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Trots op je werk

waarvoor ik negen maanden bij Scelta
werd opgenomen. Ein-de-lijk werd ik
geholpen, maar wat viel het tegen. Mijn
strategie was al jarenlang om te gaan
poetsen en schoonmaken als ik me somber voelde. Dan hoefde ik niet te voelen.
Mijn behandelaars hadden dat haarfijn
in de gaten, waardoor ik niets mocht
doen. Nog geen kopje naar de keuken
brengen. Dat maakte me boos, nóg
zo’n manier om mijn echte pijn niet te
voelen. Na twee maanden vol frustratie
knapte ik. Ik had al in geen twintig jaar
meer gehuild, maar nu kwam al het oud
zeer eruit. Het verdriet om mijn slechte
jeugd, mijn overleden zusje, mezelf niet
begrijpen: laagje voor laagje pakte ik
het in therapie aan, totdat ik weer terug
was bij mezelf. Bij Astrid, een vrouw die
de moeite waard is. Ik ben eindelijk in

2

verbinding met mezelf, met wat ik voel.
Ik vertel mijn omgeving wat me dwars zit
en vraag hulp als ik er niet uitkom. Aan
mijn vriend bijvoorbeeld, waardoor onze
relatie zich heeft verdiept. Als ik vroeger
in de spiegel keek, zag ik een vrouw met
opgetrokken, gespannen schouders. Nu
zie ik een vrouw van wie die schouders
losjes hangen, die lacht en er ontspannen uitziet. Ik heb mezelf gevonden.
Dat maakt me heel gelukkig.”

Wat beweegt GGNetcollega’s om hun werk
te doen?

6. Tips

De ggz is voortdurend
in beweging. De laatste
ontwikkelingen op een rijtje.

12.

Succesvolle Tournesol

Meer weten over de behandeling van
persoonlijkheidsstoornissen? Lees
het artikel met behandelaar Corinne
Ossebaard op ggnet.nl/magazine.

Alle deelnemers behaalden de
top van de Mont Ventoux tijdens
Tournesol. Diane vertelt over
haar weg naar de top.

“Psychische problemen kunnen ertoe
leiden dat mensen de aansluiting
verliezen met hun omgeving en sociale
contacten kwijtraken. Daarom zetten
we bij GGNet alles op alles om dat
contact te behouden of weer mogelijk
te maken. In augustus 2019 ben ik
als nieuwe bestuurder van GGNet
begonnen met een kennismakingstour
in de organisatie. Wat mij steeds weer
raakte is hoe onze medewerkers zich
(samen met onze ketenpartners) elke
dag met hart en ziel inzetten voor een
samenleving waarin iedereen mee
mag doen. Het maakt mij trots te zien
met hoeveel veerkracht patiënten hun
rollen weer oppakken en hun plek
terugvinden in onze samenleving.
Hét bewijs dat we samen meer voor
elkaar krijgen dan alleen!”
Jochanan Huijser,
zorginhoudelijk bestuurder GGNet
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Astrid (50) heeft een persoonlijkheidsstoornis, waarvoor ze werd behandeld
bij Scelta. “Een half jaar geleden werd ik
vijftig. Veel mensen zien daar tegen op,
maar ik vond het heerlijk. Ik was zó blij
dat ik deze leeftijd mocht bereiken. Drie
keer probeerde ik een eind aan mijn
leven te maken, dertig jaar lang was ik
somber en depressief. Ik was het contact
met mezelf helemaal kwijt. Ik heb allerlei
soorten therapie gehad, maar het lukte
niet om grip op mezelf en mijn leven
te krijgen. Drie jaar geleden smeekte ik
mijn psycholoog bij GGNet om mij te
testen. Er klopte ergens iets niet in mijn
hoofd, dat voelde ik aan alles. De diagnose persoonlijkheidsstoornis was een
enorme opluchting. De wanhoop van
mezelf niet begrijpen, verdween. Er was
iets aan te doen! Er was therapie nodig,

SAMEN

Netwerk

Judith verwerkte haar
trauma’s door jongvolwassenentherapie
(JOVO) te volgen bij
GGNet. Wie hebben
haar daarbij geholpen?
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PERSPECTIEF
Een lang én gelukkig leven, wie wil dat niet? Maar in de praktijk gaat het
niet altijd op. Ouder worden gaat gepaard met inleveren en dat kan tot
psychische problemen leiden. Gespecialiseerde teams van GGNet helpen
oudere patiënten ontdekken hoe hun leven weer de moeite waard wordt.
“Wat de ouderenpsychiatrie zo anders maakt, zijn de
kenmerken van deze levensfase”, zegt verpleegkundig
specialist ggz Marloe Willemsen van de polikliniek
Ouderen Doetinchem van GGNet. “Voor ouderen is
het soms alsof ‘alles alleen maar minder wordt’. Hun
lichamelijke gezondheid neemt af, net als hun mobiliteit.
Ze hebben geen baan meer, geen vanzelfsprekende
positie in de maatschappij, geen vaststaande dagindeling.
Ook wordt hun socialesteunsysteem steeds kleiner. En
er kan sprake zijn van geestelijke achteruitgang door
geheugenproblemen.”

weer bovenop zijn gekomen. Er draait bijvoorbeeld een
ervaringsdeskundige mee in de groep ‘Ik en autisme’. Het
eigen verhaal van ervaringsdeskundigen komt veel beter
aan. Wij hebben makkelijk praten, déze mensen hebben
het zelf meegemaakt.”

Kwaliteit van leven

Marloe geniet ervan als ze ziet dat patiënten weer levensvreugde terugvinden. “Iemand die zich oprecht afvroeg wat
het leven nog voor zin had en die na de behandeling weer
kan genieten van de dingen die hij of zij nog wél heeft – dat
is mooi om te zien.” De ervaring van Daniëlle is dat kleine
maatregelen verbetering kunnen brengen in de kwaliteit van
leven van ouderen. “Zij hebben hun verwachtingen vaak al
bijgesteld. Iets kleins kan er dan al voor zorgen dat er weer
een hele wereld opengaat. Al regel je maar dat iemand
voortaan naar de dagbesteding kan. Een patiënt die zegt:
‘Ik had nooit gedacht dat ik me weer zo goed kon voelen’ –
daar doen we het voor.”

