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2. Echte broers
Klaas woonde na een
psychose een jaar bij zijn
broer. “Ik ben hem heel
dankbaar.”

Klaas Smit (36, rechts op de foto)
kreeg in 2015 een psychose, waarvoor
hij onder behandeling kwam bij
GGNet. “Ruim drieënhalf jaar geleden
werd ik opgenomen met een psychose
en een depressie. Daarna was er geen
geschikte opvangplek voor mij, maar
gelukkig boden mijn broer Gijs en zijn
vrouw aan dat ik tijdelijk bij hen kon
wonen. Daar was ik dankbaar voor; ik
besefte dat ik inbreuk maakte op hun
gezinsleven. De nabijheid van mijn broer
deed me goed. Gijs geloofde in mij en
dat gaf vertrouwen om door te zetten.
Hij stimuleerde me om te sporten, klusjes in huis te doen en met zijn zoontjes
te spelen. Die jongens zijn alles voor mij.

Na een jaar was ik er klaar voor om begeleid te gaan wonen. Alles valt nu mooi
op zijn plek. Ik werk weer als loodgieter,
wat me veel voldoening geeft. En binnenkort krijg ik een eigen huisje. Elke maandag haal ik mijn neefjes op van school en
kook ik voor het hele gezin. Dat is mijn
manier om iets terug te doen.”
Gijs Smit (42): “Op zijn dieptepunt was
Klaas zó verdrietig, dat hij alleen maar
kon huilen. Het was akelig om hem zo
te zien. Hij was beschadigd, echt kapot.
Mijn vrouw stelde voor om hem in huis
te nemen. Een moedig initiatief dat ik erg
waardeer. Klaas in huis hebben, was niet
altijd makkelijk. Het moeilijkste vond ik
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zijn apathie. Hij lag veel in bed en voelde
zich waardeloos. Tegen mijn kinderen
zei ik dat zijn ‘blijmachine’ kapot was.
We knuffelden hem regelmatig en gaven
hem het gevoel erbij te horen. Ik ben
Klaas altijd blijven waarderen. Toen ik na
een jaar zei dat het voor hem tijd werd
om een ander onderkomen te zoeken,
was ik bang dat hij teleurgesteld zou zijn.
Maar hij zei: ‘Goed idee, ik moet verder
met mijn leven.’ Dat was echt een doorbraak. Ook is hij opgebloeid sinds hij
weer werkt. Klaas heeft enorme stappen
gemaakt. Hij is er weer, mijn broer.”

15. Wat Z ou u doen?
Professionele nabijheid:
helpt dit de behandeling
of ligt rolvermenging op
de loer?

HOEZO ‘EEN WERELD TE WINNEN’?
Nederland staat op de zesde plaats in de lijst van gelukkigste landen ter wereld. De
levensverwachting is gestegen, er is weer economische groei, de arbeidsparticipatie
stijgt en de criminaliteit daalt. Dus hoezo ‘Een wereld te winnen’? Het gaat toch goed
met Nederland?
Dat is ook zo. Helaas profiteert niet iedereen van de verbeterde leefomstandigheden. Door een stapeling van problemen zijn mensen met ernstige psychiatrische
aandoeningen minder tevreden met hun leven. Ze zijn kwetsbaar, leven soms in
armoede, hebben weinig sociale contacten en het allerergste: ze leven gemiddeld
15 jaar korter. Meer dan de helft geeft aan weinig regie te hebben over hun eigen
leven en geen kansen te zien om vooruit te komen.
GGNet maakt zich samen met andere zorgaanbieders en financiers sterk voor
18.000 patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen. We creëren voor hen
randvoorwaarden om weer verbinding te maken met zichzelf en hun naasten. Elke dag
opnieuw. Wij geloven rotsvast dat er altijd perspectief is en regie over het eigen leven
weer mogelijk is. Hoe ‘Een wereld te winnen’? Zo!
Rob Jaspers, voorzitter Raad van Bestuur
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VERBINDING

EEN ROL VOOR
IEDEREEN

Met haar sociaal-psychiatrisch
verpleegkundige (SPV) bij GGNet
heeft ze een sterke vertrouwensband
opgebouwd. Volgens Simone is hij altijd
erg geduldig. Ook al stelt ze meerdere keren dezelfde vraag, hij neemt de
tijd en geeft steeds weer antwoord.

