REINIER VAN ARKEL
2018 IN BEELD
Goede zorg leveren,
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Inleiding
Goede zorg leveren, vanuit de beleving van de mensen die een beroep
op ons doen, maar ook vanuit het oogpunt van hun naasten, verwijzers,
netwerkpartners en de medewerkers en vrijwilligers die deze zorg dagelijks bieden, dat is onze belangrijkste drive. Goede zorg draait niet alleen
om effectief behandelen. Het gaat ook om de wijze waarop we dat doen
en hoe onze cliënten dat ervaren en daarnaast om maatschappelijke
integratie en verbinding met iedereen die een rol speelt in het leven
van cliënten. En: om het faciliteren van het herstelproces van de cliënt
door uitvoering te geven aan het concept van ‘positieve gezondheid’.
We geven invulling aan ‘goede zorg’ door middel van de bedoeling, drie
kernwaarden, vier ambities en vijf richtinggevende principes die in 2018
werden vastgesteld.

BEDOELING

KERNWAARDEN

RICHTINGGEVENDE
PRINCIPES

AMBITIES

Leeswijzer
Het jaarbeeld 2018 geeft je een impressie van hoe Reinier van Arkel in
2018 werkte aan het realiseren van ‘goede zorg’. Vanuit de voorpagina klik je direct door naar de diverse onderwerpen. Met behulp van de
navigatiepijltjes rechts onderaan de pagina, ga je naar een volgende of
vorige bladzijde óf keer je terug naar de voorpagina.
Het document Jaarverantwoording in de zorg is in te zien op de website
https://www.desan.nl/net/DoSearch/Search.aspx

colofon
Redactie: team communicatie Hoofdredactie: Ilse van den Eeden Beeld: Wim Hollemans, Toine Maurix, Nuray Sahin, Evelien Gerrits
Vormgeving: btz vorm en regie www.reiniervanarkel.nl www.herlaarhof.nl www.demarrage.info www.reinierwerktenleert.nl
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DE BEDOELING
Wij zijn er voor mensen met een ernstige psychische
aandoening en hun naasten.
Wij bieden hoge kwaliteit van zorg - een combinatie
van herstelondersteunende zorg en andere bewezen
effectieve behandelinterventies - door kwaliteit te
koppelen aan zelforganisatie met goed opgeleide
professionals.
Wij bieden niet alleen hoge kwaliteit van tweedelijns
specialistische zorg, maar voelen ons ook verantwoordelijk voor het voorkomen van ernstige psychische
aandoeningen.
En omdat we ons realiseren dat we dat niet alleen
kunnen, doen we dat samen met cliënten en hun
naasten en in netwerkverband met partners waaronder
Maatschappelijke Opvang Den Bosch en Ypse.
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DE KERNWAARDEN
We zorgen, werken en organiseren vanuit de kernwaarden: betrokken,
bevlogen en betrouwbaar. We verbinden ons hiermee aan de waarden
van koopman Reinier van Arkel, die in 1442 leidden tot de oprichting van
onze organisatie en die onze identiteit bepalen.
Betrokken
We staan midden in de maatschappij en dragen bij aan een veilige en
gezonde samenleving. Onze professionals sluiten aan bij de hulpvraag
van de cliënt en zijn naasten, ze zijn beschikbaar en bereikbaar. We zijn
als collega’s betrokken bij elkaar en bij de bedoeling van Reinier van
Arkel. Onze zorg is flexibel en nabij georganiseerd.
Bevlogen
We lopen warm voor ons werk, zijn behulpzaam, oplossingsgericht en
bieden hoop. We werken met elkaar en anderen om de meest optimale
zorg te leveren en nemen het voortouw om deze continu te verbeteren.
Betrouwbaar
We staan voor kwaliteit en veiligheid. Dit doen we door onze zorg continu te verbeteren op basis van de laatste ontwikkelingen en op basis van
onze ervaringen. We zijn hierop aanspreekbaar, werken transparant en
doen wat is afgesproken. Wetenschappelijk onderzoek helpt ons daarbij.
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DE RICHTINGGEVENDE PRINCIPES
Om recht te doen aan de bedoeling van Reinier van Arkel hanteren we de volgende
vijf richtinggevende principes:
• Wij zijn er voor mensen met ernstige psychische problematiek en hun naasten.
Wij zijn er, gastvrij en present. Het is onze overtuiging dat (verergering van) ernstige
psychische problematiek voorkomen wordt, wanneer we tijdig de juiste zorg bieden
in de nabijheid van de cliënt. Net zo belangrijk als de zorg voor de cliënt is dat familie
en naasten van de cliënt zich gesteund voelen en dat ook zij een beroep op ons kunnen doen.
• We bieden hoogwaardige tweedelijns specialistische zorg.
Het verbeteren van de kwaliteit van onze zorg is een voortdurend proces. Kwaliteit
wordt ingegeven door helder omschreven zorgprogramma’s en evidence based
psychiatrie. Wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de ontwikkelingen binnen
Reinier van Arkel en de bedoeling van onze zorg.
• Herstelondersteunende zorg is onze inhoudelijke basis.
Vanuit dit uitgangspunt begeleiden wij cliënten in hoe ze zichzelf kunnen versterken
en de regie over het leven opnieuw in handen kunnen nemen.
• Herstellen doe je thuis. We leveren onze zorg zo dichtbij als mogelijk.
Ambulant de zorg verlenen die nodig is, dat is het uitgangspunt. We werken in subregio’s, zodat we letterlijk en figuurlijk dicht bij onze cliënten, huisartsen, wijkteams
en andere netwerkpartners zijn. Daar waar een klinische opname nodig is, zien we
dat als een zo kort mogelijke interventie in het ambulante proces.
• Dit kunnen we niet alleen en daarom leveren we onze zorg samen met de cliënt,
zijn naasten en in een subregionaal netwerkverband.
We realiseren ons dat we anderen nodig hebben om alle facetten van zorg en begeleiding die een cliënt nodig kan hebben, mogelijk te maken. De regierol ligt soms bij
ons maar kan ook bij een ander liggen. In samenspraak met deze anderen leveren
wij ons aandeel in het geheel van zorg die het herstel van de cliënt faciliteert.
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AMBITIES
Door uitvoering te geven aan onze bedoeling, kernwaarden en richtinggevende principes willen we de volgende
doelstellingen bereiken:

1/3 meer herstel voor alle cliënten

3x8
Cliënttevredenheid, medewerkertevredenheid
en stakeholdertevredenheid van een 8 (triple 8)

BEDOELING

KERNWAARDEN

RICHTINGGEVENDE
PRINCIPES

AMBITIES
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CLIËNTEN
Top 10-aanmeldklachten

Anst- en
spanningsklachten
1168
15%

Klachten n.a.v.
traumatische
gebeurtenis

573
7%

503
6%

Gedragsklachten
1644
21%

School- en
leerklachten

497
6%

Stemmingsklachten
1870
24%

308
4%
300
4%

13.139
unieke cliënten
5.842
instromende cliënten
5.112
uitstromende cliënten

Suïcidaliteit

Klachten m.b.t.
leggen contacten

280
Psychotische klachten
177 4%
2%
Klachten m.b.t. het lichaam
Klachten m.b.t. partner/gezin/familie

Top 10-gemeenten

OSS

ZALTBOMMEL

516 4%

87 separaties
2090 uur

516 4%

MAASDRIEL

466 4%
’S-HERTOGENBOSCH

HEUSDEN

650 5%

4377 33%

ST. MICHIELSGESTEL

572 4%

VUGHT

937 7%
Cliënttevredenheid
BOXTEL

741 6%

CQ-index

7,9

Cliëntwaardering
Zorgkaart Nederland

8,0

MEIERIJSTAD

541 4%

HELMOND

386 3%
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MEDEWERKERS
1.818

medewerkers
Anst- en
van wie 81%
spanningscliëntgebonden
klachten
1168
15%

573
7%
503
6%

Gedragssklachten
1644
21%

Stemmingsklachten
1870
24%

497
6%
308
4%

280
177 4%
2%

300
4%

374

406

Instromende medewerkers

vrijwilligers

14

173

ervaringsdeskundigen

stagiair(e)s

291

Uitstromende medewerkers

26,5

0,74 fte
Gemiddeld aantal uren per week
per medewerker

45

leerlingverpleegkundigen
(MBO/HBO)

99

opleidelingen

7,75

Gemiddeld aantal jaren in dienst

5,8%

Verzuimpercentage Reinier van Arkel
(ggz-branche 6%, sector gezondheidsen welzijnszorg 5,7%).

6,4

Medewerkerstevredenheid (2017: 6)

Voor meer informatie over leren
en werken bij Reinier van Arkel
kijk op reinierwerktenleert.nl
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€

FINANCIEEL

Omzet

Resultaat

Solvabiliteit

110 miljoen

0,1 miljoen

21 %

Jaarrekening 2018
Met de jaarrekening 2018 leggen we verantwoording af over de
geleverde financiële prestaties. De volledige jaarrekening is in te zien via
https://www.desan.nl/net/DoSearch/Search.aspx
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Herlaarhof,
centrum voor
kinder- en jeugdpsychiatrie (KJP)

Eenheid Ambulante
Specialistische
Behandeling
(ASB)

Eenheid Ziekenhuispsychiatrie,
Ouderen en
cognitie (ZPO)

Psychotraumacentrum
Zuid Nederland

Eenheid Wonen,
Zorg en
Participatie
(WZP)

Eenheid Acute
intensieve en
Forensische Behandeling (AFB)

Met ingang van 1 januari 2019 zijn de eenheden ASB en
ZPO samengevoegd tot de eenheid Reinier+. De eenheden
AFB en WZP zijn opgegaan in de eenheid Reinier2.

Raad van Bestuur

Raad van Toezicht

Ondernemingsraad

Centrale Cliëntenraad

De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de
algemene gang van zaken,
beleidsvorming en –uitvoering
van de holding Reinier van Arkel
groep. Dit in goed overleg met
de diverse adviesorganen en
inhoudelijke gremia en onder
toezicht van de Raad van
Toezicht.

De Raad van Toezicht toetst
op pro-actieve en betrokken
wijze of de Raad van Bestuur
bij beleidvorming en uitvoering
van de bestuurstaken oog
houdt op de interne besturing
en de kwaliteit van zorg met
inachtneming van het algemene publieke belang van de
ggz-zorg in de regio.

De Ondernemingsraad is het
medezeggenschapsorgaan
dat de medewerkers vertegenwoordigt en hun belangen
behartigt. Dat doet de raad
door samen met de Raad van
Bestuur overleg te voeren en
beleid te maken.

De Centrale Cliëntenraad vertegenwoordigt en behartigt de gemeenschappelijke belangen van
mensen die in behandeling zijn
bij Reinier van Arkel. Uitgangspunt hierbij is het inbrengen van
het cliëntenperspectief. De raad
bespreekt onderwerpen die spelen binnen de instelling en die de
Wet Medezeggenschap Cliënten
Zorginstellingen (WMCZ) raken.