Het hele beeld

Soms zijn het deze ‘verlieservaringen’ die psychische klachten als angst, somberheid en psychose veroorzaken, zegt
psychiater Daniëlle Emmerink, eveneens werkzaam in
Doetinchem. “Soms ligt de oorzaak ook ergens anders of
blijft deze onduidelijk. Maar hoe dan ook moet je bij ouderen altijd kijken naar het hele beeld, want dat bepaalt wat er
in de behandeling mogelijk is. Een oudere die voor lichamelijke aandoeningen al meerdere medicijnen gebruikt, kun je
niet zomaar een extra pilletje voorschrijven. Een oudere die
een goed sociaal netwerk heeft, zal het langer thuis redden
dan iemand die er helemaal alleen voor staat. Onze insteek
is dat we altijd zoeken naar het perspectief en mensen niet
onnodig afhankelijk maken van zorg.”

“Iets kleins kan er al
voor Z orgen dat er weer
een hele wereld voor
iemand opengaat”
Daniëlle Emmerink,
psychiater

Ketenpartners

Omdat ze het belang zien van een brede blik bij ouderen
met psychische klachten, willen Daniëlle en Marloe met
hun team goed bereikbaar zijn voor andere zorgverleners.
Eens in de twee weken wordt er overlegd met de geriaters
van het nabijgelegen ziekenhuis. Ook nemen ze met het
team deel aan diverse netwerken voor kwetsbare ouderen
in de Achterhoek en denken ze mee met teams binnen
zorgcentra. Ze laten bovendien regelmatig hun gezicht zien
op de locaties voor Dagopvang Ouderen Speciaal (DOS),
opgericht voor ouderen met psychische klachten. “Wat wij
belangrijk vinden is dat onze ketenpartners weten dat wij
laagdrempelig werken. Wij kunnen oudere patiënten in het
algemeen snel helpen. In de Achterhoek hebben we vrijwel
geen wachtlijsten, al denken veel mensen dat wel. Onze
boodschap voor ketenpartners is: bij vragen niet aarzelen,
maar zo snel mogelijk contact leggen. Al is het alleen maar
voor afstemming of overleg.”

Ervaringsdeskundigen

Omdat het zo complex is, heeft GGNet speciale teams
voor ouderenpsychiatrie. De polikliniek in Doetinchem
is bijvoorbeeld gespecialiseerd in autisme. Poli Ouderen
Groenlo maakt gebruik van een speciale diagnostiekgroep
om problemen te verhelderen en poli Ouderen Zevenaar
heeft ervaring met het behandelen van complexe problemen die voortkomen uit onverwerkte gebeurtenissen.
Het doel is dat alle patiënten weer zoveel mogelijk zelfredzaam worden. Daniëlle: “Daar schakelen we steeds
vaker ervaringsdeskundigen bij in: oud-patiënten die er
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zijn partner. Kan ik in zo’n geval iets met medicatie doen
of is dat beter van niet, gezien zijn lichamelijke problemen
of ander medicijngebruik? Zo’n vraag leg ik graag aan
Daniëlle voor. Het is fijn dat zij voor dit soort vragen goed
benaderbaar is.” Huisarts Rozemarijn van der Meulen,
huisartsenpraktijk de Timp

“Ik bel zeker twee keer per maand met Daniëlle
Emmerink voor overleg, en ook mijn collega’s in
de praktijk vragen regelmatig om advies. Juist als je
de zorg voor oudere patiënten met psychische klachten
binnen de huisartsenpraktijk wilt houden, is het fijn dat je
even ruggespraak kunt voeren. Als je doorverwijst trouwens ook, want dan kun je daarop vooruitlopend alvast
het een en ander aan zorg oppakken. De zorg voor oudere patiënten met psychiatrische klachten is complex. Stel,
ik heb een patiënt met dementie die agressief is tegenover

Bekijk op ggnet.nl/magazine de video waarin patiënt Guus
haar persoonlijke verhaal vertelt.
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AANRADERS

LeZ en, kijken en

NIEUWTJES
Woest

Emoties
reguleren met
smartwatchapp

Willem van Genk was een schizofrene,
paranoïde en autistische kunstenaar,
geboren in 1927 te Voorburg. In de denkwereld van Van Genk verloopt niets volgens een logisch patroon. Alles gebeurt
volstrekt onverwacht en onvoorspelbaar.
Vroeger werd hij verguisd, maar tegenwoordig wordt Van Genk beschouwd als
de belangrijkste vertegenwoordiger van de outsiderkunst in ons
land. Tot 15 maart 2020 is in het Outsider Art Museum
(Hermitage, Amstel 51 Amsterdam) een grote overzichtstentoonstelling van Willem van Genk te zien: Woest.

INTENSE ONTMOETING

”Ik dicht jou herstel toe”, communicatie met gedichten
is een prachtige gedichtenuitwisseling tussen patiënt en
ervaringsdeskundige. Dino, patiënt op De Meent, slaat in
deze gedichtencyclus de weg naar ex-patiënt in. Zijn innerlijke
worstelingen vertrouwde hij in dichtvorm toe aan Sietse,
ervaringsdeskundige binnen De Meent, die elk gedicht
beantwoordde met een gedicht. Jacobine Geel, voorzitter
GGZ Nederland, schreef in het voorwoord: de bundel is een
intense ontmoeting geworden tussen twee mensen die veel in
elkaars woorden herkennen, twee mensen die het leven niet
cadeau kregen en juist daardoor aan elkaar kracht ontlenen.
De dichtbundel is op te vragen via communicatie@ggnet.nl.

Actief stilstaan bij spanning

Youri Derks, psycholoog bij GGNet, ontwikkelde samen
met behandelaren én patiënten van Scelta een app voor
smartwatches die patiënten helpt om emotionele spanning te herkennen. De app, Sense-IT, is het resultaat van
een nauwe samenwerking tussen Scelta en de Universiteit
Twente. Via continue hartslagmeting monitort de app de
(lichamelijke) spanning, waardoor de patiënt direct feedback krijgt wanneer de hartslag – anders dan door
lichaamsbeweging – verandert. Dit stimuleert patiënten
om actief stil te staan bij emotionele spanning en hier in
de app over te rapporteren. Inzicht en betere herkenning
staan aan de basis van het kunnen reguleren v an emoties
die bij patiënten vaak heel hoog kunnen oplopen en dan
leiden tot destructief gedrag.