Mensen zijn sociale wezens met een fundamentele behoefte aan

Simone heeft regelmatig
contact met een andere
cliënt binnen De Meent.
Ze sturen elkaar kaartjes
of berichten via Whatsapp. Ze
vinden veel herkenning en steun bij
elkaar. Af en toe spreken ze ook af.

contact. Bij psychische problemen verandert of verdwijnt het contact met familie en naasten vaak. GGNet vindt een goede samenwerking tussen patiënt, hulpverlener en familie en naasten cruciaal
voor het herstel en zet het behoud of herstel van contacten
centraal in de behandeling Dit is het netwerk van Simone.

Simone voelde zich goed begrepen door
haar artsen en verpleegkundigen
bij Emergis (centrum voor geestelijke
gezondheid) in Goes. Simone vond haar
tijd daar prettig, omdat
er meerdere
psychische
problemen
tegelijkertijd werden
behandeld.

Simone (44) krijgt sinds

haar 15de psychiatrische hulp.
Ze kampt onder andere met
PTSS, depressieve gevoelens,
angsten, dwanghandelingen en
-gedachten, een eetstoornis
en een slaapstoornis.
Ze ziet het leven niet altijd
zitten en voelt zich niet veilig
in de maatschappij. Veiligheid
is haar grootste houvast. Die
vindt ze in haar appartement
op De Meent, waar ze sinds
vijf jaar woont.

Simones

ouders

zijn haar
belangrijkste steun. Door en voor hen heeft ze de
kracht om door te gaan. Ze zijn er áltijd voor
haar en houden van haar zoals ze is, ook al
vinden ze haar situatie moeilijk en voelen ze
zich machteloos.

Met haar
zus heeft
Simone niet
veel contact. Maar als
het nodig is, staat ze
klaar voor Simone.

Simone heeft al sinds haar
15de dezelfde huisarts.
Daarom voelt hij als een
vertrouwd persoon. Ze
spreekt hem regelmatig,
omdat ze naast haar
psychische problemen ook
een aantal lichamelijke
kwalen heeft.
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Simones grootste
vertrouwenspersoon was de

geestelijk verzorger

binnen De Meent. Ze durfde
alles aan hem te vertellen.
Hij respecteerde haar situatie
en haar gedachten daarover,
die hij ook goed onder woorden
kon brengen richting haar ouders.
Helaas heeft hij inmiddels een
andere baan.

Het heeft even geduurd
voor Simone vertrouwen
kreeg in haar psychiater,
die ze eens per week bezoekt.
Hij is haar hoofdbehandelaar en
ze vindt het nog steeds spannend
om naar hem toe te gaan. Toch is hij belangrijk voor haar, omdat hij blijft geloven in haar
herstel – ook al heeft Simone daar zelf
weinig vertrouwen in.

De psycholoog die Simones
EMDR-sessies* leidde, kon precies
achterhalen waarmee haar problemen begonnen zijn. Dat zorgde voor
een band – ook omdat ze voor de
mensen om Simone heen goed inzichtelijk
kon maken waarom Simone is zoals ze
is, en waarom de dingen bij haar gaan
zoals ze gaan.

Veel
sociale
contacten
zijn verwaterd
naarmate Simones
ziekteperiode langer duurde. Ze krijgt binnenkort
een hulphond, zodat ze minder eenzaam is en
vaker naar buiten zal gaan. Simone hoopt dat
de hond haar een veilig gevoel geeft,
zodat ze beter kan slapen.
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De verpleging zorgt
voor een veilig gevoel
binnen De Meent.

Simones praktijkbegeleider ondersteunde
Simone tijdens en na de
EMDR-sessies*. Dat schepte
een hechte band.

* EMDR staat voor Eye Movement Desensitization
and Reprocessing en is een therapie om
traumatische gebeurtenissen te verwerken.