Lucien Geelen
voorzitter Ondernemingsraad

Tom van Mierlo en Eddy van Doorn
Raad van Bestuur

Nelly van Alebeek
voorzitter Cliëntenraad

Rienk Goodijk
voorzitter Raad van Toezicht

Familie- /
Betrokkenen Raad (FBR)
De FBR behartigt de algemene belangen
van familie en indirect dus ook van cliënten.
Op die manier wil de FBR goede zorg bewaken.
Onderzoek toont aan dat de behandeling van cliënten
beter verloopt als familie nauwer bij de behandeling
betrokken wordt. Het belangrijkste doel
van de FBR is dan ook het stimuleren van
deze betrokkenheid.
Els van der Sanden voorzitter Familie- / Betrokkenenraad
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ZORGINHOUDELIJKE ONTWIKKELINGEN

Reinier van Arkel hanteert het concept van positieve gezondheid en de herstelvisie als
leidraad voor de wijze waarop we zorg en begeleiding bieden. Beide leggen de focus op
welbevinden en wat mensen wel kunnen. Positieve gezondheid wordt gedefinieerd als ‘het
vermogen van mensen om met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven
om te gaan, en daarbij zo veel mogelijk de eigen regie te voeren’. Herstel is een persoonlijk
en uniek proces waarin iemand de draad weer probeert op te pakken en zijn leven opnieuw
inhoud en richting geeft.

Thuis in de wijk:
van cliënt naar
wijkbewoner

Positieve gezondheid

High en
Intensive care

Lichaamsfuncties

Dagelijks functioneren

Werk als medicijn

MAATSCHAPPELIJK
HERSTEL

Mentaal welbevinden

SYMPTOMATISCH
HERSTEL

PERSOONLIJK
HERSTEL

Sociaal maatschappelijk
participeren

Kwaliteit van leven

Werken aan
herstel met
ART

Specialistische
intensieve
traumatherapie
SITT

Zingeving

APOLO en
VIBE: vroegtijdig
signaleren en behandelen

Eerste hulp
bij psychische
problemen

HERSTELVORMEN
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ZORGINHOUDELIJKE ONTWIKKELINGEN

HERSTELVISIE
Herstel is niet zozeer hetzelfde als genezen. Ook wanneer klachten niet direct verlicht kunnen
worden, kunnen het welbevinden en de kwaliteit van leven versterkt worden. Het is voor de cliënt
een proces van bewustwording en acceptatie van de eigen problemen en beperkingen, maar ook
van het zien van mogelijkheden, het hervinden van controle op eigen leven en het vergroten van
het gevoel van eigenwaarde. Herstel betekent niet alleen herstel van gezondheid, maar ook van
identiteit, van dagelijks functioneren en het (her)vinden van een plek in de maatschappij.
We onderscheiden drie vormen van herstel:
Persoonlijk herstel
Onder persoonlijk herstel verstaan we het hervinden van een eigen, persoonlijke identiteit en van
een hernieuwde betekenisgeving aan de eigen psychische klachten en het eigen levensverhaal.
Daarnaast gaat het om het hervinden van perspectief, hoop en grip op het eigen leven en op het
hervinden van verbondenheid met anderen.
Maatschappelijk herstel
Onder maatschappelijk herstel verstaan we herstel van het dagelijkse, sociale en
maatschappelijke functioneren en het ontwikkelen of hernemen van sociale en
maatschappelijke rollen, zowel in de kring van lotgenoten, familie en vrienden als
in de context van werk, studie en vrijetijdsbesteding. Het gaat hierbij niet alleen
om persoonlijke ondersteuning, maar ook om de verbetering van de maatschappelijke
positie van de betrokkenen: om sociaal ‘erbij horen’ en om vermindering
van vooroordelen, discriminatie en uitsluiting.
Symptomatisch herstel
Hieronder verstaan we het herstel van de klachten van de (ernstige) psychische
aandoening en eventuele lichamelijke aandoeningen.
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ZORGINHOUDELIJKE ONTWIKKELINGEN

SPECIALISTISCHE INTENSIEVE
TRAUMATHERAPIE: SITT
Het Psychotraumacentrum Zuid Nederland (PTC) is gestart met SITT: ‘Specialistische intensieve traumatherapie’. Wat in april 2018 begon als een project is inmiddels
een soepellopende organisatie met een team van gekwalificeerde medewerkers dat elke maand een SITTprogramma verzorgt.

SITT is een intensief behandelprogramma, bestaande uit
EMDR, Imaginaire exposure, exposure in vivo, PMT en
sport, dat doorlopen wordt gedurende zeven dagen verdeeld over twee weken. Het team van behandelaars werkt
nauw met elkaar samen, zodat het met goede overdrachten een optimaal behandelresultaat kan bereiken. Een van
de behandeldagen staat in het teken van gezin, familie en
de sociale context. Op deze dag ontvangt de veteraan zijn
of haar belangrijke naasten en kijken ze met elkaar wat er al
veranderd is en welke doelen er nog gesteld kunnen worden.
Wat cijfers: In 2018 namen 107 mensen deel aan SITT van
wie de helft veteranen. Van deze deelnemers rapporteerde 91% minder posttraumatische stressklachten te heb-

ben dan voor de behandeling. Onder veteranen was dit
zelfs 94%. Ongeveer 63% van de deelnemers voldeed niet
meer aan de diagnose PTSS, voor veteranen was dit 60%.
De ervaringen van het overgrote deel van de veteranen
zijn heel positief. De locatie (een huiselijke setting) en de
kleinschaligheid (een groep bestaat uit maximaal 9 personen) worden als prettig en veilig ervaren. Het behandelprogramma wordt als zwaar ervaren, deels omdat de dagen intensief en lang zijn, maar vooral omdat de veteranen
de confrontatie moeten aangaan met hun ingrijpende uitzendervaringen. Opvallend is dat de veteranen vaak pas
tijdens het SITT-traject voor het eerst tot in detail en in
zijn geheel vertellen over hun traumatische ervaringen.
Opmerkelijk is ook dat dit vaak al na korte tijd tot opluchting en afname van klachten leidt.
Een van de veteranen sprak na afloop van het ‘moeilijkste
maar beste’ traject dat hij had doorlopen. Verschillende
veteranen gaven aan ‘meer rust in het hoofd’ te ervaren.
Ook in de gezinnen van veteranen wordt meer rust ervaren.
Minidocumentaire SITT:
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ZORGINHOUDELIJKE ONTWIKKELINGEN