HET WAAIT
WEL WEER OVER

Net echt

Virtual reality (VR) kan mensen met PTSS of
angststoornissen effectief helpen. Met een
VR-bril kunnen patiënten in de veiligheid van
de spreekkamer blootgesteld worden aan een
wereld die grote gelijkenissen vertoont met de
echte wereld. Naar verwachting verkort de
behandeling met VR de lengte van verschillende psychiatrische behandelingen en
hebben ze een positief effect op de
VR tegen
kwaliteit hiervan. Eind 2019 start bij
GGNet een pilot met de VR-bril.
PTSS
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Johan Stegeman, ervaringsdeskundige bij
het VIP-team Apeldoorn van GGNet, heeft
een zeldzaam eerlijk en openhartig boek
geschreven. In Het waait wel weer over gaat
het over oordelen, een negatief zelfbeeld,
blijvend letsel, schuldgevoel, burn-out en
een diepgeworteld geheim. Verkrijgbaar via johanstegeman.com of de
boekhandel.

Forensische
psychiatrie en recht

Forensische psychiatrie kent stoornissen die
gepaard kunnen gaan met grensoverschrijdend
gedrag. Het driedelige boek Forensische
psychiatrie en de rechtspraktijk van Robbert
Jan Verkes, Michiel van der Wolf en GGNet
psychiater Ko Hummelen behandelt de
onderwerpen die van belang zijn bij psychische
problematiek van betrokkenen binnen de strafrechtelijke en civiele
rechtspraak. Van de relevante stoornissen en behandelingen, het
gedragsdeskundig onderzoek tot de juridische kaders voor gedwongen
zorg en de forensische behandelsettingen. Kortom: een boek dat
niet alleen interessant is voor wie werkzaam is in de rechtspraak.
Verkrijgbaar bij de boekhandel.

BEHANDELEN
MET BEWEGING
Wist je dat sporten net zo effectief kan zijn tegen depressie
als medicatie of psychotherapie? Een onderzoeksteam van
ggz-instelling Pro Persona en Radboudumc doet daarom onderzoek naar de effecten van sport bij de behandeling van
depressie. Kan sporten de kosten die gepaard gaan met de behandeling van depressie verminderen? Hoelang kan sporten een terugval voorkomen? En hoe zorg je dat mensen met een depressie
blijven sporten? 120 deelnemers helpen de komende vier jaar dit soort vragen te beantwoorden.
Voor het onderzoek, waar ook GGNet aan
Sporten
meewerkt, is ruim € 400.000 subsidie
tegen
beschikbaar gesteld door ZonMw.

depressie

De keuZ e

Van de ruim vijftienduizend gedeporteerden
uit het Hongaarse Kassa was Edith Eva Eger
een van de zeventig mensen die de oorlog
overleefden. In het boek De keuze deelt
dr. Eger haar oorlogsherinneringen, de opmerkelijke verhalen van hen die zij sindsdien
heeft geholpen als psycholoog en het gaandeweg verwerken van haar eigen trauma. Ze
doet uit de doeken hoe ze haar patiënten al
jarenlang helpt om zich uit hun eigen gedachten te bevrijden, en hoe iedereen uiteindelijk
voor vrijheid kan kiezen. Verkrijgbaar bij de
boekhandel.
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Denken in netwerken
is wennen
“In de psychiatrie is de organisatie van zorg
verre van optimaal. Patiënten met complexe
problemen hebben vaak hulp nodig in verschillende levensdomeinen, maar integrale hulp is
lastig te realiseren. Dat komt door verschillende
financieringssystemen, allerlei wet- en regelgeving en uiteenlopende organisatiebelangen.
Daarom is in de regio Utrecht het nieuwe, innovatieve project PsyNet gestart, waar verschillende zorgorganisaties in participeren. PsyNet is
een beveiligd, digitaal netwerk waarin zowel de
patiënt als alle betrokken (in)formele hulpverleners met elkaar kunnen overleggen, zorg afstemmen en informatie uitwisselen. Zo kunnen zij
patiënten integrale en transparante zorg bieden.
Simpel, zou je denken. PsyNet heeft een
gezamenlijk bestuur, er is foldermateriaal, een
website (psynet.nl), training, een team dat helpt
met implementeren, enthousiaste patiënten als
ambassadeur, geen ingewikkelde ICT, koppeling
en met verschillende EPD’s, wetenschappelijke
onderbouwing, gunstige business case, draagvlak bij inspectie, verzekeraars, VWS en
gemeenten. En toch, het blijft ploeteren.
Vooral professionals vinden het uitermate lastig
hun werkwijze aan te passen: ineens moeten ze
rekening houden met alle andere netwerkleden
in plaats van alleen met de patiënt, dat voelt als
een (tijds)last. Denken in netwerken gaat niet
vanzelf. Zelfs als patiënten nadrukkelijk aangeven
een netwerk te willen starten, wordt vaak gezegd
dat er onvoldoende tijd is of onvoldoende meerwaarde gezien wordt. Gestaag gaan we voort en
steeds meer patiënten gebruiken hun netwerk om
te communiceren. We stevenen af op het ‘tipping
point’, maar we zijn er nog niet…”
Floortje E. Scheepers,
afdeling psychiatrie UMC Utrecht

GGNet Apeldoorn (Ambulant en Ouderen)
participeert in OZOverbindzorg, een netwerk
van zorgverleners rondom de cliënt. Kijk op
ggnet.nl/magazine voor meer informatie.

TOEKOMSTTRENDS

Minder bedden, meer zorg
in de eigen leefomgeving
In dik tien jaar is het aantal bedden in de geestelijke
gezondheidszorg met een derde afgenomen. Werkt dat, die
verschuiving van klinische naar ambulante zorg?
Brigitte Vlaminkx, beleidsadviseur
bij Buurtplein Doetinchem: “Voor
de meeste cliënten is het een groot
voordeel als de behandeling kan worden
ingebed in hun normale leven. Het bespaart ze een best ingrijpende opname.
Hoe makkelijk of moeilijk die ambulante
zorg is vorm te geven, is sterk afhankelijk van de problematiek van de cliënt.

Maatwerk

VAN LATER
ZORG

In principe hebben we een heldere
taakverdeling. GGNet behandelt en wij
zijn er voor de andere aspecten van een
zelfredzaam leven, zoals huisvesting,
dagbesteding en financiële of relationele
kwesties. Vastomlijnde protocollen
hebben we vrijwel niet; ambulante zorg
is altijd maatwerk. Afhankelijk van de

situatie van de cliënt bepalen we samen
met GGNet wat nodig is en wie wat
oppakt, bij voorkeur in samenspraak
met de naasten van de cliënt. Omdat
hulpvragen meestal meerdere aspecten
raken, heeft het voor de cliënt duidelijk
meerwaarde als de betrokken behandelaars verder kijken dan hun eigen
werkterrein. De wil daartoe is er meestal
ook wel. Maar omdat iedereen een vol
takenpakket heeft en de (financiële)
spelregels van de ambulante zorg nog
niet altijd duidelijk zijn, is het weleens
zoeken naar waar de speelruimte zit.

