
Wat betekent herstel voor een 
medewerker?
De medewerker straalt in zijn houding hoop, optimisme en 

professionaliteit uit. Iedere medewerker is stimulerend en betrokken 

aanwezig (present), ondersteunt het eigen verhaal van de patiënt, benut 

de krachten (empowerment) en de ervaringskennis van de patiënt, 

werkt samen met naastbetrokkenen, verlicht het lijden en vergroot de 

autonomie.

Goede zorg is erop gericht zichzelf overbodig te maken. En zonder 

relatie is er geen zorg. Dit vraagt om een open houding, gebruikmaken 

van eigen patiënt- of familie-ervaring en continu willen leren. Van onze 

medewerkers verwachten wij dubbele deskundigheid. Dat betekent 

dat onze medewerkers deskundig zijn in hun eigen vakgebied én in 

herstelondersteunende zorg.

Hoe doen we dat?
Onze medewerkers volgen trainingen op het gebied van 

herstelondersteunende zorg, onder andere van de ervaringsdeskundigen 

van het Herstelcentrum. Elk team onderzoekt hoe en in welke mate 

het werkt volgens de principes van de herstelondersteunende zorg. 

In een verbeterplan houden teams bij waar het beter kan en hoe ze 

dat gaan aanpakken. Competenties die bijdragen aan herstelgericht 

werken worden vastgesteld mede om daarop te kunnen aansluiten met 

trainingen en functies.

Herstelgericht samenwerken
Herstel gaat over verschillende levensgebieden. Het leven 

van patiënten speelt zich af op verschillende plekken: thuis, 

in de wijk, op het werk en bij familie en vrienden. We werken daarom 

goed samen met gemeenten, wijk- en gebiedsteams, werkgevers, 

woningbouwcorporaties, politie en justitie.

Hoe doen we dat?
We zijn zichtbaar en bereikbaar in de wijken en dorpen. We delen onze 

kennis met de organisaties waarmee we samenwerken. Huisartsen en 

wijkteams kunnen altijd een beroep op ons doen. Onze professionals zijn 

goed te bereiken, ook buiten kantooruren. We geven trainingen Eerste 

hulp bij psychische problemen, zodat burgers én professionals weten wat 

ze kunnen doen bij psychische nood. We rekenen af met de vooroordelen 

over mensen met een psychiatrische stoornis. Wij
maken
samen
werk
van
herstel
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GGZ Friesland maakt samen met patiënten, 

naastbetrokkenen en ketenpartners werk van 

herstel. Onze visie op herstel is niet alleen 

herkenbaar in de manier waarop we onze zorg 

bieden, maar is de basis voor onze identiteit 

als aanbieder van gespecialiseerde geestelijke 

gezondheidszorg. We geven hieraan in alles 

wat we doen betekenis en stellen ons op als 

ambassadeurs van herstelgericht werken.

Tal van plannen op dit gebied zijn inmiddels in uitvoering. Zo is 

de herstelvisie geïntegreerd in onze visie op leiderschap en in 

de behandelplannen die nu herstelplannen zijn. Het zal niet zo 

kunnen zijn dat het afvinken van alle acties maakt dat wij een 

herstelondersteunende organisatie zijn. We zijn samen zoekende 

op de weg naar herstel, een visie die uiteindelijk in alle vezels van de 

organisatie vindbaar zal moeten zijn.

Als we het over herstel van patiënten hebben, hebben we het over 

meer dan het terugdringen van symptomen. Het gaat daarnaast om 

maatschappelijk, persoonlijk en functioneel herstel.

Begin 2016 werd het landelijk actieplatform ‘Herstel voor iedereen!’ 

opgericht. De ambitie van dit platform is om een actieve, inspirerende 

werkplaats te zijn van en voor bestuurders in de geestelijke 

gezondheidszorg. Via het platform kunnen ggz-organisaties 

actieplannen uitwisselen, elkaar adviseren en aanspreken op resultaten. 

Binnen het platform werd uitgesproken te streven naar een derde meer 

herstel voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. 

Deze ambitie is tweeledig. We willen voorkomen dat mensen ernstige 

psychiatrische aandoeningen ontwikkelen. Is behandeling toch nodig, 

dan is deze op alle pijlers van herstel gericht.

GGZ Friesland sluit met dit actieplan aan bij het landelijke actieplatform. 

Dit is een weloverwogen keuze: wij maken samen werk van herstel!

Wat is herstel?
Gezondheid is het vermogen je aan te passen en eigen regie te voeren 

op de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. Herstel 

gaat niet altijd over genezing, maar wel over de draad weer oppakken en 

het leven opnieuw inhoud en richting geven. Herstel is gericht op leren 

omgaan met de aandoening en (op)nieuw zin in het leven krijgen. Op een 

toekomst om van te dromen. Op hoop, veerkracht, onder ogen durven 

zien wat er aan de hand is en accepteren dat er extra werk verzet moet 

worden. Herstel is een houding, een voortgaand proces, geen einddoel.

 

Herstel kent verschillende dimensies:

• Persoonlijk herstel: de patiënt geeft zelf betekenis en zin aan wat er 

aan de hand is. Het gaat om herstel van identiteit en zelfbeeld en stap 

voor stap grip krijgen op leven met een aandoening.