OPINIE

EEN WERELD
TE WINNEN
Psychische problemen kunnen levens ontwrichten. GGNet ondersteunt
en behandelt mensen die met deze problemen te maken hebben. Samen
zoeken we naar de echte oorzaak van de psychische aandoening. We
starten de juiste behandeling en helpen mensen hun leven weer op te
pakken en contacten te onderhouden of herstellen. En dat werkt! Door
mensen met elkaar te verbinden, is er een wereld te winnen.
Eenzaamheid. Het gevoel niet mee te doen in de
een kliniek voor voortgezette en intensieve behanmaatschappij. Schaamte. Voor mensen met ernstige
deling. “Ik vind het heel belangrijk om verbinding
psychische problemen zijn deze termen vaak
met cliënten te zoeken”, zegt hij. “Niet alleen met
herkenbaar. Ze zitten met zichzelf in de knoop
hen, ook met andere behandelaars en verpleegen worden niet altijd begrepen of vertrouwd door
kundigen. We gaan met elkaar het gesprek aan,
hun omgeving. Daardoor ontstaat afstand, verin plaats van de cliënt mede te delen wat goed is
eenzaming en afzondering. Maar ieder mens heeft
voor hem of haar, zoals vroeger gebeurde.”
júist contacten nodig, met
Als IMR-trainer helpt Sietse
zichzelf en de wereld om zich
cliënten bij het ontdekken van
heen. Om te herstellen en een
hun eigen kracht en manieren
volwaardig leven te leiden.
om met hun psychische proSietse Oukes weet daar alles
blemen en ziekte om te gaan.
van. Hij heeft een bipolaire
Daarnaast praat hij met hen
stoornis. Daarvoor werd hij
over hun persoonlijke doelen
twaalf jaar geleden opgenoen leert hen hoe zij deze kunmen. “Ik weet hoe belangrijk
nen bereiken. “Een topsporter
het is om perspectief te hebdie naar de Olympische Spelen
ben; het gevoel te behouden
wil, herstelt meestal sneller
Marion Kortbeek
dat je uit je moeilijke situatie
van een knieblessure dan de
kunt komen en de grip op je
gemiddelde Nederlander,” zegt
leven herwint. Dat je niet wordt gezien als patiënt,
hij. “Hij weet waarvoor hij het doet en is daardoor
maar als mens. Dat uitzicht heb ik zelf bij mijn
gedreven. Zo gaan we binnen GGNet ook met
behandeling gemist,” vertelt hij.
mensen om. Als duidelijk is waaróm iemand grip
wil krijgen op zijn klachten, gaat dat gemakkelijker.
Motivatie voor herstel
Is het wonen? Werk? Maakt niet uit. Alles wat hem
Inmiddels werkt Sietse als ervaringsdeskundige en
of haar drijft, is een motivatie voor herstel. Samen
IMR*-trainer op locatie De Meent in Warnsveld,
zoeken we naar welke rol iemand graag wil spelen

“We Z ijn allemaal
bereid om van de
gebaande paden af
te wijken als dat
nodig is”

“Als duidelijk is
waaróm iemand grip
wil krijgen op Z ijn
klachten, gaat herstel
gemakkelijker”
Sietse Oukes
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OPINIE

en wat hij of zij nodig heeft om zich van
waarde te voelen. Daar werken we dan
met elkaar naartoe.”

Over ‘een wereld
te winnen’

Out of the box denken

Psychische problemen kunnen levens
ontwrichten doordat mensen de
verbinding met familie of anderen uit
hun omgeving kwijtraken. Daarom
vindt GGNet herstel of behoud van
deze contacten zo belangrijk. Dat kan
GGNet niet alleen. Om in contact te
blijven of te komen is onder meer samenwerking met ketenpartners nodig.
Marion Kortbeek werkt bij Karakter
als gezinswerker in het Jeugd FACT**team Achterhoek/Liemers. Dit team
behandelt en begeleidt gezinnen waar
meerdere problemen spelen. GGNet
werkt hierin samen met centrum voor
kinder- en jeugdpsychiatrie Karakter.
“We hebben een heel gedreven team
dat snel handelt,” vertelt Marion. “Als ik
denk dat in een gezin systeemtherapie
nodig is, zitten we binnen een week met
een systeemtherapeut aan tafel. Mét
ouders en kind. Dat geldt net zo goed
voor de psychiater en psycholoog in ons
team. Geen wachttijden, maar actie. We
zijn allemaal bereid om van de gebaande
paden af te wijken als dat nodig is. Zo
kwam ik eens in een gezin waar de dochter die hulp nodig had, zich opgesloten
had in de badkamer. Uiteindelijk deed
de psychiater de intake op de badkamervloer. Een ongewone plek, maar
nodig om contact met haar te maken.
Op kantoor, achter een bureau en met
een werkboek in de hand, was dit nooit
gelukt.”
Volgens Marion is het een grote pre
dat het Jeugd FACT-team binnen de
kaders veel vrijheid heeft om eigen tijd
zelf in te vullen. “Dat is heel fijn. Ik heb
wel eens een week dag in, dag uit bij een
verzorgpony gestaan, alleen maar om
het vertrouwen van het kind te winnen.
Dit gaf zo’n goede basis, dat we met de
behandeling aan de slag konden. Dat out
of the box mogen denken, is soms heel
belangrijk om goed te kunnen helpen.”