Regelmatig contact

Elkaar goed kennen is een belangrijke
voorwaarde voor goede ambulante zorg.
Niet alleen via e-mail of telefoon; als

100% ACHTER
AMBULANTISERING
Gijs Besselink, FACT-verpleegkundige bij GGNet:
“GGNet staat volledig achter ambulantisering. We nemen
iemand alleen op als het echt niet anders kan, en dan zo
kort mogelijk, maar zo lang als nodig is. Bij een klinische
opname wordt iemand nodeloos afhankelijk gemaakt. Je
wordt gewekt, er wordt voor je gekookt en je hoeft geen
boodschappen te doen. Kortom: je hoeft niet meer na te
denken over dagelijkse dingen, waardoor ook de gezonde
prikkels vervallen. Thuis behandelen is efficiënter omdat er
een beroep wordt gedaan op de krachten van de patiënt.
Ook blijven sociale contacten beter in stand: familie en
vrienden komen makkelijker thuis langs en patiënten kunnen gewoon naar werk of dagbesteding.” Margit Hartman,
patiënt bij GGNet: “Ik krijg thuis begeleiding van Gijs en
autismecoach Muriël (geïndiceerd vanuit de gemeente).
Vroeger ben ik meermaals wekenlang opgenomen, als de
prikkels me te veel werden en ik suïcidale gedachten had.
Gijs en Monique ondersteunen mij vanuit mijn eigen structuur. Daardoor lukt het steeds beter om mijn leven goed in
te richten en de dingen te doen die belangrijk voor me zijn.
Het is ook gunstiger voor de band met mijn ouders en zus.
Tijdens een opname praten we vooral over hoe het met mij
gaat, terwijl we het thuis ook over andere dingen hebben.”

Je hoeft geen glazen bol te hebben om te voorspellen dat er de
komende jaren veel zal veranderen in de geestelijke gezondheidszorg.
Maatschappelijke, juridische en technologische ontwikkelingen stimuleren
een nieuwe kijk op ons vak. Hoe ziet dat toekomstplaatje eruit?
De samenleving heeft grote behoefte
aan nieuwe, adequate oplossingen voor
de stijgende kosten van en groeiende
vraag naar geestelijke gezondheidszorg.
Daarom is de sector volop bezig ‘zichzelf
opnieuw uit te vinden’, deels met behulp
van nieuwe technologische mogelijkheden,
waarbij de menselijke maat centraal moet
blijven staan. Stof tot nadenken geeft

bijvoorbeeld Redesigning Psychiatry,
een collectief van filosofen, designers en
zorgprofessionals dat een radicaal nieuw
ontwerp bepleit voor de ggz in 2030, zie
redesigningpsychiatry.org. Maar ook in
de praktijk worden volop nieuwe wegen
verkend. In dit artikel drie voorbeelden
van hoe GGNet in het dagelijks werk al
voorsorteert op de toekomst.
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professionals moet je elkaar regelmatig
zien. Natuurlijk moet dat wel efficiënt
worden georganiseerd, want de werkdruk is al erg hoog in deze sector.
Heel prettig is dat sommige GGNetbehandelaars regelmatig in een van onze
wijkcentra werken. Ze doen dan gewoon
hun eigen werkzaamheden, maar zijn
makkelijk aanspreekbaar voor onze
mensen om even te sparren of ruggespraak te houden. Dat werkt heel
goed. Ik merk dat de meerwaarde van
de samenwerking tussen GGNet en de
wijkteams steeds meer gezien wordt.”
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TOEKOMSTTRENDS

Over VR-brillen, big data
en online consulten
Inzet van technologie in de zorg was aanvankelijk vooral bedoeld
om de kosten te drukken en de personeelsschaarste op te
vangen. Inmiddels blijkt e-health meer pluspunten te hebben.
Sven Hagg, programmaspecialist
e-health bij GGNet: “We zijn op allerlei
fronten bezig met e-health. Van online
inzage in dossiers, wat de behandeling
transparanter maakt voor de patiënt
tot de inzet van virtualrealitybrillen
bij de behandeling van klachten bij
psychoses. Inzet van big data gaat ons
helpen bij snellere en betere diagnostiek
en nauwkeurigere prognoses van de
behandelduur en het behandelresultaat.
Ook biedt het de mogelijkheid om de
zorg optimaal af te stemmen op de
behoefte van de cliënt.

Van toegevoegde waarde

De aanname dat technologie ten
koste gaat van de menselijkheid van
de geestelijke gezondheidszorg, blijkt
niet te kloppen. Met een zorgvuldige
inzet voegt e-health juist waarde toe
aan de behandeling. Natuurlijk moet je
niet te ver gaan, maar zowel patiënten
als behandelaars blijken het prettig te
vinden om ook op andere manieren

voortgang te kunnen boeken dan alleen
via gesprekken. Denk bijvoorbeeld
aan tussentijdse online opdrachten of
beeldbellen: dat houdt de vaart in een
behandeltraject, zonder dat de patiënt
ervoor hoeft te reizen. Dat is pure winst,
zowel uit financieel oogpunt als uit het
belang voor de patiënt: die kan gewoon
in z’n vertrouwde omgeving blijven.

“Online opdrachten of
beeldbellen houdt de vaart
in een behandeltraject,
Z onder dat de patiënt
hoeft te reiZ en”
Virtuele woongroepen

Natuurlijk vraagt zorg op afstand
wel om de juiste technieken en
ondersteuning. Momenteel verkennen
we of er interessante opties liggen voor

Van opnamenaar behandelwet
Op 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte geestelijke
gezondheidszorg (Wvggz) in werking, de opvolger van de wet
Bopz (Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen).

kruisbestuiving door samen te werken
met ketenpartners die ook volop bezig
zijn met e-health. Ik verwacht dat
bijvoorbeeld virtuele woongroepen
een uitkomst kunnen worden:
directe contacten met lotgenoten,
ervaringsdeskundigen en professionals
uit alle onderdelen van de zorgketen,
zónder verlies van zelfstandigheid.

Positief

We kunnen nog niet bewijzen dat technologie helpt om in dezelfde tijd meer
patiënten te behandelen, substantieel
kosten te besparen of de kwaliteit van
zorg aantoonbaar te verbeteren. Maar
de praktijk laat bemoedigende dingen
zien. En minstens zo belangrijk: tot
nu toe zijn zowel patiënten als behandelaars overwegend positief over hun
ervaringen met e-health.”

