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1 Voor wie werken wij?
Wij werken voor mensen met een bijzonder verhaal. Kleurrijke, originele, creatieve, ontwapenende,
sterke, beschadigde, angstige, of vrolijke mensen, die verschillende rollen in hun leven hebben vervuld.
Die vaak ook te maken hebben met veel verlies. Verlies van controle over gedachten, sociale contacten,
fysieke gezondheid en autonomie. Die ondanks dat verlies veel in huis hebben en gezien willen worden in
hun mens zijn.
Deze mensen hebben een chronische psychiatrische aandoening waardoor ze moeite hebben met de
dagelijkse dingen, met zelfstandig leven en het beïnvloedt hun gedrag en de omgang met anderen .1 Er is
dus ook sprake van verlies van zelfregie. Naast de chronisch psychiatrische aandoening is een stapeling
van problematiek op verschillende domeinen zoals cognitie, lichamelijk functioneren, sociaal functioneren
en of (i)ADL. De bewoners hebben daarom dagelijks behoefte aan intensieve verzorging en verpleging,
behandeling, begeleiding en monitoring.
Voor hen werken wij. Wij willen hen ondersteunen in het vinden van een veilige en oordeelvrije omgeving,
hen ondersteunen in herstel, in zoverre dat nog mogelijk en gewenst is.
WIJ GEVEN HOUVAST
Als je ondersteuning nodig hebt kun je op ons rekenen – welke vraag je ook hebt. Het kan zijn dat je
gewoon ouder wordt en het niet meer alleen redt, maar je kunt ook op straat zijn beland. Voor ons
maakt dat niet uit. Wij geven de ondersteuning die je nodig hebt.
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2 Hoe werken wij?
2.1

Herstel

Een veelgebruikte definitie van herstel is de definitie van Anthony: “een intens, persoonlijk en uniek proces
van verandering van iemands houding, waarden, gevoelens, doelen, vaardigheden en/of rollen. Het is een
manier van leven, van het leiden van een bevredigend, hoopvol en nuttig leven met de beperkingen als gevolg
van psychiatrische handicaps. Herstel betekent je ontworstelen aan de rampzalige gevolgen van je
psychiatrische toestand en ontwikkeling van een nieuwe betekenis en doel in je leven ”2
Herstel van een psychiatrische aandoening is niet (altijd) een volledig verdwijnen van de klachten van een
aandoening, maar het is een individueel en persoonlijk proces. Hoewel de bewoners een langdurige
zorgvraag hebben, zien wij mogelijkheden voor herstel. Wij begeleiden hen in dit proces. Zo wil iemand
weer deelnemen aan de oude bridgeclub of wil iemand starten met Engelse les.
De literatuur benoemt vier fasen van herstel: overweldigd door de aandoening, worstelen met de
aandoening, leven met de aandoening en leven voorbij de aandoening. 3,4 Bij Atlant wonen op de locatie
voor chronisch psychiatrische verpleeghuiszorg (CPV) mensen die zich in verschillende fasen van hers tel
bevinden. Het is daarom belangrijk om aan te sluiten bij de fase van herstel waarin de bewoner zich (op dat
specifieke aspect) bevindt.
WIJ GEVEN OM JOU
Voor ons is de mens het allerbelangrijkste. Elk mens is prachtig. Kwetsbare mensen ondersteunen wij.
Dat is ons bestaansrecht. Wij doen dit aandachtig, uit volle overtuiging, recht uit het hart.