WERK ALS MEDICIJN
Werk biedt structuur, een inkomen, sociale contacten en
waardering. Net zoals voor bijna iedereen geldt, is werk
ook voor veel mensen met een ernstige psychische aandoening een belangrijke voorwaarde om mee te kunnen
doen in de samenleving. Het draagt bij aan een gevoel van
erkenning, eigenwaarde en zingeving. Velen beschouwen werkhervatting als een belangrijke graadmeter voor
hun persoonlijk en maatschappelijk herstel. Reinier van
Arkel maakt in 2018 ‘werk van werk’ met de werkgerichte behandelaanpak, Individuele Plaatsing en Steun en
Ontwikkelingsgerichte Arbeidsmatige Dagbesteding.
De werkgerichte behandelaanpak biedt mensen met een
ernstige psychische aandoening hulp waarbij werk nadrukkelijk wordt ingezet als middel tot herstel. De aanpak
startte in 2016 met een pilot van UWV en Reinier van Arkel. De evaluatie begin 2018 toonde onder meer aan dat
werkgerichte therapie participatie van cliënten meer stimuleert dan reguliere therapie. Ook werd aangetoond dat
meedenken vanuit meerdere perspectieven meerwaarde
heeft voor een zorgvuldige diagnostiek en voor een ‘oefen’werkplek op maat. De geïntegreerde aanpak legt het accent
niet op de ziekte en problemen van cliënten maar op veerkracht,
zelfredzaamheid en het hervinden van de zin in het leven.
Tot en met 2018 startten 54 cliënten met de werkgerichte
behandelaanpak. Eind 2018 hebben 23 cliënten het traject
afgerond waarbij 8 cliënten een betaalde baan hebben en
6 een werkervaringsplek. De werkgerichte behandelaanpak loopt nog door voor 21 cliënten. Tien cliënten hebben
het traject niet afgerond vanwege o.a. somatische problematiek of terugval in psychische problematiek.
“Direct verder kijken voorkomt een zwart gat.
Ik heb mijn doelen bereikt en van de basis
die is gelegd, pluk ik dagelijks de vruchten.”
Individuele Plaatsing en Steun
Individuele Plaatsing en Steun (IPS) is een bewezen succesvolle methodiek om mensen met een psychische aandoening aan een betaalde baan te helpen en ervoor te zorgen
dat zij langdurig aan het werk blijven. Uitgangspunt van IPS
is dat ieder mens die dat wil, kan werken op een reguliere
baan. Bij Reinier van Arkel helpt een team van IPS-coaches
cliënten bij het zoeken, vinden en behouden van een passende baan. Ze verlenen maatwerk, begeleiden op de werkvloer en zijn voortdurend op zoek naar werkgevers.

IPS-coach Eugénie van Heijningen en Joeri. Joeri heeft een
werkritme nodig om zijn dag goed in te kunnen delen. Vanuit het FACT-team is hij begeleid naar een nieuwe baan.
Als cateringmedewerker bij Van Neynsel heeft Joeri het erg
naar zijn zin.
Ontwikkelingsgerichte Arbeidsmatige Dagbesteding: OAD
Reinier van Arkel, Weener XL en WSD hebben een intensieve
samenwerking om mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid een passend aanbod op het gebied van ontwikkelingsgerichte arbeidsmatige dagbesteding aan te bieden.
“Ik word echt gezien als een van de medewerkers ook al
werk ik nog als vrijwilliger een dagdeel in de week.”
Iedereen in de leeftijd van 21 tot 67 jaar die behandeld
wordt of een behandeling start bij Reinier van Arkel en
graag (weer) wil werken, komt in aanmerking voor OAD.
Voor maximaal een jaar volgt de deelnemer een intensief
traject begeleid door een medewerker van Reinier van
Arkel en een werkbegeleider van WSD of Weener XL. Na
aanmelding volgt een gesprek waarin de mate van zelfredzaamheid op verschillende gebieden in kaart wordt
gebracht. Familie en naastbetrokkenen worden vanaf het
tweede gesprek nauw betrokken. De mate van zelfredzaamheid wordt elke drie maanden opnieuw in kaart gebracht, zodat de voortgang van het traject en het halen
van de doelen inzichtelijk worden voor alle partijen.
John is in behandeling bij Reinier van Arkel en werkt nu bij
de Blizo. Zie de video:
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ZORGINHOUDELIJKE ONTWIKKELINGEN

WERKEN AAN HERSTEL MET ART
Mensen met een ernstige psychische aandoening hebben, net als ieder mens, behoefte aan autonomie in het
leven. Sommigen van hen verblijven jarenlang in een
ggz-instelling en leven in een voortkabbelende situatie
waarbij het herstel stagneert en ze zich hebben geïdentificeerd met het patiënt-zijn. Om dit te doorbreken is
het ART-gedachtegoed ontstaan. ART staat voor Actief
heRstel in de Triade. Het is ontwikkeld om herstel van
mensen weer op gang te brengen door hen zelf een stempel te laten drukken op het zorgproces, met ondersteuning van familie, naasten en professionals. In 2018 is gestart met de implementatie van het ART-denken binnen
de beschermde woonvormen van Reinier van Arkel.
Inge Goverde, behandelaar en Denny van Boxtel, teammanager over de betekenis van de implementatie van ART.
“Het vergt een omslag van aanbodgericht naar vraaggestuurd werken. Niet meer de zorg overnemen, maar vragen
wat mensen nodig hebben, zodat de stap naar herstel
wordt gefaciliteerd. Zo hervinden mensen hun eigen identiteit en kracht en kunnen ze de eigen rol in het leven
en maatschappij opnieuw vervullen.” Van unit-assistent
tot verpleegkundige: alle medewerkers van beschermd
wonen zijn vanaf 2018 geschoold in het herstelgericht
werken. Ook de medewerkers van de sociaal wijkteams
volgden de training. Dat komt de zorg ten goede omdat
in de samenwerking nu dezelfde taal wordt gesproken.
Daarnaast worden meer kortstondige beschikkingen afgegeven. “Daardoor moet we inzoomen op de activiteiten
in het herstelplan, waarin de hersteldoelen worden ge-