Zo veel mogelijk lijntjes

Volgens de Jeugd FACT-gezinswerker
is het contact met de omgeving van het
kind essentieel. “Het is heel belangrijk
om het netwerk bij de diagnostiek en
behandeling te betrekken. Als ik in een
gezin kom, zoek ik zoveel mogelijk lijntjes
om samen te werken. Met school bijvoorbeeld. Als een kind daar heel ander
gedrag laat zien dan thuis, wil ik weten
waarom. Dergelijke informatie kan helpen
om snel zicht te krijgen op een casus. Ik
coach jongeren ook weleens om met de
mentor op school te gaan praten. Samen
bereiden we dat voor en als het nodig is,
ga ik mee. Door te stutten en te steunen,
help je iemand verder.”
In de behandeling van kinderen is het
contact met de ouders volgens
Marion het allerbelangrijkste. “Zij
kunnen me informatie geven over wat er
aan de hand is en helpen het probleem
helder te krijgen. Daarnaast worden ze
natuurlijk ook betrokken bij de behandeling. Als we het met elkaar dragen
en goed samenwerken, heeft het meer
kans van slagen. Soms ben ik daarin best
eerlijk. Als ik denk dat ouders te veel
vragen van hun kind, leg ik uit waarom
een schoolniveau lager een goed idee
kan zijn. Bijvoorbeeld omdat een kind
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“Een stoornis
heeft invloed
op het geZ in,
vrienden, familie,
school – kortom,
het hele leven”
Yvonne Lenselink

GGNet is ervan overtuigd dat
er een wereld te winnen is in de
geestelijke gezondheidszorg, door
gericht te werken aan (het herstel
van) contact tussen cliënt en de
mensen om hem of haar heen.
Dit staat centraal in alle behandelingen van GGNet. Want met
geestelijke gezondheidszorg kan
veel worden bereikt, maar niet
alles: óók de expertise en inzet
van ketenpartners is nodig. Bijvoorbeeld op het gebied van een
zinvolle daginvulling, inkomen en
wonen. Samen met die ketenpartners probeert GGNet de verbinding van patiënten met de wereld
om hen heen te herstellen.

dan veel lekkerder in z’n vel zit. Met dat
soort relatief eenvoudige oplossingen,
kom je soms een heel eind.”

Puzzelen

Yvonne Lenselink is sociaal psychiatrisch
verpleegkundige bij Amarum; het expertisecentrum voor eetstoornissen van
GGNet. In maart 2017 behaalde
Amarum Zutphen het keurmerk TopGGz. “Als TopGGz-instelling hebben
we een regio-overschrijdende functie,” vertelt zij. “Dat betekent dat we
complexe casussen krijgen; jongeren
en volwassen die het maar niet lukt om
van hun eetstoornis af te komen. Samen
met de patiënt puzzelen we waarom
die eetstoornis niet weg wil. Waarom
kent iemand wel het trucje om weer
op gewicht te komen, maar beklijft het
niet? De zoektocht waaróm iemand
een eetstoornis heeft, is vaak zwaar en
kan soms maanden duren. Toch is het
belangrijk om de oorzaak te vinden, want
alleen dan kunnen we succesvol behandelen. We overleggen daarvoor ook met
collega’s die de patiënt zien vanuit een
andere diagnose, denk hierbij aan een
licht verstandelijk beperking of een
autisme spectrum stoornis. Ik rij daar
heel wat kilometers voor, maar dat
maakt niet uit. Het is een prachtige
beloning als een patiënt hier vol zelfvertrouwen de deur uit wandelt en zijn
leven weer kan oppakken, een gezin kan
stichten of het werk doen wat hij of zij al
zó lang wilde, maar nooit kon.”