Stephan Gemsa, kinder- en jeugdpsychiater en geneesheer-directeur bij
GGNet: “Verplichte zorg is straks vooral
ambulant; we gaan van een opnamewet
naar een behandelwet. Naar mijn mening
is dat een fundamentele verbetering.
Een opname rukt patiënten namelijk per
definitie uit hun sociale omgeving, terwijl
we uit de praktijk allang weten dat die
vrijwel altijd het fundament vormt van
een succesvolle behandeling.

Omgeving krijgt stem

De nieuwe wet voorziet dus veel beter
in de randvoorwaarden voor herstel,
ook omdat de sociale omgeving van de
patiënt een formele stem krijgt in het
behandelplan. Daarnaast voorziet de
wet in betrokkenheid van instanties zoals
de gemeente, maatschappelijk werk, de
woningbouwvereniging of verslavingszorg. Ik vind dat een belangrijke stap,
omdat hiermee eindelijk wordt erkend
dat stoornissen geen geïsoleerde
ggz-kwestie zijn.

Eerder ingrijpen

Nieuw is verder dat er wettelijke mogelijkheden komen om eerder te kunnen
ingrijpen. Niet pas als het leven van de
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patiënt al zo fors is ontspoord dat hij
of zij een gevaar is voor zichzelf of de
omgeving, maar in een eerder stadium.
Dat vind ik een goede zaak: om erger
te voorkomen én omdat een patiënt die
nog enigszins aanspreekbaar is zelf regie
kan houden op zijn of haar behandeling.
Maar voor zorgprofessionals zal timing
best een lastige afweging worden:
wat betekent een interventie voor de
behandelrelatie, in hoeverre schaadt
het een cruciaal zorgbegrip zoals
patiëntautonomie?

De praktijk
moet het uitwijzen

Ik ben blij dat het is gelukt om het zorgaspect centraal te houden in de nieuwe
wet; het is niet primair een veiligheidsinstrument geworden. Het dreigde wel
even die kant op te gaan, zeker toen
mensen met verward gedrag een aantal
ernstige incidenten veroorzaakten. Ik
denk dat deze wet een instrumentarium
biedt waarmee voor de patiënt echt
winst valt te behalen. Natuurlijk moet de
praktijk het uitwijzen, maar ik heb goede
hoop dat de wet zowel de kwaliteit als
de efficiency van de behandelingen ten
goede komt.”
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GOEDE ZAAK
Conny Kalker, lid van de GGNetfamilieraad: “Ik vind het een goede
zaak dat de nieuwe wet meer draait om
behandeling dan om opname. Bij mijn
dochter heb ik gezien dat het échte
herstel pas begon toen ze weer thuis
was. Ook juich ik toe dat de nieuwe wet
de familie niet buitenspel zet. Naasten
signaleren vaak als eersten dat er iets
speelt, vaak al voordat het misgaat,
en kunnen veel betekenen om erger te
voorkomen. Ik vraag me alleen wel af
hoe de begeleiding van de familie wordt
opgepakt, zeker als de patiënt thuis
behandeld gaat worden. Als naaste heb
je vaak geen idee in welke (ggz-)wereld
je terechtkomt. Daarnaast ben je door
alle problemen zelf natuurlijk ook
emotioneel kwetsbaar. Kortom: prima
dat naasten een grotere rol krijgen als
ze dat willen en aankunnen, maar bied
ze wel de steun die ze nodig hebben.
Psychische problemen zijn al ingrijpend
genoeg voor de familieverhoudingen.”

Kijk op ggnet.nl/magazine voor een
video over de Wvggz.

HERSTEL

TROTS

Meer dan een
overwinning
Ruim twintig (oud-)patiënten van
GGNet beklommen dit jaar tijdens
de Tournesol de Mont Ventoux in
Frankrijk. Ze haalden allen de top!
Onder hen Diane van Bree.

“De groep
was hecht,
dat merkte ik
direct”

POSITIEF EFFECT OP HERSTEL

“Diane heeft de klinische behandeling bij Scelta afgerond en volgt
daar nu de driedaagse deeltijd. In beweging zijn heeft een positief
effect op herstel, zo ook voor Diane. Het beklimmen van de Mont
Ventoux is voor haar een mooie kans om zelfvertrouwen op te bouwen.
Het bereiken van de top geeft een kick waar ze nog lang wat aan kan hebben.
Dat geldt niet alleen voor (oud-)patiënten, maar ook voor de GGNet-medewerkers
die meefietsen. Onderweg steun ik de fietsers waar nodig. Het is mooi aanwezig
te zijn bij zo’n grote overwinning.” Annet Tjarks, bewegingsagoog

12

Diane is sportief en gaat in een vrij
uurtje tussen twee behandelingen graag
fitnessen. Diane: “Sporten is voor mij
een uitlaatklep. Even mijn gedachten op
nul en gaan. Annet polste mij tijdens het
fitnessen over meedoen aan Tournesol.
Daar moest ik wel even over nadenken: ik
had nog nooit op een racefiets gezeten,
laat staan in de bergen gefietst. De Mont
Ventoux is toch wel even wat anders dan
de Kuiperberg in mijn omgeving. Zou ik
het wel kunnen, zou mijn conditie wel
goed genoeg zijn? En hoe kom ik aan een
racefiets? Anderen overtuigden mij dat ik
het kon en zelf zag ik het als een unieke
kans om aan mezelf te bewijzen dat ik wél
in staat ben om dit soort spannende keuzes te maken en nieuwe uitdagingen aan
te gaan. Uiteindelijk heb ik toegezegd.
Tijdens de groepstrainingen fietsten we
tochten tot 70 kilometer. Dat was pittig,
maar het ging me goed af. De groep was
hecht, dat merkte ik direct. We vertrokken samen en kwamen ook samen terug.
Fietste iemand alleen achteraan dan liet
een ander zich terugzakken om samen
door te fietsen. Alleen dat al maakt het
een hele fijne groep en ook een heel
mooie ervaring. Tijdens Tournesol voelde
dat ook zo. Ik heb bijna de volledige
26 kilometer met Annet gefietst. Normaal gesproken wil ik alles alleen doen,
maar voor het eerst liet ik steun en hulp
toe. We deden het samen. Dat was fijn,
want ze gaf ook tips om het beter vol te
houden. Na 20 kilometer hielden we een
laatste pauze. Tot mijn grote verbazing
stond daar een dierbare op mij te wachten. Daardoor kwam de ontlading voor
mij al wat eerder dan op de top. Al met
al was het een intense, maar bovenal
leerzame en gezellige week.”

