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Meer dan 
symptoombehandeling alleen

Jim van Os, 19-06-2015

Medicaties werkenMedicaties werken

De laatste grote ontdekkingenDe laatste grote ontdekkingen

….dateren van >25 jaar geleden

Geen overtuigend bewijs….Geen overtuigend bewijs….

TMS DBS

Science, 2015

Toekomst: Nieuwe Generatie Precisie Stimulatie?Toekomst: Nieuwe Generatie Precisie Stimulatie? The way forward…The way forward…

The important thing in science 
is not so much to obtain new 
facts as to discover new ways 
of thinking about them. 
(William Lawrence Bragg)
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Pillen + Praten: Synergie (1+1=3)Pillen + Praten: Synergie (1+1=3)

Cuijpers et al, 2014

Intensiteit psychotherapieIntensiteit psychotherapie

mHealth Self-monitoring and Self-managementmHealth Self-monitoring and Self-management

JAMA, 2014
www.PsyMate.eu

Zelfmonitoring met  Experience
Sampling Technology

PsyMate I PsyMate II

Selfmonitoring-Feedback-TreatmentSelfmonitoring-Feedback-Treatment

Lancet, 2011

Results REMOD PsyMate Intervention Trial

Kramers et al, World Psychiatry, 2014

Control

PsyMate only

PsyMate + 
feedback
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Single case 346 day ESM of auditory hallucinations

Bak et al, in prep

Single case 346 day ESM of auditory hallucinations

Hallucinated

Bak et al, in prep

Single case 346 day ESM of auditory hallucinations

Feeling down

Bak et al, in prep

Single case 346 day ESM of auditory hallucinations

Feeling relaxed

Bak et al, in prep

Wat is een psychische ziekte?

2015

Wat is behandeling?

SICK 
CARE

HEALTH 
CARE
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Bevindingen EngelandBevindingen Engeland

Dwang en drang

Irrationele polyfarmacie

Hoge doses medicaties

Weinig toegang psychotherapie

Weinig toegang opleiding + werk

20% reductie levensverwachting

“Social
injustice”

Afwezigheid van ziekte / handicap + 

toestand van volledig fysiek, 

mentaal en sociaal welbevinden

Medische definitie gezondheid WHOMedische definitie gezondheid WHO

Het vermogen zich aan te passen
en een eigen regie te voeren,

in het licht van fysieke, emotionele 
en sociale uitdagingen van het leven

Machteld Huber, 2011

‘Positieve Gezondheid’‘Positieve Gezondheid’ Persoonlijk herstelPersoonlijk herstel

Waarvoor leef je? 
(Zingeving)

Wie ben je? 
(Identiteit)

De individuele integratie van het eigen bestaan 
– lichaam, sociale context, verstand en emotie 

Afwezigheid ziekte & 
symptomen

Aanpassing & eigen
regie

‘Sick care’ model zorg

Persisteren in 
Symptoombestrijding

Hopeloze prognose inherent 
aandoening

Hoop is belofte: TMS, DBS, 
Ontstekingsremmers

‘Health care’ model zorg

Doelen bereiken die 
betekenisvol zijn voor het 

individu

Iedereen kan een zinvol
bestaan ervaren

Hoop: Eigen kracht en regie
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Medisch herstel Persoonlijk herstel

symptomen
problemen
oplossingen
behandelaar
professionele distantie
feiten
beschrijving
kennis
verklaren oorzakelijke verbanden
interventie
behandeldoel
focus op genezing
beter worden
evidence-based
patiënt
doen 

signalen
dilemma’s
keuzes en zingeving
gesprekspartner
professionele nabijheid
verhalen, overtuigingen
ervaring
levenskunst en wijsheid
begrijpen van betekenissen
presentie
open proces
focus op veerkracht
regie kunnen voeren
experience-based
persoon
zijn 

Drie Interacterende Uitkomsten

Symptoom
Herstel

Maatschap‐
pelijk Herstel

Persoonlijk 
Herstel

Persoonlijk herstel begint met HoopPersoonlijk herstel begint met Hoop

2014

Resource GroupsResource Groups

Voorwaarden Resource GroupVoorwaarden Resource Group

Voldoende kennis aandoening
Kennis process van persoonlijk herstel
Vaardigheden om met aandoening om te 
gaan (vroegsignalering, communicatie, 
medicatie, mentale onderzoek, omgaan 
met crisis)
Kennis hulp/zorg aanbod
Financiële middelen, netwerk, huisvesting
Invloed op behandelbeslissingen

Peer Support / Consumer-run
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Dutch National RCT of User-run Recovery Program

Boevink, Kroon, van Vugt, Delespaul, van Os, submitted

User-run Recovery ProgrammeUser-run Recovery Programme

Boevink et al, submitted

Care Needs Confidence Symptoms Institutional

residence

TREE

TAU

Shared-Decision Making?Shared-Decision Making?

Jaar Percentage
1990 39%

1995 43%

2001 44%

2005 43%

2010 58%

Sterfgevallenonderzoek 2010. Euthanasie en andere medische beslissingen rond het levenseinde, pagina 48

Medische Beslissingen Rond Levenseinde

Novel Models of Treatment Planning

2015

Stigma: Behandeling Gemeenschap

Clement et al, 2012

Analyse: GGZ niet duurzaam

Krimp en bezuinigingen

Zorgschaarste bij massale investeringen (wachtlijsten/nood)

Minder bedden (geld) voor psychose/suïcide dan voor 
verslavingszorg

Alomvattende bureaucratie

Nederland zakt in de indicatoren voor investering/kwaliteit

Zorgverzekeraars worden risicodragend

Marktwerking: ≠ betere kwaliteit; = klanten willen lagere 
premies

GGZ = tewerkstellingsproject vermomd als zorg?
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Plannen vanuit Rijkdom:

100+ FTE in de wijk van 20.000 inwoners;

Zelfsturend + alle zorg is je verantwoordelijkheid: 
ook opname, ook basale stoornissen;

Verantwoording bepaal je zelf (in overleg)

Natuurlijke samenwerking rond de cliënt (niet

instituten): RACT, HA, ‘participatie’maatschappij

Andere doelen: IPS, consumer run, sociale economie

Conclusies: De 6 Verschuivingen

Van ‘stabilisatie’  persoonlijk en maatschappelijk herstel

Van louter professionele zorg  eigen kracht en zelfmanagement

Van enkel op de patiënt gericht  ook de omgeving erbij betrekken

Van enkel GGz kleinschaligheid & samenspel met andere sectoren

Van aparte paden  integratie van behandeling en rehabilitatie

Van gescheiden domeinen  integratie psychische & somatische zorg

Fin