Nooit alleen

Optimisme en benadrukken wat wél
goed gaat, vindt Yvonne heel belangrijk. Net als verbinding maken met de
mensen om de patiënt heen. “Een eetstoornis heb je nooit alleen,” vertelt de
sociaal psychiatrisch verpleegkundige.
“Het heeft effect op het gezin, vrienden,
familie, school, het hele leven. We organiseren telefonische familiespreekuren,
oudergroepen, partnergroepen en een
broers- en zussengroep. Om de naasten
tot steun te zijn, maar ook omdat je in je
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eentje nooit volledig kunt herstellen van
een eetstoornis. Samen praten we over
wat je actief en constructief kunt doen
om je geliefde te helpen bij het overwinnen van een eetstoornis. Daar begeleiden we vervolgens bij.”

Eigenwaarde

De term ‘eigenwaarde’ komt telkens terug in de gesprekken. Marion beschrijft
een jongen die met haar hulp zelf met
het openbaar vervoer naar het speciaal
onderwijs reist, in plaats van met het
busje dat hem voor zijn gevoel het stigma van psychiatrisch patiënt oplevert.
Yvonne benoemt hoe haar patiënten
er alles aan doen om niet de eetstoornis te laten spreken, maar de persoon
erachter naar voren te halen: een mens
met talenten en dromen, iemand die er
mag zijn. En Sietse vertelt hoe belangrijk
het is om je mens onder de mensen te
voelen, ook als het niet goed met je gaat
– hij weet het uit eigen ervaring. “Binnen
GGNet streef ik ernaar om als ervaringsdeskundige een passant te zijn. Om een
plek te bieden waardoor iemand zijn rol
in de maatschappij zo snel mogelijk weer
kan terugpakken, waardoor hij zich nuttig voelt. Ergens bij horen en je gewaardeerd voelen, dat verdient ieder mens.”
*IMR: Illness Management and Recovery
**FACT: Flexible Assertive Community
Treatment

TWEELUIK

Alice van Dorp (58): “Toen Hans bij ons

daar onder de loep namen – zoals verlieservaringen, conflict en trauma – kwamen in de behandeling op allerlei manieren terug. Bijvoorbeeld door
er een schilderij over te maken, waarin je even uit
je hoofd bent en het gevoel kan spreken.
In een kleine groep ging Hans verder met zichzelf
aan het werk. Met een beetje aanmoediging durfde
hij te praten over wat hij voelde. De herkenning
en erkenning die hij in de groep kreeg, waren heel
belangrijk. Hij voelde zich gezien en begrepen. Dat
is precies wat ik als behandelaar voor elke patiënt
wil. Het is heel mooi om te zien hoe iemand die in
een flinke depressie zit, weer hoop krijgt en oog
heeft voor de toekomst. Dat maakt mijn werk ook
voor mijzelf waardevol.”

binnenkwam, was hij er slecht aan toe. In zijn leven
waren veel meer stressfactoren dan goed is voor
een mens. Hij had concentratieproblemen, sliep
slecht, was somber, moe en had weinig energie. Hij
zag het leven soms niet meer zitten. Alle symptomen
van een ernstige depressie. In de weken waarin hij
opgenomen was, voerde ik regelmatig een gesprek
met hem, individueel of in de groep. Toen hij werd
ontslagen, was hij er nog niet helemaal. Toch was
het beter om naar huis te gaan, zodat hij met hulp
van ons team ook daar de balans kon vinden.
Deelnemend aan de nieuwe depressiedeeltijdbehandeling kwam hij twee dagen per week bij
GGNet Acute Zorg in Zutphen. De thema’s die we

“Hij voelde
Z ich geZ ien en
begrepen”

Bijna 1 op de 5 volwassen Nederlanders krijgt ooit in
Z ijn of haar leven te maken met een depressie
bron: Trimbos Instituut

VOORUITBLIK

“Z ij bracht
licht in het
donker”

Geen mens kan zonder andere mensen. En zeker wanneer je het
gevoel hebt dat de aarde onder je voeten verdwijnt, zijn anderen oh
zo belangrijk. Hans Ottenhoff raakte eind 2017 in een zware depressie.
Klinisch psycholoog Alice van Dorp was een van zijn behandelaars.

