 
modelgetrouwheidsschaal is nodig

• Nederlands onderzoek:

– Multi-center studie naar verband tussen  
effecten en modeltrouw

– RCT in A’dam



Bij hele ernstige crisis: de HIC……



Doelstelling HIC

• Zo goed mogelijke crisisbehandeling 

• Korte opname duur 

• Zo min mogelijk dwang

• Optimale samenwerking

met ambulante teams en 

familie / naasten  





Op naar gebruik monitor en 
certificering op termijn



Reductie separeren 1998 - 2011
(Vruwink et al, BMC Psychiatry 2012)

Resultaten:

Separaties / jaar

• Pre:      3,2%

• Post:   -2,0%

• p= <0,001

Dwangmedicatie / jaar

• Pre:      8,5%

• Post:    8,0%

• n.s.





Samenvatting

• Behandeling en zorg voor mensen met EPA 
altijd in netwerken 

• FACT en wijkzorgteams, IHT en HIC werken 
nauw samen in deze netwerkbenadering 

• Hypothese: door netwerk van optimale 
modellen (certificering) creëren we optimale 
kansen voor herstel 

• Resourcegroepen vormen een basis en 
hiervoor zijn geen systeemwijzigingen nodig 