2.2

Herstelondersteuning

Herstelondersteuning is gericht op het vinden van het juiste evenwicht tussen behandeling en
ondersteuning van de volgende vier aspecten: de identiteit (als persoon), gezondheid, dagelijks
functioneren en maatschappelijk functioneren. De bewoner geeft hierbij zelf aan welk aspect het
belangrijkst is en in welke volgorde hij het herstel zou willen zien. Het is hierb ij belangrijk dat de voor de
bewoner belangrijke naasten betrokken worden. Dit kan familie zijn, maar ook maatschappelijke
instellingen of gezondheidszorg. 4 Minstens zo belangrijk is dat onze zorgprofessionals helpen het kader te
vormen waarbinnen herstel kan plaatsvinden.
Met de bewoner, de belangrijke naasten en ons multidisciplinair team, hebben we het ‘goede gesprek’, we
hebben aandacht voor de aspecten van herstel die belangrijk zijn en welke wensen de bewoner heeft.
Samen maken we het plan waarin de vraag van de bewoner centraal staat en waarin wordt vastgelegd hoe
wij de bewoner hierin ondersteunen.
Mensen met een chronisch psychiatrische aandoening, benoemen ook zelf wat zij belangrijk vinden in hun
herstel en wat zij verstaan onder empowerment. Empowerment is voor hen het herwinnen van de regie
over eigen lijf en leven, versterking van eigenwaarde en zelfrespect, en daarmee onlosmakelijk verbonden
met herstel.5 Hierbij zijn de volgende thema’s belangrijk: Ontluikend zelfgevoel, herstelwerk,
basisvoorwaarden, een betrokken leefgemeenschap, een steunende omgeving, verbondenheid, goede
hulp. Wij willen naast deze mensen gaan staan bij al deze thema’s.
2.2.1 Ontluikend zelfgevoel
Om te herstellen als persoon (het eerste aspect van herstel) 3,4 is het belangrijk dat het zelfvertrouwen
en/of de eigenwaarde toeneemt. Wij streven ernaar dat de bewoner zich bewust wordt dat hij zelf zijn
eigen verantwoordelijkheid heeft en daarom stimuleren wij zelfstandigheid en eigen regie. Zo hebben we
bijvoorbeeld op de huiskamer maandelijks overleg over hoe je als bewoners samenwoont en omgaat met
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elkaar. Ook maak je afspraken over het huishouden. Iedereen heeft hier op een eigen manier een aandeel
in.
2.2.2 Herstelwerk
Daarnaast is het herstellen van gezondheid (het tweede aspect van herstel) 3,4 belangrijk voor de
bewoners. Dit betekent dat de bewoner voor zover dat kan leert omgaan met de symptomen die hij of zij
ervaart. Wanneer zij dit zelf niet kunnen, helpen wij hen daarbij. Dit doen wij door structuur te bieden en
een benadering te bieden die past bij de bewoner. Wij zijn daarom uitermate flexibel en moeten elk
moment kunnen begrenzen en ook schakelen tussen behoeften en emoties van de mensen die wij
ondersteunen. Wij geven kaders waar nodig zodat er ruimte ontstaat. Zo ontstaat er om de bewoner heen
een omgeving waarin minder ziektelast wordt ervaren en herstel optreedt. Ook dragen we bij door
gerichte behandeling en therapie. Je bent nooit uitbehandeld als herstel ook is het verbeteren van de
kwaliteit van het (dagelijks) leven. Zo behandelen we bijvoorbeeld een klein beetje trauma waardoor
iemand weer in bed durft te gaan slapen in plaats van op een stoel.
2.2.3 Basisvoorwaarden en sociale zekerheid
Om te kunnen herstellen op het gebied van dagelijks functioneren (het derde aspect van herstel) 3,4 zijn
bepaalde basisvoorwaarden van belang. Een gevoel van veiligheid is het fundament waarop we verder
bouwen. Andere basisvoorwaarden zijn bijvoorbeeld een zinvolle dagbesteding, een dagstructuur en een
fijne woonomgeving. Wanneer we deze voorwaarden invulling geven dragen zij ook bij aan het vergroten
van het gevoel van veiligheid en ontstaat een positieve wisselwerking.
Bij de inrichting van de woonomgeving houden we rekening met kleur, geluid en huiselijkheid en de
prikkelgevoeligheid. Het is onderdeel van het therapeutisch woon- en leefklimaat dat onze medewerkers
verder invulling geven. Staat de radio wel of niet aan? Zit je in een rustige hoek van de kamer of juist aan
een grote tafel waar veel aanloop is en je meekijkt in de keuken? Als zorgprofessional schakel je mee met
dat wat de bewoner nodig heeft en gebeurt er niets zomaar.
2.2.4 Verbondenheid
Herstel van rollen is het vierde aspect van herstel. 3,4 Mensen willen ergens bij horen en ook voor elkaar iets
kunnen betekenen. Daarom geven wij bewoners ruimte om contact te leggen met elkaar en leuke
activiteiten te ondernemen. Wij kennen ieder zijn of haar verhaal, voor zover iemand het kan en wil
vertellen. Wij praten niet alleen over de aandoening want er is zoveel meer in het leven. Ook bieden wij
(arbeidsmatige) dagbesteding aan waarbij bewoners kunnen kiezen voor werk waar zij plezier in hebben,
voldoening van krijgen en waar men anderen ontmoet.
2.2.5 Een steunende omgeving en een betrokken leefgemeenschap
Niet alleen een gevoel van verbondenheid, ook een steunende omgeving is belangrijk voor het herstel van
rollen. Wij helpen bewoners in het contact met hun naasten of ondersteunen hen wanneer zij hun naasten
niet meer zien. Ook helpen we deze naasten in het contact met bewoners. Wanneer bewoners daar
behoefte aan hebben, helpen wij hen met het contact hernieuwen of behouden in de maatschappij,
waarbij de locatie, het terrein of de organisatie ook het deel van de ‘maatschappij’ kan zijn waar je in een
veilige omgeving contacten kunt hebben. We doen het samen. Met de mensen zelf; hun verhaal,
behoeften en wensen staan voorop. We helpen bijvoorbeeld de bewoner weer aan te sluiten bij zijn of haar
oude bridgeclub of zoeken naar iemand die samen voetbal wil kijken op zondagavond.
2.2.6 Goede hulp
Goede hulp betekent dat wij de mogelijkheden van de bewoners als uitgangspunt nemen (in plaats van de
beperkingen), met hen samenwerken en er – ook op de lange termijn – zijn als dat nodig is. We nemen niet
meer over dan nodig is en houden een vinger aan de pols. Wij kunnen van bewoners leren. Wij bieden de
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best mogelijke zorg, van kleine vragen tot hoog complexe zorg en dit doen we op een veilige en
verantwoorde manier. En dit doen we samen met naasten van bewoners en onze professionals, zoals de
psycholoog of logopedist, kijken we hoe we het beste uit iedereen kunnen halen. Wij staan stevig in onze
schoenen, ondersteunen onvoorwaardelijk en vinden eigen(gereid)heid leuk. Empathie is voor ons
vanzelfsprekend.
WIJ GEVEN STIMULANS
Je bent trots als je zelf iets kunt doen, ongeacht leeftijd of conditie. Wij moedigen dat aan. Richt je
eigen leven zoveel mogelijk zelf in. Doe zelf je dagelijkse dingen. Dat geeft energie.

