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Waarom herstelondersteunende intakes ?

Uitkomsten van analyse cliëntreis:

• Ontevredenheid over lange wachttijden

• Onvoldoende inzicht in eigen behandeldoel

• Onvoldoende betrokkenheid bij opstellen van het behandelplan

Diverse verbeterinitiatieven:

• Binnen een week na aanmelding telefonisch contact

• Ontwikkeling online module ‘Probleem in kaart, route naar Herstel’

• Een nieuwe vorm van intake: de herstelondersteunende intake (HOI)



Kritische succesfactoren - vervolg

Bron: Heleen Grandia GGZ NHN  



Uitgangspunten herstelondersteunende intakes

• Positieve gezondheid

• Herstelondersteunende zorg vanaf het begin

• Motiverende gespreksvoering

• Supported decision making:

✓Samen begrijpen wat er aan de hand is

✓Samen de vraag herformuleren

✓Samen keuzes maken

• Persoonlijke diagnostiek



Welke vragen zijn leidend?

Bron: Jim van Os



Persoonlijke diagnostiek

• Samen begrijpen wat er aan de hand is

• Persoonlijk en contextueel: 

✓Aanleiding

✓Weerbaarheid en kwetsbaarheid

✓Beschermende en belemmerende factoren

✓ (Inter)persoonlijk en maatschappelijk functioneren

✓Hulpvraag

• Dimensioneel: aanwezigheid en ernst van symptomen

• Categoraal: DSM-5 classificatie



Ervaringsdeskundigen en herstelwerkplaats 

• Link Filmpje https://youtu.be/tqpQsEIJRGE

• Inzet ervaringsdeskundige stelt gelijkwaardige inbreng voorop (destigmatiserend, 
normaliserend)

• Ervaringsdeskundigen stellen andere vragen:

✓Focus op herstel 

✓Nadruk op eigen kracht 

✓Eigen (herstel)verhaal 

✓ (H)erkenning

• Herstelwerkplaats: 

✓ Is uitnodigend en laagdrempelig

✓Zet cliënten op een ander spoor 

✓Programma van cursussen, herstelactiviteiten en zelfhulp

https://youtu.be/tqpQsEIJRGE


Diverse keuzemogelijkheden na de HOI 



Opvallende resultaten

• Groot deel cliënten gaat niet naar ggz-team (een derde)

• Veel vraag naar herstelwerkplaats, vaak in combinatie 

• Regelmatig andere keuzes, buiten SGGZ

• Vaker volledig online behandeling (een derde)

• Cliënt vraagt minder dan normaal gesproken aangeboden wordt

• Nauwelijks heraanmeldingen na ruim een jaar



Vragen en pauze



Energizer 



Aandacht voor implementatie 

• Invoeren van HOI is een cultuuromslag; 
een herstelondersteunende visie en draagvlak vanuit bestuur en management is 
noodzaak

• Neem goed opgeleide ervaringsdeskundigen aan voor de intakes en de programma’s op 
de herstelwerkplaats, of leid ze zelf op

• Investeer in training en intervisie van ervaringsdeskundigen en behandelaren samen

• Zorg voor een goede logistieke planning en organisatie waarbij drie disciplines samen 
komen

• Betrek behandelteams vanaf de start en zorg voor adoptie van de methodiek



Kritische succesfactoren

• Een herstelondersteunende visie moet uitgangspunt zijn

• Vertrouw op de ervaringskennis en motivatie van de cliënt om zelf te bepalen welke 
richting het herstel uit moet

• De benaderingswijze (informeren en ondersteunen i.p.v. adviseren) is anders en vraagt 
een cultuuromslag

• Alle disciplines moeten bereid zijn met elkaar samen te werken en elkaars expertise 
erkennen en gebruiken 



Randvoorwaarden 

• Investeer in eHealth

• Zorg voor een herstelwerkplaats waar mensen aan hun herstel kunnen werken
• Betrek gemeenten en ketenpartners voortijdig om een herstelwerkplaats of soortgelijke voorziening te 

ontwikkelen. Investeer desnoods eerst zelf in een dergelijke voorziening   

• Zorg daar voor programma’s als lotgenotengroepen, WRAP en korte trainingen voor 
veelvoorkomende klachten



Ervaringen tot nog toe

• Implementatie GGZ NHN is op goed op weg, in 2022 in hele werkgebied

• Positieve ervaringen, maar ook verbeterpunten

• Inmiddels opgenomen in Project Duurzame Zorg van VGZ

• Er is een groot draagvlak voor de werkwijze, door een groot aantal medewerkers omarmd

• Vlotte afronding is gewenst



Vraag

• Welke uitdagingen zie je?

• Steek digitaal je hand op en wacht tot je naam wordt genoemd,

• Open je microfoon



Uitdagingen 1

• Herstelondersteuning bij intake betekent niet automatisch herstelondersteuning bij
behandeling. De HOI lijkt teveel op zichzelf te staan

• Afspraken met client gemaakt, worden niet altijd overgenomen in teams

• Wachttijden voor behandeling zijn lang, er wordt te vaak teruggevallen op oude patronen

• Er is onvoldoende afstemming tussen teams en HWP



Uitdagingen 2

• De logistiek is ingewikkeld, met 3 professionals, een client en naastbetrokkenen een
intake plannen vraagt een grote mate van flexibiliteit

• De uitbreiding van de formatie ervaringsdeskundigen vraagt tijd. Bij geschiktheid is nog
een traject nodig voor inwerken, bijscholen en specifieke training

• Training voor de HOI dient vervolg te worden door een training Herstel. Daarna is een
periode intervisie nodig om de methode goed te kunnen toepassen

• De HOI kost in eerste instantie meer tijd, het effect komt later



Boodschap

Begin met het contact, 

vertrouw op het effect, 

ook al zie je dat pas later.



Meer informatie

• Over de HOI

• Nieuwsbericht op ZN

• Nieuwsbericht op PsychoseNet

• HOI in beeld

• Ervaringsverhaal HOI van een cliënt 

• Ervaringsverhaal HOI van een ervaringsdeskundige

• Uitgebreide toelichting HOI (vanuit cliënt, ervaringsdeskundige en zorgprofessionals GGZ NHN)

• Contactgegevens

• Nanette Waterhout (ervaringsdeskundige): n.waterhout@ggz-nhn.nl

• Marty Dijkstra (GZ-psycholoog, psychotherapeut en manager aanmeldpunt & eHealth): 
m.dijkstra@ggz-nhn.nl

• Marijke van Putten (psychiater) m.vanputten@ggz-nhn.nl

https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=3506503680
https://www.psychosenet.nl/hoi-intake-herstelondersteunend/
https://www.youtube.com/watch?v=F8JRGPvbqgc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5Gur3rXwW2M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hEvc2Br0wdc&feature=youtu.be
mailto:n.waterhout@ggz-nhn.nl
mailto:M.Dijkstra@ggz-nhn.nl
mailto:m.vanputten@ggz-nhn.nl