formuleerd. We willen cliënten aansporen tot herstel en
daarvoor zijn korte-termijn-doelen nodig waarmee cliënten successen kunnen ervaren.” De jaarlijkse evaluatie van
het begeleidingsplan is vervangen door driemaandelijkse
zorgafstemmingsgesprekken. “In zo’n gesprek gaat het om
de doelen die binnen drie maanden te verwezenlijken zijn.
Als dat lukt kunnen mensen iets afvinken van hun lijstje,
hebben ze weer een stap gezet. Zo hebben cliënten veel
meer grip op hun vooruitgang. Het gesprek vindt plaats in
aanwezigheid van diegenen die op dat moment nodig zijn
voor het herstelproces. Als het over voeding gaat kan de
diëtiste aansluiten, gaat het over medicatie dan kan dat
de behandelaar zijn. Dit gebeurt allemaal triadisch dus de
cliënt, zijn netwerk en iemand vanuit de professionele begeleiding zijn aanwezig.”
cliënt
Meer informatie overBasisbehoeften
ART: www.art-psy.nl

Veranderende opvattingen

Actief

Herstel

Triade

active

recovery

triad

ART is tijdelijk
Je eigen
woning kiezen

Gezondheid

In de behandelrelatie

Identiteit
In het team
Dagelijks leven

Actieve
houding

Maatschappelijke
participatie

In de
organisatie

Nieuw perspectief; empowerment; meer herstel
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THUIS IN DE WIJK:
VAN CLIËNT NAAR WIJKBEWONER
Reinier van Arkel is, ook in 2018, samen met woningbouwcorporaties, welzijnsorganisaties, gemeenten en
andere partijen druk doende om het beschermd wonen
te ‘kantelen’. Niet vanuit rekenkundige benaderingen of
tekentafels, maar vanuit de overtuiging dat werkelijk
herstel thuis plaatsvindt. Hierbij gaat het niet alleen om
het herstel van symptomen van de ziekte maar ook om
herstel van het persoonlijk en het maatschappelijk functioneren.
Om dit herstel mogelijk te maken zoeken alle betrokken
partijen naar manieren om de zorg te transformeren en
zorgvormen te creëren die de eigen regie van de cliënt
versterken. Vanaf 2016 tot 2024 worden zoveel mogelijk
plaatsen beschermd wonen omgevormd tot beschermd
thuis waarbij sprake is van het scheiden van wonen en
zorg. De kanteling sluit aan bij de regiovisie ‘Beschermd
wonen, maatschappelijke en verslaafdenopvang’ van de
gemeenten in de Meierij en Bommelerwaard. Uitgangspunt vormt ook hier de behoefte van de cliënt. Als iemand
aangeeft zelfstandig te willen gaan wonen, wordt gekeken
naar hoe dat kan worden verwezenlijkt: wat zijn de cliëntdoelen, hoe zijn de financiën, wat is de meest passende
plek.
Thuis in Zuidoost
Thuis in Zuidoost: van cliënt naar wijkbewoner
Ook het in 2018 gestarte project Thuis in Zuidoost houdt
verband met de transformatieopdracht naar ‘beschermd
thuis’. Het project richt zich op Den Bosch Zuidoost en
wil bijdragen aan meer participatie in de samenleving en
doorbraken maken in complexe situaties waarbij vaak veel
partijen betrokken zijn. Om dit te realiseren wordt een samenwerkingsverband over organisaties heen ontwikkeld

dat ondersteuning biedt aan mensen met problemen en/
of verward gedrag. Professionals hebben ruime handelingsvrijheid om in de wijk te doen wat nodig is en met
intelligente ongehoorzaamheid creatief om te gaan met
bestaande regelgeving. Doorbraaktafels en leersessies
zijn voorbeelden van tools om dit te stimuleren. Thuis in
Zuidoost is een initiatief van de gemeente, de zorgaanbieders Reinier van Arkel (ggz), Cello (zorg voor mensen met
een verstandelijke beperking), Novadic-Kentron (verslavingszorg), Breed Welzijn (Farent en MEE) en de Bossche
woningcorporaties, vertegenwoordigd door Zayaz.

Goed wonen
een veilig
thuis

iedereen
een dak

Fijne leefomgeving
voor en met iedereen

eigenaarschap
bij hulpvragen

THUIS IN
DE WIJK
waakvlamcontract

Goede
ondersteuning
die echt bij
jou past

behoud
uitkering

Gezonde financiën
geen onnodig
gedoe

gewoon
aan de slag

Waardevolle
daginvulling
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APOLO EN VIBE:
VROEGTIJDIG SIGNALEREN EN BEHANDELEN
VAN PERSOONLIJKHEIDSPROBLEMATIEK
Bij Reinier van Arkel willen we ernstige psychiatrische aandoeningen voorkomen. Dit doen we onder meer door vroegdiagnostiek en vroege behandeling,
want behandelingen werken beter als we er sneller bij zijn. Dit geldt in het
bijzonder voor persoonlijkheidsproblematiek. Het onderzoeksproject APOLO
en behandelvorm VIBE staan voor het vroegtijdig signaleren en behandelen
van persoonlijkheidsstoornissen. APOLO staat voor ‘Adolescenten en hun
PersoonlijkheidsOntwikkeling: Een Longitudinaal Onderzoek’. VIBE staat voor
vroege interventie borderline en emotieregulatie.