• Maatschappelijk herstel: een verbeterde positie van de patiënt op het 

vlak van sociale relaties, wonen, werk en inkomen.

• Klinisch of symptomatisch herstel: vermindering van ziekte en 

symptomen door een behandeling. 

• Functioneel herstel: herstel van geestelijke functies, die door de 

aandoening zijn verminderd of aangetast, in een langdurig leerproces 

van trainen en oefenen.

 

Herstel is een proces dat je niet alleen hoeft te doorlopen. GGZ Friesland 

ondersteunt waar nodig en zo lang of kort als mogelijk. We werken 

volgens geldende richtlijnen, methodisch en op maat. Wij blijven 

voortdurend in gesprek met patiënten en hun naasten zodat zíj zelf de 

regie hebben over hun herstelproces. Het gesprek tussen hulpverlener en 

patiënt is een gesprek tussen twee deskundigen.

 

Zelfs in situaties waarin autonomie van de patiënt niet vanzelfsprekend 

is, richten we onze aandacht op herstel van eigen regie, maatschappelijke 

rollen en de relatie met naasten. We handelen beslist en slagvaardig.

Om onze ambities waar te maken, hebben we vijf kernactiviteiten 

waarvan wij denken dat ze leiden tot een derde meer herstel in drie jaar 

tijd.

Van zorg naar herstel
Bij elke behandeling gaat het om wat de patiënt zelf wil 

bereiken op het gebied van symptoomreductie, werk en 

dagbesteding, relaties, wonen, financiën, sociale contacten en zingeving. 

Alles wat wij doen staat in het teken van de doelen van de patiënt. 

We vragen ons dus voortdurend af of onze inzet helpend of juist 

belemmerend is. Onze rol is bescheiden. We bieden ruimte voor het 

eigen verhaal en de eigen kracht van de patiënt. We vertrouwen op de 

zelfkennis van patiënten en dragen vanuit onze deskundigheid bij aan 

hun herstel. 

Hoe doen we dat?
Iedereen krijgt binnen twee weken na aanmelding een herstelgericht 

intakegesprek. Daarin praten we met patiënten over wat ze willen, hoe 

ze dat gaan aanpakken en hoe wij kunnen helpen. Dat leggen we vast 

in een persoonlijk herstelplan. Natuurlijk werken we ook samen met de 

mensen die belangrijk zijn voor de patiënt, zoals familie en vrienden. 

We vragen patiënten wat eerder heeft geholpen en wat ze hebben 

gemist op weg naar hun herstel. Daar leren we van. We leren ook door 

meetinstrumenten te gebruiken om herstelwensen systematisch in kaart 

te brengen en resultaten te evalueren. 

Wij 
maken
samen 
werk
van 
herstel

De patiënt is deskundig
De deskundigheid van de patiënt bestaat uit de eigen 

ervaring, de persoonlijke ontwikkeling en de doelen hierin 

en de kennis van wat heeft geholpen in het verleden. Een deskundige 

patiënt heeft inzicht in en kan reflecteren op het eigen handelen. De 

deskundigheid van de behandelaar komt voort uit objectieve kennis, 

werkervaring en het vermogen de dialoog aan te gaan.

Hoe doen we dat?
Gesprekken over de ervaringen van de patiënt zijn de bouwstenen voor 

de wensen naar de toekomst. Die ervaringen en wensen nemen we op in 

het herstelplan.

De patiënt en behandelaar komen samen tot een afgewogen 

keuze, waarvan de patiënt eigenaar is. We betrekken de patiënt en 

naastbetrokkenen bij het maken van beleid. We maken actief gebruik 

van de ervaringskennis om de zorg te verbeteren. In het Herstelcentrum 

Friesland werken onze ervaringsdeskundigen; mensen die zelf 

psychiatrische klachten hebben gehad. Ze weten als geen ander wat 

iemand doormaakt. Het Herstelcentrum krijgt een duidelijke plek en 

rol binnen én buiten GGZ Friesland, zodat het Herstelcentrum ook in de 

wijken en dorpen zichtbaar is. Zo staat er altijd een ervaringsdeskundige 

klaar voor iedereen die zorg van ons krijgt.

De rol van de familie
We hebben veel aandacht voor de mensen dichtbij patiënten. 

Familie en vrienden zijn van onschatbare waarde voor hun 

herstel. Ze maken soms zelfs professionele zorg (deels) overbodig. Vanaf 

het begin van de behandeling werken we samen met familie en naasten. 

Als wij niet meer nodig zijn, blijven zij betrokken.

Als iemand te maken krijgt met psychiatrische problemen, dan heeft dat 

ook invloed op familie en vrienden. Zij maken zelf ook een herstelproces 

door. Onze familie-ervaringsdeskundige ondersteunt en staat hen bij.

Hoe doen we dat?
In al ons (be)handelen vormt de relatie tussen patiënt, familie en 

naasten en hulpverlener de basis. Goed contact met familie en vrienden, 

maar ook met mensen in de buurt, is belangrijk om het leven weer op te 

pakken.
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