Hans Ottenhoff (62): “Er speelden destijds al-

Ze luisterde heel goed en pikte er precies de goede
dingen uit. Ze bracht licht in het donker.
Toen ik na vijf weken werd ontslagen, mocht ik een
nieuw programma volgen bij GGNet in Zutphen. Twee
volle dagen per week kwam ik terug om in een groep te
bewegen, beeldend bezig te zijn en met elkaar te praten. Die groepstherapiesessies, die werden geleid door
Alice, vond ik geweldig. Ik merkte dat ik niet de enige
was die zich zo somber had gevoeld, ik was niet gek.
Ik ben Alice dankbaar voor de veilige sfeer die ze wist
neer te zetten, waardoor ik mij open durfde te stellen
- voor mezelf en voor anderen. Ik heb mijn leven weer
op de rit. Ik voel me vrij en gelukkig.”

lerlei toestanden in mijn leven. Ik raakte mijn baan kwijt,
zat in een vechtscheiding en het huis waarin mijn ex nog
woonde, stond al drie jaar te koop en stond bovendien
financieel zwaar onder water. Toen ik na een zwaar
verkeersongeluk letterlijk in de kreukels lag, had ik voor
mijn gevoel niets meer om me aan vast te houden.
Begin januari was ik zo ver heen, dat ik een poging
tot zelfdoding deed. Een vriendin belde de crisisdienst
en ik werd opgenomen bij GGNet in de kliniek voor
Acute Zorg in Zutphen. Dat was wennen. Ik ben nogal
een binnenvetter en nu moest ik in therapie – praten
dus. Gelukkig trof ik in Alice een erg fijne behandelaar.
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OP WEG
MET GGNET

ZO WERKT ‘T BIJ GGNET



gemeente komen mensen met een zorgbehoefte terecht



bij GGNet. Dan begint een behandeltraject dat past bij de

diagnostiek

persoon en waarbij veel instanties een rol hebben.

behandeling

De BAS basis ggz is bedoeld voor mensen vanaf 18 jaar met lichte, matige
of stabiele chronische psychische problemen of klachten. In de (top-)
specialistische zorg biedt GGNet passende behandelingen voor Jeugd,
Volwassenen, Ouderen en mensen die Woonzorg nodig hebben. Daarnaast zijn er specialistische afdelingen: Amarum (eetstoornissen), Scelta
(persoonlijksheidsproblematiek), De Boog (forensische psychiatrie) en
VGGNet (psychiatrie en verstandelijke beperking). De gemeente kan
mensen direct doorverwijzen naar Ambulante Woonbegeleiding.


(Top-)
specialistische
GGZ

crisisdienst
GGNet

huisarts/medisch
specialist




start behandel
traject

geen behandeling
meer nodig


ambulante woonbegeleiding

tussentijdse
evaluatie

naar BAS basis
GGZ of (top-)
specialistische
GGZ



intakegesprek
GGNet

uitstroom of
vervolgtraject




Bijvoorbeeld
naar een
verpleeghuis.

naar andere
zorginstelling

behandeling

GGNet doet het niet alleen
BAS
Basis GGZ




ambulante woonbegeleiding

Verwijst jeugd tot
18 jaar en volwassenen
voor ambulante woonbegeleiding.



behandeling



Verwijst volwassenen.
Dit kan ook via een
andere zorginstelling zijn.

gemeente

GGNet biedt dankzij de verschillende specialismen
passende behandelingen voor bijvoorbeeld depressie,
eet-, persoonlijkheids-, angst- en paniekstoornissen,
trauma en bij psychische problemen in combinatie
met verstandelijke beperking. Hierbij zet GGNet
waar passend tijdens de behandeling e-health in,
zoals apps en digitaal contact.



Routes

A

naar huisarts/
POH-GGZ

Behandeling

Via de huisarts of een andere medisch specialist en de





Wie verwijst en betaalt?

digitale
vragenlijst

Volwassenen worden naar GGNet verwezen via de huisarts of
een andere medisch specialist. Jeugd tot 18 jaar en volwassenen
die ambulante woonbegeleiding nodig hebben, komen via de gemeente bij GGNet. De gemeente is ook verantwoordelijk voor de
financiering van jeugdhulp en ambulante woonbegeleiding. In alle
overige gevallen betalen de zorgverzekeraars de zorg.
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tussentijdse
evaluatie

behandeling


start behandel
traject


diagnostiek

GGNet betrekt familie en naasten zo veel mogelijk bij de
behandeling van hun dierbare. Uit onderzoek blijkt namelijk dat
actieve betrokkenheid van de familie een positieve invloed heeft
op het herstelproces. Ook werkt GGNet intensief samen met
andere (zorg-)organisaties en hulpverleners, zoals verpleeg- en
verzorgingshuizen, ziekenhuizen, wijkcoördinatoren en artsen.
Maar ook met onder meer wijkcentra, scholen, familie en
vrienden, gemeenteambtenaren en de politie. Door gebruik te
maken van een zo groot mogelijk netwerk rondom een persoon,
wordt het best mogelijke behandeltraject uitgestippeld. Kijk ook
op pagina 4 voor een visualisering van zo’n netwerk.