APOLO

VIBE
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APOLO

Website

APOLO richt zich op de vroegtijdige herkenning
en onderkenning van persoonlijkheidsproblematiek bij adolescenten. In het onderzoeksproject
werken de Universiteit Utrecht, het Vincent van
Gogh Instituut en Reinier van Arkel samen. Vijf
psychologen van Reinier van Arkel zijn betrok-

ken bij dit onderzoek, die worden begeleid door
collega’s vanuit Reinier van Arkel en Universiteit
Utrecht. Nagila Koster is projectleider. Zij licht
het belang en de doelstelling van het onderzoek
toe. “Het draait om zorg op tijd en zorg op maat.
We volgen adolescenten lange tijd om goed zicht
te krijgen op hoe hun ontwikkeling verloopt. In
het onderzoek nemen we algemene kenmerken
van de persoonlijkheid mee, de manier waarop
adolescenten zich aanpassen aan hun (sociale)
omgeving en de narratieve identiteit. Dit is het
persoonlijke verhaal waarin iemand betekenis
verleent aan wat hij heeft meegemaakt en hoe
dat hem heeft gevormd.
Ook onderzoeken we hoe een afwijkende persoonlijkheidsontwikkeling relateert aan het dagelijks functioneren en hoe behandeling hierop
kan ingrijpen. Dat functioneren gaat gedeeltelijk
over het voltooien van ontwikkelingstaken. Lukt
het bijvoorbeeld voor jezelf te zorgen of los te komen van je ouders en je eigen keuzes te maken?
We vinden het ook belangrijk dat je tevreden bent
met het leven dat je leidt, dat is een van de redenen waarom adolescenten hulp zoeken.”
In het voorjaar van 2018 werd gestart met de implementatie van de dataverzameling; de eerste
jongeren vulden de vragenlijst in en werden geinterviewd.
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VIBE
Vroegtijdig en op maat behandelen van jongeren
met beginnende persoonlijkheidsproblemen, dat
doen we met VIBE. VIBE is een laagdrempelige,
kortdurende behandeling voor kinderen en adolescenten (12-23 jaar) - en hun ouders - met milde
tot matige emotieregulatie- en borderlinepersoonlijkheidsproblemen. VIBE is ontwikkeld door
Pinés Nuku, klinisch psycholoog en psychotherapeut, zijn collega’s van het centrum Adolescentenpsychiatrie (CAP) en Herlaarhof, specialistisch
centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie. In april
2018 is de behandeling gestart.
Vanwege uiteenlopende factoren kan de persoonlijkheidsontwikkeling van jongeren en adolescenten minder goed verlopen. Dit kan zich uiten in cognitieve en emotieregulatieproblemen.
Iemands stemming wisselt dan snel en extreem
en er is weinig controle over het eigen gedrag.
Deze adolescenten denken vaak negatief, ook
over zichzelf, kunnen moeilijk relativeren en reflecteren op eigen gedrag. Ook gaan ze vaak op
een ongezonde manier om met de stress en de
problemen (negatieve coping) zonder te beseffen
dat dit averechts kan werken. De emotieregulatieproblemen leiden vaak tot moeilijkheden thuis,
op school of werk en in relaties met anderen.
VIBE wil deze jongeren en adolescenten zo vroeg
mogelijk en op maat behandelen. Voorkomen dat
de problematiek zich vastzet en ontwikkelt tot
zwaardere en chronische persoonlijkheidsproblematiek. Pinés Nuku licht toe: “Binnen VIBE hebben
CAP en Herlaarhof één gedeelde visie vroegtijdige
detectie en behandeling
op maat waarbij de kernproblemen worden aangepakt: het vergroten van

Pinés Nuku

inzicht van de adolescent in zijn of haar problematiek, vergroten van de zelfredzaamheid en het verminderen van de afhankelijkheid van de hulpverlening. Dit zijn de leidende principes binnen VIBE.”

Noortje van Ballegooi (projectmedewerker ervaringsdeskundigheid): “Het feit dat eerder onderzocht
wordt of kinderen en jongeren een kwetsbare persoonlijkheid hebben, vind ik als ervaringsdeskundige erg positief. Hoe eerder je erbij bent, hoe beter.”
VIBE is een kortdurende behandeling tot maximaal 20 sessies. ”De korte duur van de behandeling is helpend en motiverend voor de jongeren.
De drempel om in behandeling te komen is laag.
Sommige jongeren hebben voor hun gevoel al
na vijf gesprekken hun behandeldoelen behaald.
Mede door de overzichtelijkheid van de behandeling en de concreet toetsbare criteria (op het
functioneren) krijgen zij soms voor het eerst in
hun leven het gevoel dat zij iets zelfstandig én
met succes hebben afgerond.”

infographic
VIBE

VIBE vroege interventie borderline en emotieregulatie
KINDER- EN JEUGDPSYCHIATRIE (HERLAARHOF)
EN CENTRUM ADOLESCENTENPSYCHIATRIE (CAP)
Voor
ssen
er
g
jon en tu

12 23
en

jaar

VIBE

Behandelteam

met emotie-regulatieproblemen
of beginnende
borderlinepersoonlijkheidsstoornis

Schema Focused Therapy

Psycholoog (GZ-psycholoog/
(SFT/schematherapie)
Psychotherapeut)
Individuele Behandeling.
Systeemtherapeut
Met de steun van de behandelaar
Psychiater
probeert cliënt de aangeleerde
niet helpende voel-denk-doe-patronen
(schema’s) en de wisselende en instabiele
gemoeds-toestand (modi) beter te hanteren
of te vervangen door gezonde schema’s.

