Wetenschappelijk referaat van Reinier van Arkel van donderdag 24 februari 2022

Spreker: mevrouw dr. Cathelijn Tjaden, psycholoog, i.o.t. GZ psycholoog, onderzoeker mensen
met ernstige psychiatrische aandoeningen en resource groepen Trimbos-instituut Utrecht
Titel:
“Better together. Over de betekenis, kosten en effecten van resourcegroepen voor
mensen met een ernstige psychische aandoening”
Achtergrond. Vanaf 2017 is met een langlopend, landelijk onderzoek de effectiviteit, de kosten en de
implementatie van de Resourcegroepen (RG) voor mensen met een ernstig psychische aandoening
(EPA) geanalyseerd in de context van Flexible Assertive Community Treatment (FACT).
Resourcegroepen. De cliënt en diens naasten vormen samen met de behandelaar en andere
zorgprofessionals, een ondersteuningsteam: de RG. Een RG komt gemiddeld eens per drie maanden
samen om hersteldoelen van de cliënt te bespreken en te bepalen welke rol elk groepslid kan spelen
om deze doelen te bereiken. Hiernaast zijn er verschillende trainingen beschikbaar om de kennis,
draagkracht en vaardigheden van de Resourcegroep-leden te ontwikkelen. Hiermee wordt getracht
om belangrijke naasten structureel bij de behandeling te betrekken, om eigenaarschap en regie van
de cliënt te vergroten en om continuïteit door verschillende fases van herstel te waarborgen.
Doel. Er is een kwantitatief (randomized controlled trial) en een kwalitatief onderzoek uitgevoerd.
Samengenomen kan zo een breed beeld worden geschetst van de verschillende ervaringen, mogelijk
werkzame processen, belemmerende factoren, effecten en kosten van het werken met
resourcegroepen. Er zal ook worden bediscussieerd wat dit betekent voor de Nederlandse ggz en wat
Reinier van Arkel hiermee kan voor de verbetering van de zorg.
Tijdstip: 16.00 - 17.00 uur. Dit betreft een Microsoft Teams -webinar. Graag willen wij u vragen uw
deelname per retournerende mail door te geven (incl. evt. BIGregistratienummer/lidmaatschapnummer beroepsvereniging ivm accreditatie), waarna we u
uiterlijk 1 week tevoren de link mailen.
(Accreditatie voor psychiaters, verpleegkundig specialisten, psychologen, s.p.v, verpleegkundigen en
verzorgenden is aangevraagd)
Aanmelden via: Dianne Verstappen, managementassistent
Mob. (06) 300 324 29, D.Verstappen@reiniervanarkel.nl