Lees op ggnet.nl/magazine meer over
de Tournesol als onderdeel van herstelgerichte zorg.

Wat beweegt jou
om je werk te doen?

HERSTELVISIE

“Ik vind het mooi dat
we bij GGNet werken
vanuit de herstelvisie:
we zetten de patiënt
centraal en richten de
organisatie daarop in. Zo hebben
we een intern herdiagnostiektraject
doorlopen om te kijken of de diagnose
en behandeling van langdurig psychiatrisch patiënten nog passend was. Was
dat niet het geval, dan pasten we die
aan. Ik ben trots op de resultaten én de
openheid naar buiten hierover. Ook ben
ik trots op de specifieke aandacht voor
de zorg voor patiënten waarbij naast
ernstige psychiatrische problemen ook
een laag IQ speelt. Dat vraagt om een
andere aanpak. GGNet omarmt dat.”
Ester van Beek,
manager VGGNet

DE ZORG
BETER MAKEN
“Als leidinggevende
van het Team Informatievoorziening ben
ik het meisje van de
cijfers. Niet alleen de data
houdt mij bezig, maar ook waar die
informatie over gaat. Ik heb er bewust
voor gekozen om in de ggz te werken.
Psychiatrische problematiek intrigeert
mij: iemand kan zo vastlopen door wat
er gebeurt in zijn hoofd. De data die ik
bereken laat zien hoe wij het doen als
zorginstelling en hoe we de zorg nog
beter kunnen maken. Ik ben er trots op
dat ik die cijfers kan leveren en daarmee
een bijdrage kan leveren aan een (nog)
beter GGNet.”
Gwendy Bos, leidinggevende
Team Informatievoorziening

ANDEREN
HELPEN
“Jaren geleden
kwam ik zelf in
de hulpverlening
terecht. Ook al was
het toen gedwongen, ik zag het wel echt
als hulpverlening. Nu gaat het beter dan
ooit met me: ik heb een vaste baan, een
huis gekocht, ben getrouwd, verhuisd
van het zuiden naar het oosten van het
land en ik heb hier veel nieuwe contacten opgedaan. Als ervaringsdeskundige
kan ik laten zien dat het mogelijk is om
te herstellen. Juist omdat ik zelf zo goed
ben geholpen, wil ik hetzelfde voor anderen betekenen. Ik heb daarom bewust
gekozen voor een baan in de hulpverlening. Wanneer ik een tiende van wat
ik zelf uit de hulpverlening heb kunnen
halen, kan overbrengen in mijn werk,
dan ben ik eigenlijk al tevreden.”
Oktay Cavuslar,
ervaringsdeskundige kliniek De Boog

JONGEREN
STIMULEREN
“Steeds vaker
lopen jongeren
vast, ook jongeren
zonder psychische
problemen die niet
bij mij in de spreekkamer komen. Als
psychiater bij Amarum en GGNet Jeugd
en Jongvolwassenen werk ik veel met
jonge mensen van 12 tot 25 jaar. Onder
hen zie ik een toename van met name
angstklachten. Tegelijkertijd hebben
zij heel veel potentieel. Samen met
hen probeer ik dat aan te wakkeren en
hen te stimuleren om het leven weer
aan te gaan. Dat is mijn belangrijkste
drijfveer. Als het lukt die verandering in
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gang te zetten, geeft mij dat heel veel
motivatie om ook de volgende dag weer
te proberen met anderen de angst die
in de weg zit aan te pakken. Of dat nu
met medicatie, systeemgesprekken of
psychotherapie is.”
Leontine Berg, psychiater Amarum
Zutphen en GGNet Jeugd

BUITEN
DE KADERS
“Ik ben medewerker in het team
van Vroegtijdige
Interventie Psychoses
(VIP). Het mooist aan mijn werk is het
ondersteunen van mensen die voor de
eerste of tweede keer een psychose hebben gehad. Bijvoorbeeld als ze moeite
hebben om de draad weer op te pakken
of voelen dat hun leven stilstaat. Ze zijn
vaak gestopt met opleiding of werk,
voelen zich onzeker of eenzaam, hebben
financiële problemen of geen fijne woonruimte. Ook ben ik trots op ons team, we
nemen samen de verantwoordelijkheid
en maken gebruik van elkaars krachten.
We krijgen bovendien de ruimte om
buiten de kaders te werken. Heeft een
patiënt bijvoorbeeld hulp nodig met
boodschappen doen of koken, dan doen
we dat samen.”
Fatma Ede, gespecialiseerd maatschappelijk werker VIP-team Apeldoorn

Op ggnet.nl/magazine lees je meer
over onder meer ervaringsdeskundigheid, De Boog en VIP. Ook kun je
een video bekijken met enthousiaste
GGNet-medewerkers.

EEN LEVENDIG
NETWERK VOOR
HERSTEL
Iedereen heeft behoefte aan contact voor een volwaardig

NETWERK

Judith kon uit het niets in woede uitbarsten,
zonder dat ze wist waar die woede vandaan kwam.
De psychomotorisch therapeut* leerde
haar om te voelen wanneer de spanning in haar
lichaam zich opbouwt. Zodat ze daar eerder op
kan reageren en de spanning beter kan reguleren.
* Kijk op ggnet.nl/magazine voor meer informatie over
psychomotorische therapie.

leven. Ook Judith had haar (privé)contacten hard nodig voor
haar welzijn en herstel tijdens de behandeling bij GGNet
Jongvolwassenen. Dit is haar netwerk.

Judith (23)

heeft in haar
jeugd en jongvolwassen leven een aantal
trauma’s ontwikkeld. Om deze trauma’s te
verwerken heeft ze jongvolwassenentherapie
(JOVO) gevolgd bij GGNet. Ze heeft een
moeilijke jeugd achter de rug waarin huiselijk
geweld geen uitzondering was. Er werd geen
gehoor gegeven aan haar roep om hulp. Nadat
ze wegliep van huis en het met haar ex-vriend
stukliep, trok ze bij een ex-collega in. Hij heeft
haar herhaaldelijk verkracht, waarna ze tijdelijk
weer bij haar ouders introk. Toen ze vervolgens een
zelfmoordpoging deed en haar moeder haar vond, is ze
via de huisarts doorverwezen naar JOVO. Inmiddels
gaat het met Judith beter dan ooit. Ze kan haar
leven leiden zonder al te veel last te ervaren
van haar trauma’s en werkt als kapster.

De gz-psycholoog stelde borderline
vast. Veel klachten van Judith vielen toen
op hun plek. De psycholoog heeft Judith
geleerd hoe ze met de symptomen van
borderline kan omgaan.