GGNet in cijfers (2017): gemiddelde leeftijd patiënt 43 jaar, 16.023 mensen
worden ambulant behandeld, volwassen cliënten geven GGNet een 7,4 als rapportcijfer,
GGNet leidde 225 zorgprofessionals op en heeft 2.145 medewerkers.
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Poëtisch

Hoe inspirerend is een
depressie? Rare vraag misschien, tót je de gedichten van
Marijke Groot leest. Ze werkt bij een
ggz-instelling en heeft een ernstige
depressie doorgemaakt. Daarover
schreef ze het boek ‘Het was niet alleen
maar leuk tijdens mijn depressie’.
Serieus, met zelfspot. Het is te koop via
boekvanmarijke@gmail.com Via haar
Twitteraccount @Marijkegroot
publiceert ze regelmatig gedichten.

AANRADERS

LEES- EN KIJKTIPS
over geestelijke gezondheid
Revolutie

Ooit werd je met een psychiatrische stoornis opgenomen in een inrichting, ver van de bewoonde
wereld. Nu is zelfredzaamheid het credo. Maar is dat
realistisch? Journalist Koos Neuvel en zorginnovator
Caroline de Pater waren twee jaar te gast in een psychiatrische kliniek, met mensen die erop rekenden
daar de rest van hun leven te kunnen blijven. Totdat
de kliniek moest sluiten en de meeste bewoners op
eigen benen moesten staan. Het boek ’t Is hier een
gekkenhuis schetst een indringend beeld van deze
revolutie in de kliniek.

‘Prima leesvoer voor
professionals en
alle anderen die de
psychiatrie uit de
donkere kamertjes
van de ouderwetse
gestichten willen bevrijden’, zo omschrijft
een lezer het boek Positieve psychiatrie
van Fredrike Bannink & Frenk Peeters.
Het is het eerste boek in Nederland over
deze vorm van psychiatrie, waarbij de
mens centraal staat en niet de ziekte.

Hoe krijgen we het aantal
zelfdodingen naar nul? Dat
was begin september het
onderwerp van een indrukwekkende
aflevering van het tv-programma
Jacobine op Zondag. Presentatrice
Jacobine van Geel sprak met Jan
Mokkenstorm, psychiater en drijvende
kracht achter 113 Zelfmoordpreventie.
De aflevering is te zien via kro-ncrv.nl.

Dubbelfocus

Wiepke Cahn laat
in dit boek Focus
op familie familieleden van mensen
met een psychische
aandoening aan
het woord. Met die
ervaringsverhalen maakt ze duidelijk dat
behandelaren zich bij de behandeling
moeten focussen op twee punten: de
cliënt zelf en de familie. Aan de ene
kant, omdat familieleden vaak het beste
zicht hebben op het ziektebeloop. Aan
de andere kant, omdat de behandelaar
moet helpen voorkomen dat familieleden (als betrokkenen en mantelzorgers) uitgeput raken.

Jarenlang was
‘professionele distantie’
het credo binnen de geestelijke
gezondheidszorg. Steeds vaker komt
er ruimte voor professionele nabijheid.
Deel je zaken uit je eigen leven omdat
het de nabijheid en daarmee de
behandeling helpt? Of is dat ‘not done’
omdat rolvermenging tussen cliënt en
behandelaar op de loer ligt?
We legden dit dilemma voor aan
enkele zorgprofessionals.

Zelfredzaamheid

Menselijke
maat

Zero suïcide

WAT ZOU U DOEN?

Zelfhulpapp

Minder last van stemmen

Taalspellen
helpen!

Ongeveer 10% van de volwassenen hoort ooit stemmen die er niet zijn. Voor hen is er de app Temstem.
Deze app activeert met taalspelletjes het taalgebied
in de hersenen, waardoor de stemmen (tijdelijk)
niet gehoord worden. De app belast bovendien het
werkgeheugen op zo’n manier dat de hersenen de
nare herinnering aan wanneer de stemmen zich
opdrongen niet kan onthouden. Zo wordt het makkelijker afstand van de stemmen te nemen. Daarnaast
bevordert de app het zelfvertrouwen. De app is te
downloaden voor Android en Apple iOS.