2.3

Expertise en kennis

Om aan de bewoners de zorg te geven die gericht is op herstel hebben wij een aantal eigenschappen
nodig.6 Wij:
 hebben een attitude van hoop en optimisme;
 zijn present (aandachtig aanwezig voor de bewoner);
 gebruiken ons professionele referentiekader op een terughoudende en bescheiden wijze;
 maken ruimte voor het persoonlijke verhaal van de bewoner, ondersteunen bij het opstellen van dit
verhaal en sluiten er met zorgverlening bij aan;
 herkennen en stimuleren het benutten van eigen kracht van de bewoner;
 erkennen, benutten en stimuleren de ervaringskennis van de bewoner;
 erkennen, benutten en stimuleren de ondersteuning van de bewoner door belangrijke anderen;
 zijn gericht op het verlichten van lijden en het vergroten van autonomie van de bewoner.
Om deze eigenschappen in te zetten en verder te ontwikkelen is reflecteren, leren en verbeteren
vanzelfsprekend en noodzakelijk. Op geen andere manier creëren wij de oordeelsvrije omgeving waarin we
de bewoners echt kunnen leren kennen. 7
En we kijken verder dan het hier en nu. Wij vergroten onze kennis zodat we ook in de toekomst de beste
zorg blijven leveren. We delen de kennis en expertise die we al bezitten in het landelijk netwerk. Om dit te
kunnen doen verrichten we onderzoek van klein praktijkgericht onderzoek tot promotieonderzoek. Dit
doen we samen met het kenniscentrum, opleidingsinstituten en andere zorgorganisaties. En minstens
even belangrijk vertalen en verspreiden we deze kennis. Kennis wordt waardevol als die in het dagelijks
leven van de bewoner weer betekenis krijgt.

WIJ GEVEN KANSEN
Wij zijn speler in een groot netwerk van mensen die hulp verlenen aan mensen. Iedereen werkt met
zijn talent, kennis en kunde. In dat speelveld kunnen wij allemaal doen waar wij goed in zijn.
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3 Wanneer zijn wij tevreden?
Als de mensen die wij ondersteunen oprechte aandacht ervaren, zonder oordeel, altijd. Als we de mensen
om hen heen zien en oog hebben voor het verbindende verhaal met elkaar.
Als we het samen doen en iedereen doet waar hij of zij goed in is. Als we in een groep voldoende oog
hebben voor de behoeften van ieder individueel mens.
Als we geborgenheid en veiligheid kunnen bieden en daarnaast grenzen kunnen stellen waardoor er juis t
ruimte ontstaat.
Als we ons zelf ook kwetsbaar op durven stellen, het durven te zeggen als we het niet weten: we blijven
leren en verbeteren, blijven zoeken naar andere mogelijkheden. Daarin nemen wij geen genoegen met
nee.
Als we verder kijken dan onszelf en dus bijdragen aan de zorg voor alle CPV-bewoners. Als we morgen
weer meer weten en kunnen dan vandaag.
WIJ GEVEN VERBINDING
Wij staan midden in de samenleving. Wij werken samen met alle partijen die voor jou belangrijk zijn.
Dat kunnen huisartsen zijn, verwijzers, onderwijsinstellingen, muziekclubs, buurtinitiatieven, noem
maar op. Maar ook in de directe omgeving zijn wij actief. Wij halende buurt naar binnen. Scholen,
clubs en buren, wij nodigen ze uit en organiseren activiteiten. Zo kennen wij elkaar en leert de één
van de ander.
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