Haar

twee katten zijn

haar grootste houvast. Een
van de katten is tijdens alle
verhuizingen steeds met haar
meegegaan. Vooral met
deze kat heeft ze een
sterke band.

Mentor Tineke in het

behandelteam bij JOVO was Judiths
eerste aanspreekpunt en belangrijkste
vertrouwenspersoon. Judith voelde zich
veilig bij haar. Tineke was bijna als een
oma, waardoor Judith zich open durfde
te stellen en alles met haar kon
bespreken. Liepen de emoties hoog op
dan legde Tineke een hand op Judiths
schouder, daar werd ze rustig van. Dat
voelde bijzonder omdat ze dat van
anderen niet kon hebben: Judith schoot bij
aanraking snel in de verdediging.

In het gezin met vijf
kinderen waarin Judith
opgroeide, konden haar
ouders haar niet
de aandacht geven
die een kind nodig
heeft. Door het gebrek
aan aandacht werd
ze vervelend en dat
werd met harde hand
bestraft. Nadat ze
wegliep is ze na een maand teruggekeerd naar huis,
maar de situatie bleek onhoudbaar. Momenteel is het
contact met haar ouders oppervlakkig. Judith knipt
hun haar, gaat af en toe langs en ziet hen op
gelegenheden als verjaardagen.

Inmiddels heeft Judith
een lieve vriend die haar
begrijpt en steunt. Ook toen
ze in therapie was, steunde
hij haar in alles.

Tijdens de psychotherapie
kon Judith met het hoofd
Aan de creatieve
therapie had Judith
niet zo veel. Wel hielp
de creatieve therapeut
haar bij de opdrachten
die ze kreeg en kon
Judith goed met haar
praten.

Tijdens de groepstherapie kon
Judith bij andere patiënten haar
ei kwijt. Onderling vonden zij steun en
herkenning bij elkaar, ook buiten de therapie
om, onder meer via appcontact. Iemand die
hetzelfde heeft meegemaakt, kan je soms beter
begrijpen en helpen dan je vriend of familie.
Sommige groepsgenoten zijn vrienden geworden.
In het bijzonder een van hen. Hoewel ze in eerste
instantie tegenpolen leken, bleken ze veel meer
gemeen te hebben dan ze dachten.
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van het behandelteam

haar emoties en dingen waar
ze tegen aanliep bespreken.
Judith kreeg opdrachten en
vragenlijsten en herkende veel
in de vragenlijst over borderline.
Het hoofd verwees haar
daarom door naar een
gz-psycholoog.

Weten hoe het er bij de afdeling Jeugd en
Jongvolwassenen aan toe gaat? Bekijk de vlog
op ggnet.nl/magazine. Je kunt hier ook een
ervaringsverhaal van de 22-jarige Emma lezen.
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CRISIS

CRISIS
DIENST

spoedeisende hulp van de psychiatrie
Met jaarlijks ruim 10.000 meldingen over mensen die in grote, acute
psychische nood verkeren, is geen dag hetzelfde bij de crisisdienst
van GGNet. Alles draait om het voorkomen van verdere escalatie.

“Stabiliseren is het
begin van herstel”

We lopen een ochtend mee.

Karin Freriks, manager
Acute Zorg ambulant

8.30

uur: Op kantoor bij de crisisdienst.
Er zijn twee crisisinterventieteams,
Apeldoorn-Zutphen en Achterhoek-Liemers. Tijdens
het ochtendoverleg bespreken de collega’s van het
team Apeldoorn-Zutphen alle meldingen en
face-to-face-ontmoetingen van gisteren.
Karin Freriks, Manager Acute Zorg ambulant
(en zelf ook actief als crisis-interventor): “Het
is best lastig om te definiëren wat precies een
crisis is. Belangrijke kenmerken zijn dat crisissen
niet-planbaar en ontregelend zijn, een hoge
intensiteit hebben en dat soms sprake is van
dreigend gevaar. Een belangrijk gegeven is dat
de patiënt of de omgeving de situatie ervaart als
een crisis.”

“Samenwerking is
van onschatbare
waarde, Z owel intern
als extern”
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niet in de haak is. Samenwerking is van onschatbare waarde, zowel intern als extern. Als zaken
dreigen te escaleren, moeten de lijntjes kort zijn.
We hebben elkaar allemaal nodig om het zorgnet
en de veiligheid rondom mensen te verstevigen
en maatschappelijke onrust tot een minimum te
beperken.”

9.15

uur: SPV’er Marcel schiet in zijn jas. Samen
met arts in opleiding Nancy rijdt hij naar de
politie voor een beoordelingsgesprek met de suïcidale
patiënt en zijn familie. “We gaan nooit alleen op pad.
Twee paar ogen en oren zien meer. En het is ook voor
onze eigen veiligheid.”
Karin: “De crisisdienst en crisisstabilisatie
vormen een onmisbaar vangnet om verdere
escalatie te voorkomen. We richten ons op
mensen met psychiatrische of ernstige psychosociale problemen. Wij zijn altijd bereikbaar,
zeven dagen per week en 24 uur per dag, en
we maken geen onderscheid in leeftijd of type
probleem. De crisis is altijd ons uitgangspunt;
het is onze hoofdtaak die te beoordelen en te
stabiliseren.”

8.40

uur: Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
(SPV’er) Willie heeft vandaag triagedienst:
ze beoordeelt alle telefonische meldingen. Het eerste
telefoontje – de telefoon zal vandaag roodgloeiend
staan – is van de politie in Apeldoorn. Iemand die zich
wilde suïcideren is weggehaald bij het spoor.
Karin: “De huisarts, de politie de verslavingszorg
of andere hulpverlenende instanties; iedereen
kan ons direct bellen als ze denken dat er iets
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TRAUMA

CRISIS

3 vragen over traumabehandeling
aan Maria MauritZ
verpleegkundig specialist ggz en onderzoeker

2. Wat is belangrijk
in de behandeling?
“Een screening op trauma én PTSS
moet standaard plaatsvinden bij elke
intake. Het gebeurt nu nog te vaak
niet. Je vraagt onder meer naar traumatische gebeurtenissen en typische
symptomen van PTSS: heb je bijvoorbeeld last van nare, opdringende
herinneringen, ben je schrikachtig?
Patiënten kunnen daar over het
algemeen heel goed antwoord op
geven. Soms hebben patiënten na
een trauma geen PTSS, maar wel
gevoelens van verdriet en boosheid.
Aandacht voor het levensverhaal kan
ook dan helend zijn. Verder is het
heel belangrijk dat de behandelaar
patiënt en naasten uitleg geeft over
wat PTSS precies is. Dat boosheid en
heftige uitbarstingen erbij horen,
bijvoorbeeld. En dat bewegen helpt
om de adrenaline uit het lijf te
krijgen. Als je dat begrijpt, wordt het
leven met PTSS al iets draaglijker.”

