
Betrokken worden bij  
de zorg voor uw naaste?

Het Gebiedsteam ggz is een samenwerking 
van Altrecht en Lister.

Gebiedsteam ggz
Furkaplateau 15
3524 ZH Utrecht
info@gebiedsteamggz.nl
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Het Gebiedsteam ggz vindt het 
belangrijk dat het netwerk van iemand 
met een psychische kwetsbaarheid 
betrokken kan zijn bij de zorg. De mate 
waarin en de manier waarop wordt 
vooral bepaald door de cliënt zelf. 
Binnen het Gebiedsteam gzz zijn 
daarom meerdere methodische 

Peer-supported open dialogue (POD)
Bij peer-supported open dialogue 
draait het om netwerkbijeenkomsten. 
Begeleider en behandelaar betrekken 
vanaf het begin de omgeving van de 
cliënt bij het vaststellen van de nodige 
hulp. Dit gebeurt tijdens netwerkbij-
eenkomsten waaraan naast de cliënt, 
zijn of haar behandelaar behandelaar, 
zijn of haar begeleider en voor de 
cliënt belangrijke naasten deelnemen. 
Elk onderwerp wordt met alle betrok-
kenen samen besproken. Zo ontstaat 
een beter onderling begrip. Tijdens de 
bijeenkomsten worden ook door alle 
betrokkenen samen beslissingen 
genomen over de te volgen stappen. 
Daarnaast kunnen er indien nodig 
tussendoor een-op-een gesprekken 
plaatsvinden. De bijeenkomsten – 
die zoveel mogelijk familieleden en 
vrienden bij elkaar brengen – worden 
gehouden zo lang als de betrokkenen 
dat bruikbaar vinden.

Resource group assertive  
community treatment (R-ACT)
De R-ACT aanpak gaat er vanuit dat de 
leefomgeving van de cliënt invloed 
heeft op het na een behandeling 
terugkeren van een cliënt in de 
maatschappij. Daarom worden belang-
rijke naasten betrokken bij de behan-
deling. De cliënt bepaalt wie die 
belangrijke naasten zijn. De doelen  
die de cliënt heeft met zijn behande-
ling zijn het vertrekpunt voor de 
samenstelling van de zogenaamde 
resource-groep (RG). De cliënt bepaalt 
wat zijn doelen zijn, zowel voor de 
korte als de lange termijn en binnen 
de RG wordt vervolgens met alle leden 
van de groep gezamenlijk besloten 
hoe deze doelen het best bereikt 
kunnen worden. 
 
Het werken met een resource-groep 
wordt binnen het Gebiedsteam ggz 
uitgeprobeerd en kan op dit moment 
alleen bij het Gebiedsteam Utrecht 
Oost-Noordoost. 

Meer weten over R-ACT?  
Neem contact op met 
Albert van Keijzerswaard.  
a.van.keijzerswaard@altrecht.nl  
of M 06 12 885 409

Hoe kunt u betrokken zijn bij de zorg voor een 
naaste met een psychische kwetsbaarheid?

Wilt u weten of peer supported 
open dialogue iets is voor uw 
naaste?  
Neem contact op met Evelijn Klok, 
Gebiedscoördinator Gebiedsteam ggz 
Houten. evelijnklok@lister.nl of  
M 06 12 342 726

mogelijkheden om als familie of 
persoonlijk netwerk betrokken te 
worden.

Dit zijn:
• familiecoaching
• peer supported open dialogue (POD)
• resource group assertive
 communIty treatment (R-ACT)
 
Familiecoaching
Een psychische kwetsbaarheid van een 
naaste kan ook veel impact hebben  
op zijn of haar omgeving. Het is van 
belang dat naasten op de been blijven 
en, als dat nodig en gewenst is, het 
ontwikkelen van veerkracht ondersteu-
nen. Familiecoaching kan hierbij 
helpend zijn. Bij het Gebiedsteam ggz 
zorgen een familie-ervaringsdes- 
kundige en een familiecoach voor de 
coaching. Zij hebben geen inzicht in 
het dossier en de achtergrond van de 
cliënt. Dit om volledig onafhankelijk en 
onbevooroordeeld in het contact met 
naasten te zijn.

Wilt u meer weten over familie- 
coaching vanuit het Gebiedsteam 
ggz of wilt u zich aanmelden? 
Mail dan naar 
familiecoaching@lister.nl 
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