Kortdurende
behandeling

Schema Focused Therapy (SFT, schematherapie)
systeem- en gezinsbehandeling

Systeem- / gezinsbehandeling

psychiatrische behandeling

Emotieregulatieproblemen zijn vaak voor
zowel de kinderen/jongeren als hun naasten/ouders lastig en kunnen tot ongezonde
patronen in de gezinssituatie leiden. Met
gezinsbehandeling proberen we hier inzicht in
te krijgen en de afstemming tussen ouders en
kind helpender te maken.

crisismanagement/casemanagement

DOEL

Vroegdetectie en vroeginterventie
voor beginnende borderlinepersoonlijkheidsproblematiek
(BPS)

Crisis- / casemanagement

(hulp bij dagelijks functioneren)
Samen met behandelaar en/of psychiater
wordt naar een specifieke oplossing toegewerkt om de behandeling zo goed mogelijk
voort te zetten en het herstel te vergroten.

voorkomen van verergering van de klachten
verbeteren sociaal functioneren cliënt
bevorderen welzijn familieleden en naasten
bijdragen aan gezonde persoonlijkheidsontwikkeling

2-4

16-1se8ssies

wekelijkse
(individuele
)
gesprekken

follow up
sessies

Aanmelden
Aanmelden bij Reinier van Arkel uitsluitend
na doorverwijzing van een huisarts of een specialist
Herlaarhof (tot 18 jaar):
Aanmelding en Consultatieteam: (073) 658 53 33
op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur
ACH@Reiniervanarkel.nl
Centrum Adolescentenpsychiatrie (vanaf 16 jaar):
Entree (073) 658 68 68 op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur
Entree@reiniervanarkel.nl

Psychiatrische behandeling

Inzetten van medische zorg en medicatie
om de behandeling te bevorderen.

VIBE is niet geschikt voor iedereen.
Wanneer er sprake is van:
• een autismespectrumstoornis
• zeer acute/chronische suïcidaliteit
• ernstige traumatisering / PTSS
• psychotische stoornissen
• een primaire eetstoornis
• geen vast woonverblijf
• een fors tekort in gezag van ouders
• actueel geweld (in de thuissituatie)
• een IQ onder 80
bespreken we dat per casus/individu.
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HIGH & INTENSIVE CARE-AANPAK
BOEKT GOEDE RESULTATEN
Reinier van Arkel is op weg naar separeervrije zorg. Dit
is bekrachtigd met ondertekening van het Dolhuysmanifest. De inzet van de High & Intensive Care (HIC)-methodiek is een belangrijke stap in het terugdringen van
het aantal separaties en de opnameduur.
Het behandelen volgens de HIC-aanpak is nog relatief
nieuw. Het HIC-model voor volwassenen werd in 2013
geïntroduceerd door o.a. Tom van Mierlo en Frits Bovenberg. In 2017 is het vertaald naar een werkwijze die
geschikt is voor adolescenten (meer informatie: www.
kenniscentrum-kjp.nl) en startte Herlaarhof een HIC-afdeling voor jeugdigen. Anne Pelzer, psychiater Herlaarhof, deed vanaf dat moment onderzoek, in samenwerking met de instellingen De Bascule (Amsterdam)
en Karakter (Nijmegen). “Uitgangspunt van het HICgedachtegoed is dat de opname van de jeugdige een
intermezzo is. Een intermezzo gericht op herstel zodat de jongere zo snel mogelijk weer kan participeren
in de eigen omgeving. Een opname op zich is in onze
optiek niet helend; we kijken naar wat de jeugdige en
zijn omgeving nodig hebben om thuis verder te kunnen.
Centraal in de behandeling staan eigen regie en contact
maken.

Omdat de behandelmethodiek van HIC-jeugd nog volop
in ontwikkeling is, is het van belang elementen waarvan
wij denken dat ze werken ook te toetsen bij de jeugdigen en hun ouders of opvoeders zelf. Het leidde tot de
opzet van een multicenter onderzoek naar werkzame
factoren van kortdurende psychiatrische crisisopnames
in samenwerking met De Bascule en Karakter, die vanuit
eenzelfde HIC-visie werken. Aan het onderzoek namen
30 kind-oudersystemen deel, wat resulteerde in totaal
47 interviews. Geconcludeerd kan worden dat diverse
factoren significant bijdragen aan een (duurzaam) effectief behandelresultaat op een HIC-Jeugd. Een groot
deel van de jongeren maakt een positieve opmerking
over hoe de HIC-aanpak bijdraagt aan het leren omgaan
met emoties en/of life events tijdens opname. Vaders
en moeders voelen zich meer begrepen en hebben
meer vertrouwen in zichzelf dan jongeren. Ook toont
het onderzoek aan dat daar waar na een HIC-opname
de mogelijkheid bestaat om intensieve ambulante
thuisbegeleiding in te zetten, het behouden behandeleffect groter is.
separaties

opnameduur in dagen

44
7
2015 2018

60
12
2015 2018

De HIC-aanpak boekt goede resultaten als het gaat om
het terugdringen van dwang- en drangmaatregelen.
Het aantal gestarte separaties is van 44 in 2015 gedaald naar 7 in 2018. In 2015 was de opnameduur op
de toenmalige crisisafdeling van Herlaarhof gemiddeld
60 dagen, in 2018 was dit op de HIC nog maar 12 dagen.

Anne Pelzer: “Het is zaak om met elkaar, bij voorkeur
landelijk, te komen tot een gedeelde visie op de High
& Intensive Care voor jeugdigen en de resultaten met
elkaar te monitoren.”
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EERSTE HULP BIJ PSYCHISCHE PROBLEMEN

Als iemand zich verbrandt of in zijn vinger snijdt, dan
pak je thuis de EHBO-koffer. Maar wat doe je als een
geliefde, een vriend, de buurman of je leerling een paniekaanval krijgt, zijn bed niet meer uitkomt of steeds
somberder wordt? De cursus ‘Eerste hulp bij psychische
problemen’, internationaal bekend als MHFA, leert deelnemers hoe je eerste hulp biedt aan mensen met (beginnende) psychische problemen of aan mensen die in
een crisis verkeren.
Reinier van Arkel geeft de cursus in het noordelijk deel
van de provincie Noord-Brabant, tussen Heusden en
Boxmeer, en Meierijstad in het zuiden (GHOR regio, Brabant-Noord). Sinds 2018 bieden we daarnaast de YMHFA
die zich specifiek richt op adolescentie. Dit is een nieuw
product binnen Nederland en wordt nog maar door een
paar licentiehouders aangeboden.