1. Wordt PTSS herkend
in de behandelkamer?

10.00

uur: Bij een patiënt met een
ernstige angst- en paniekstoornis
dreigt de situatie uit de hand te lopen. SPV’er Niek
en arts in opleiding Moniek gaan op huisbezoek.
Vanwege de ernst van de klachten regelen ze een
korte opname om de familie te ontlasten.
Karin: “Onze crisis-interventoren moeten
samen met artsen, verpleegkundigen en
psychiaters zorgvuldige afwegingen maken.
Je moet soms handelen op het scherpst van
de snede en de verschillende belangen van
de patiënt, de familie en de omgeving tegen
elkaar afwegen. Wat goed is voor de patiënt
hoeft niet goed te zijn voor de omgeving en
omgekeerd.”

geval een opname. Wij willen mensen weer
in hun kracht zetten. Na maximaal twaalf
weken verwijzen we de patiënt door naar
het reguliere zorgcircuit of zijn de klachten
voldoende hersteld en is verdere hulp in de
ggz niet nodig.”

13.00

uur: Op kantoor belt Niek met de
huisarts van een oudere mevrouw
die gisteravond psychotische klachten kreeg en
vernielingen aanbracht in haar appartement. “Is
ze gezien door een psycholoog of gedragsdeskundige?”, wil hij weten. Niek doet zijn werk graag. “Je
komt overal en krijgt de hele samenleving voor je
neus. Het verveelt nooit en ik houd altijd de hoop
dat we mensen weer op weg kunnen helpen.”
Karin: “Feit is dat sommige psychiatrische
ziektes chronisch zijn. Daar kun je niet van
genezen, maar je kunt wel leren hoe je er anders mee omgaat. Wij kunnen daarbij helpen.
Want wij geloven, net als al onze collega’s in
de ggz, dat je meer bent dan je klachten. Dat
besef mag wat mij betreft nog wel wat meer
doordringen in de samenleving.”

12.00

uur: Marcel en Nancy zijn nog op
het politiebureau. In de afgelopen
tweeënhalf uur hebben ze alle partijen gehoord
en contact gezocht met de hulpverleners van de
patiënt, om te bepalen hoe hij het best geholpen
kan worden.
Karin: “Acute zorg is vooral gericht op stabiliseren. Als je een gebroken been hebt, krijg
je op de spoedeisende hulp gips. Dat is te
vergelijken met wat wij doen. Stabiliseren is
in feite het begin van herstel. Raakt bijvoorbeeld iemand met een bipolaire stoornis uit
balans, dan zorgen wij dat deze patiënt weer
tot rust komt. Ons team beoordeelt wat er
nodig is: medicijnen, een vervolgafspraak,
een deeltijdprogramma of in het uiterste

Beluister op ggnet.nl/magazine een interview
met Karin Freriks over mensen met verward
gedrag.
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“Ja en nee. Posttraumatische stressstoornis (PTSS) is niet hetzelfde als
trauma. Maar liefst vier op de vijf
Nederlanders maakt in zijn leven iets
schokkends mee, slechts acht procent
van hen krijgt daardoor PTSS-klachten. Met dit onderscheid gaat het nog
wel eens mis. Trauma lijkt soms een
modewoord; mensen noemen een
stressvolle gebeurtenis dan traumatisch, denk aan een bezoek aan de
tandarts. Behandelaren zeggen dat ze
veel trauma tegenkomen bij patiënten en zijn soms geneigd dat trauma
direct te gaan behandelen. Ze kijken
me vreemd aan als ik zeg: ‘Er kan
sprake zijn van een trauma, maar is er
ook sprake van PTSS?’ Tegelijkertijd
zie ik dat vooral bij mensen met een
chronische, ernstig psychiatrische
aandoening (EPA) niet wordt gedacht
aan PTSS, omdat de klachten van de
patiënt passen bij de hoofdstoornis,
zoals psychose of depressie.”

Meer weten over PTSS en over
de verschillende behandelvormen?
Bekijk de video’s op
ggnet.nl/magazine.

3. Komt PTSS vaak voor bij EPA-patiënten?
“Ja, vaker dan bij mensen zonder EPA. Dat komt enerzijds door biologische aanleg, anderzijds door het feit dat relatief meer mensen met EPA in de kindertijd
(herhaaldelijk) zijn getraumatiseerd. Zo blijkt uit onderzoek dat meer dan zeventig procent van de mensen met schizofrenie lichamelijk is mishandeld. We wisten
wel dat deze relatie er is, maar dat de cijfers zó hoog zijn, was een schok. Trauma
is daarom al enkele jaren een speerpunt binnen het behandelbeleid van GGNet.
EPA-patiënten worden niet per se helemaal beter, maar een behandeling voor
de aanwezige PTSS heeft meestal wél een positief effect: de klachten die bij de
hoofdstoornis horen, verminderen vaak en de kwaliteit van leven neemt toe.”
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JE STAAT ER NIET ALLEEN VOOR
Écht beter worden doe je thuis, daar
zijn we van overtuigd. We bieden de
zorg zo veel mogelijk thuis of in de
directe leefomgeving van de patiënt.
Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor familie of andere naasten.
Dat is niet altijd een makkelijke rol.
Daarom biedt GGNet Preventie
ondersteuning en cursussen aan
ggz-mantelzorgers, ongeacht of de
patiënt voor wie zij zorgen bij GGNet

WWW.GGNET.NL

in behandeling is. We helpen mantelzorgers zodat zij zo goed mogelijk
kunnen zorgen, zonder dat het hen te
veel wordt. Zo voorkomen we dat zij
(langdurig) in de ggz terechtkomen.
Ook voor kinderen en jongeren die
een ouder hebben met psychische
of verslavingsproblemen zijn er
cursussen beschikbaar. Voor hen is
het belangrijk te leren omgaan met

Wij Zijn GGNet

@ditisggnet

de ziekte van hun ouder. Wij bieden
hen de mogelijkheid hun persoonlijke
verhaal vertellen, uitleg te krijgen
over de ziekte van hun ouder en met
lotgenoten ervaringen en tips uit
te wisselen.

Kijk voor het complete aanbod
op ggnet.nl/preventie.

@WijzijnGGNet

GGNet

