Visie, leervraag en doelen
Themanetwerk 4 - Werken aan herstel vanuit de triade
Visie op triade
• Men moet ‘naasten’ niet strikt opvatten; dit hoeft niet om familie te gaan, gaat om
iemand die belangrijk is.
• Psychische problemen hebben altijd effect op de sociale omgeving!
• Cliënten en naasten gelijkwaardig optrekken
• Vanaf het begin naasten betrekken
Huidige praktijk rond triade
• Systeem niet systematisch betrokken
• Professionals vinden het soms moeilijk
• Implementatie bestaande methodieken blijft achter
• Isolement cliënten (m.n. ook de ouderen) groot probleem!
Leervraag in het themanetwerk
Hoe vergoten we het draagvlak in de organisatie voor triadisch werken?
Doelen
• Cliënt en systeem empoweren > ook zonder professionele hulpverlener
• Optimaal bevorderen van herstel
Subdoelen
o Elk team trainen
-scholing systematisch werken
-klinische lessen en OEFENEN
-resource groepen
-ART
o Elk team past resource groepen toe
o Elk team past triadisch werken toe vanaf intake / dag 1
-actief naasten proberen te betrekken
-vanaf eerste gesprek belangrijke naasten uitvragen
-psycho-educatie voor naasten
-informeren en ondersteuning patiënt/naasten
-systeem therapeut in FACT team
-ontwikkelen digitale communicatie tools voor triade
-heeft de cliënt een kind? Wordt standaard uitgevraagd, en dan?
-echt implementeren
-het woord ‘privacy’ niet gebruik als excuus
-altijd 1e contactpersoon
-wensen patiënt staan centraal
-er ‘zijn’
-hetero anamnese
o Meetbaar maken
-om te kunnen leren
o Eén plan voor triadisch werken
-samenhang bereiken, plan maken ook met fusiepartner
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-inventarisatie initiatieven op gebied van ART (?) in Rotterdam, Den Haag
Familie ervaringsdeskundige (cq naastbetrokkene) als functie binnen zorgbedrijven
-heeft elk team een familie ervaringsdeskundige?
Alle ZAG’s (zorg afstemming gesprekken) triadisch

Wat willen we vasthouden?
• Het besef is er
• Medewerkers kantelen
Wat willen we veranderen?
• Werkelijke overtuiging ontbreekt
• Naastbetrokkene zien als bondgenoot
• Het draagvlak is onbekend
Advies
• Breng kosteneffectiviteit in beeld
• Hard bewijs dat het werkt bekender maken
• Ook triadisch onderzoek
• Competenties versterken aansluitend op “raken”
• Behandelaars moeten ook meer hun eigen levenservaring inbrengen
• Ook hulpverleners successen delen (beeldend)
• Nieuwe GGZ (wet) > kans: crisis wordt thuis behandeld WVGGZ
• Benut denkkracht bijv. Ypsilon
• Quickscan Ypsilon: spiegelen
• Vraag naar meerwaarde (tegen sociaal wenselijk)
• Bied familieondersteuning ook als cliënt niet in triade wil
• Familie-coach ingehuurd
• Raken door toneel/brief (opnemen) (POD) (werkelijke verhalen)
• Beeldend promotie materiaal
• Meer in opleidingen brengen

2