B

Benaderen,
situatie
inschatten
en helpen bij
mogelijke crisis

L

Luisteren
zonder te
oordelen

I

De cursus eerste hulp bij psychische problemen kan op
individuele basis of in-company worden gevolgd. Reinier van Arkel geeft deze cursus in het noordelijk deel
van de provincie Brabant. Na afronding van de cursus
ontvangen deelnemers een certificaat. Een MHFA-training duurt in totaal 12 uur, verdeeld over 4 dagen.
Meer informatie of aanmelden:
mhfa@reiniervanarkel.nl www.mhfa.nl

Informatie en
ondersteuning
aanbieden

Z

Zoeken naar
professionele
hulp
aanmoedigen

Z

Zoeken naar
andere
ondersteuning
in je directe
omgeving
aanmoedigen
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VIDEO’S
www.youtube.com/reiniervanarkel
Het aantal video’s werd in 2018 fors uitgebreid. Video’s waarin teams en behandelingen
of medewerkers worden belicht. Bekijk hier het overzicht van de video’s.

Intensive Home Treatment

Het komt steeds vaker voor dat mensen het leven zo moeilijk
vinden, dat ze er zelf of met steun van hun omgeving niet meer
uitkomen. Bij een dreigende psychiatrische crisis wordt het IHT(Intensive Home Treatment) team ingezet om een ernstige crisis
te voorkomen of de duur ervan te verkorten. In deze animatie
laat Reinier van Arkel zien wat IHT precies inhoudt.
Forensisch Psychiatrische Behandeling
Hoe de behandeling eruitziet voor mensen met een ernstige
psychische aandoening en een justitiële maatregel binnen de Forensisch Psychiatrische Afdeling, forensisch FACT of ART, brengt
deze video in beeld.
Licht Verstandelijke Beperking en Psychiatrie
In deze video vertelt Michelle over haar ervaring met een licht
verstandelijke beperking in combinatie met haar vier andere
psychische klachten: faalangst, bindingsangst, borderline en
ADHD. Team Licht Verstandelijke Beperking en Psychiatrie helpt
volwassenen vanaf 22 jaar.
Specialistische Intensieve Traumatherapie (SITT)
De Specialistische Intensieve Traumatherapie (SITT) is een kortdurende, intensieve en effectieve behandeling waarbij cliënten
zeven dagen, verdeeld over twee weken, worden opgenomen. In
deze minidocumentaire volg je een deelnemer.
Autismespectrumstoornis
Heb jij net als Martin autisme? In deze video vertelt Martin over
zijn ervaringen met het syndroom van Asperger, welk behandelproces hij bij Reinier van Arkel heeft gevolgd en wat hij heeft
geleerd bij deze behandeling.

ADHD
Heb jij net als Lieke ADHD? In deze video vertelt Lieke over haar
ervaringen met ADHD, welke behandelvormen ze bij Reinier van
Arkel heeft gevolgd en bij welke behandelingen zij baat heeft
gehad.
Angst- en Stemmingsstoornis
Als je gebukt gaat onder angsten of depressieve gedachten en de
klachten je ernstig belemmeren in je dagelijks leven, biedt team
Angst - en Stemming van Reinier van Arkel je specialistische zorg
zodat je weer herstelt. In deze video vertelt een cliënt over zijn
ervaringen met angstklachten, het behandelproces dat hij heeft
gevolgd en wat hij heeft geleerd bij deze behandeling.
Electroconvulsietherapie (ECT)
Korte film over ECT waarbij ervaringsdeskundigen en professionals
van Reinier van Arkel aan het woord komen.

Serie ‘Een kijkje in de behandelkamer’
Psycholoog Najla vraagt ervaren collega’s van Reinier van Arkel
wat zij leren aan cliënten en wat zij zelf van hen leren.

Hélène Bögels: Ik kocht wel eens een kaartje of knuffeltje voor
mijn cliënte

Bart van der Linden: Soms is het nodig dat mensen nog meer de
pijn voelen

Niels Nas: Die steen gaf hem vertrouwen
Centrum Adolescentenpsychiatrie
Val jij net als Marleen in de leeftijdscategorie tussen de 18 en 24
jaar oud, dan ben jij net als Marleen jongvolwassen /adolescent?
In deze video vertelt Marleen over haar ervaringen met borderline
en haar negatieve zelfbeeld, welke behandelvormen zij bij Reinier
van Arkel heeft gevolgd en wat haar is bijgebleven van deze
behandeling.
Aanmelding en Intake
Bijna 1 op de 4 mensen in Nederland heeft last van een psychische of psychiatrische aandoening. Behandeling van deze
problemen kan plaatsvinden in een specialistische instelling voor
geestelijke gezondheidszorg. Ter voorbereiding op je behandeltraject bij Reinier van Arkel laten wij je zien hoe de route van
aanmelding en intake eruit ziet.
Persoonlijkheidsproblematiek
Loop jij net als Petra vast in je gevoelswereld of heb jij last van
stemmingswisselingen of terugkerende conflicten met mensen
in je omgeving? Petra vertelt over haar ervaringen met een
persoonlijkheidsstoornis, de behandelingen die zij bij Reinier van
Arkel heeft gevolgd en wat zij heeft gehad aan deze behandelingen.

Alex de Ridder: Mijn patiënt wilde in het begin niets van mij
weten

Wendy Schalke: Ik wil iedereen met een moeilijk verleden
EMDR aanraden