Wij zijn ook
gewoon mensen

Jazeker, ik deel met cliënten
dingen uit mijn eigen leven om te laten
zien dat therapeuten ook gewoon mensen zijn. Hopelijk helpt het om de relatie
iets gelijkwaardiger te maken en te laten
merken dat vertrouwen wederzijds is. Ik
check of cliënten er iets mee kunnen,
door na te vragen wat het voor hen
betekent.
Widel van Son, klinisch psycholoog
GGNet

Een stapje extra

Kloof overbruggen

Lekker leven

Een positieve leefstijl levert mensen veel op: gezondheid, energie en vitaliteit. De gedragsverandering
die hiervoor nodig is, blijkt vaak een flinke uitdaging.
Wat kun je doen als zorgprofessional om mensen te
motiveren, om de kloof te dichten tussen intenties
en gedrag, om ingesleten gewoonten te veranderen
- en welke rol speelt de sociale omgeving hierbij? In
het boek Positieve leefstijlverandering geven Ingrid
Steenhuis en Wil Overtoom helder antwoord op dat
soort vragen.
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Vandaag zei een cliënt tegen mij: ‘Ik
weet dat je niet mijn vriend bent, maar
het voelt wel een beetje zo.’ Dat vind ik
een mooi compliment. Het heeft denk
ik alles te maken met professionele
nabijheid. Ik probeer een gelijkwaardige
relatie op te bouwen. Dat kan door op
een dienende manier iets van mijn eigen
leven met de ander te delen. Een stapje
extra te zetten en buiten de kaders van
de geijkte manier van hulpverlening te
denken.
Egbert-Jan Stavast, persoonlijk
begeleider Leger des Heils

Iets delen helpt
mij empathisch te zijn

Natuurlijk put ik uit mijn levenservaring. Ik zeg dan: ‘Uit ervaring weet ik
dat…’ Dat helpt mij om empathisch te
kunnen zijn en desgevraagd kan ik tips
en adviezen geven. Maar ik noem nooit
andere personen uit mijn leven of waar
of wanneer iets plaatsvond. Want ooit
heeft een cliënt een door mij gedeelde
ervaring gebruikt om mij daarmee te
kwetsen.
Els te Grotenhuis, agogisch
medewerker GGNet

Gezamenlijke interesses
verbinden

Ik zie regelmatig kwetsbare, zorgmijdende ouderen. Professionele nabijheid en
vertrouwen helpen om de juiste diagnose te kunnen stellen en aan te sluiten
op de concrete hulpvraag. Soms deel ik
daarvoor bijvoorbeeld mijn persoonlijke
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interesses. Laatst nog had ik
een gesprekje met een depressieve en beginnend dementerende
patiënte over onze gezamenlijke liefhebberij; tuinieren. Door samen de tuin te
bekijken ontstond er vertrouwen. En het
leverde mij waardevolle informatie op
over stemming en cognitie.
Sylvia Budzelaar, specialist
ouderengeneeskunde eerste lijn

Niet te veel self-disclosure

Iets persoonlijks delen doe ik alleen
wanneer ik denk dat de cliënt er baat bij
heeft. Je moet daar maat mee houden.
Doe je aan te veel ‘self-disclosure’, dan
kom je te nabij en gaan cliënten voor jou
zorgen of dreig je jezelf te etaleren of
tot verheffend voorbeeld te maken. Dat
alles wil je niet. Wel zeg ik altijd dat ‘wij
mensen’ iets moeilijk kunnen vinden en
ergens mee kunnen worstelen. Ik maak
hierbij uitdrukkelijk geen onderscheid
tussen cliënten en therapeuten. We zijn
immers allemaal mensen en kennen dan
ook alle menselijke reacties.
Silvia Pol, klinisch psycholoog/psychotherapeut Scelta, P-opleider GGNet

PORTRET

Een stevige
basis voor
veerkracht en
optimisme

SPECIALIST VOOR MENSEN
MET PSYCHISCHE PROBLEMEN
EN HUN NAASTEN.
Psychische problemen kunnen levens ontwrichten.
Toch zien wij perspectief. Altijd. Bij iedereen.
WWW.GGNET.NL

Wij Zijn GGNet

@ditisggnet

@WijzijnGGNet

GGNet

