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Understanding Stage-wise Treatment 
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Positieve psychiatrie!  

• Motiverende gespreksvoering 

• Positieve psychologie 

• Herstel 

met dank aan Delleman! 
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Behandeling en herstel 

• Herstel is uniek individueel proces 

• Behandeling is doen én laten van 

interventies gericht op bevorderen herstel 

• Rehabilitatie staat voor psychosociale 

interventies 

• Toekomst is aan geïntegreerde 

herstelgerichte behandeling 

• Begrip rehabilitatie wordt dan overbodig 

 

 



 

Stappen naar herstelgericht 

werken (Mark Raggins) 
 

• Aardig zijn, het positieve beschrijven, 

minder focus op defect 

• Beschermende factoren onderzoeken én 

inzetten.  

• Herstelvermogen (resilience) opbouwen: 

vermogen om met het onverwachte om te 

gaan, hoop 

 

 
http://mhavillage.squarespace.co

m/ 



Recovery Oriented Prescribing 

• Medication is NEVER a goal of treatment: 

• Medication is a tool to help the consumer reach his 

• or her own goals 

• Medication always has a “meaning” that may be as 

 important as pharmacology 

• Ambivalence about medication is normal 

• People will take medication if they feel it will help 

• them 

• …and will not take it if they feel it will not help 

Diamond " The medication 

question"  







• I’ve been there 

• Recovery is hard work 

• What are you going to do about your 

recovery? 

• Not ‘ what’s wrong’  but ‘ what’s strong’  

• Services of RI are temporary 

 

 



 

 

 

 

1. Wij ondersteunen herstel van gezondheid, functioneren en identiteit  

2. Wij bieden hoop op herstel  

3. Wij vragen ons bij alle interventies af of deze bijdragen aan het 

bereiken van de doelen van de patiënt  

4. Wij gaan van klacht naar kracht  

5. Wij beslissen niets over de patiënt zonder de patiënt  

6. Wij beschouwen het gesprek met de patiënt als een gesprek van 

twee deskundigen  

7. Wij werken samen met ketenpartners  

8. Wij erkennen het recht van de patiënt op het nemen van risico's  

9. Wij betrekken de naastbetrokkenen bij de behandeling als producent 

en consument van zorg  

10. Wij delen en integreren kennis 



Idea killers... 
Reasons why creativity and innovation don’t fly in your organization 

Yes, but... It already exists! Our customers won’t like that! We don’t 

have time... No! It’s not possible...  
It’s too expensive! Let’s be realistic... That’s not logical... We need to do 

more research... There’s no budget... I’m not creative... We don’t 

want to make mistakes... The management won’t agree... 

Get real... It’s not my responsibility...  

It’s too difficult to master... hange... The market is not ready 

yet... Let’s keep it under consideration... It is just like… The older generation 

will not use it... We are too small for that... It might work in other places 

but not here... Since when are you the expert?... That’s for the future... There 

are no staff members available... It is not suitable for our clients... 



De weg naar herstel! 

 

    r.keet@ggz-nhn.nl 


