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Ingrijpen voordat het te laat is
EDIT (Early Detection and Intervention Team) screent jongeren en 
jongvolwassenen op de voortekenen van een psychose.

Mijn vak: Elly Pijnacker
“In mijn werk gaat het, naast het gesproken woord, vooral om het 
menselijk lichaam.”

5 vragen aan... 
Lieke Engels en Manon Budy van STERKR.

Op eigen kracht vooruit
Ervaringsdeskundige Petra Hubbers over de wekelijkse Herstelgroep.

In beeld: Preventie
Onze afdeling preventie richt zich op het voorkomen van psychische 
problemen en verslavingsproblemen.

Portret
Paula (74) vertelt over haar ambulante behandeling bij Vincent Ouderen.

Zorg in de buurt en colofon

Mensentaal

Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheidszorg is er voor mensen die kampen met psychische 
en/of verslavingsproblemen en die op zoek zijn naar (specialistische) hulp. Wij werken samen met 
deze mensen, hun naastbetrokkenen en ketenpartners aan herstel en maximale deelname in de 
samenleving. Via dit magazine willen wij je graag een kijkje geven in de wereld van de geestelijke 
gezondheidszorg. 

Stelling!
Het concept ‘Ultra Hoog Risico op psychose’ (UHR) werkt zelfstigma 
in de hand.

Research
Neuropsychologie en genetica: Gezamenlijk richting geven aan behandeling.
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Agenda
14 februari

Symposium Op donderdag 14 februari vindt het jaarlijkse symposium 
van ons Topklinisch Centrum voor Neuropsychiatrie 
plaats, 'How about Intelligence? Denkwerk in de GGz'. 
Tijdens dit symposium worden de meest recente weten-
schappelijke inzichten met betrekking tot de intelligentie-
theorie besproken, alsmede de implicaties die dit heeft 
voor het vormgeven van onze diagnostiek en behande-
ling. Met speciale aandacht voor de bewustwording van 
hulpverleners over de lage intelligentie bij een deel van 
de patiëntenpopulatie binnen de specialistische ggz.
Het symposium wordt georganiseerd voor alle geïnteres-
seerden vanuit de medische en psychologische discipline. 
Meer info en aanmelden: www.cvneuropsychiatrie.nl 
(onderdeel ‘expertise’).

Lezersonderzoek Mentaal
Wij zijn benieuwd wat jij van dit relatiemagazine vindt, jouw mening is waardevol. 
Daarom nodigen we je graag uit om mee te doen aan het lezersonderzoek via 
www.vvgi.nl/lezersonderzoek. De enquête bestaat uit een aantal korte (meerkeuze)vragen, 
het beantwoorden van deze vragen neemt slechts een paar minuten in beslag. De uitslag 
wordt anoniem in ontvangst genomen en behandeld. Alvast hartelijk dank!

14 mei
Kennisfestival Een notering in je agenda waard! Op donderdag 

14 mei organiseren we samen met de CONRISQ Groep in 
Venray een kennisfestival. Kennis, kunde en tegelijkertijd 
een beetje feest? Ja! Op ons kennisfestival komen ggz, 
jeugdzorg en forensische zorg samen om elkaar te
inspireren, praktijkgerichte ervaringen en vragen te delen 
en samen te kijken naar de toekomst. Het programma 
biedt veel ruimte voor inbreng en discussie vanuit
verschillende disciplines. Met toonaangevende sprekers 
en verrassende workshops. Dit alles in een fijn festival-
sfeertje! Binnenkort meer informatie op onze website,
hier kun je je dan ook aanmelden. Inschrijven kan ook
nu al via communicatie@vvgi.nl.



Compact nieuws
Roken? Nee!

Sinds oktober 2018 is onze hele verslavingszorg rookvrij. 
Dit betekent dat alle behandelingen van Vincent Verslaving 
op alle locaties in Venray, Venlo, Roermond en Weert 
rookvrij zijn. Martijn Derks, manager Vincent Verslaving: 
“Wij zijn voorstander van een rookvrije samenleving en 
een rookvrij zorglandschap. Wij dwingen onze cliënten en 
medewerkers niet om te stoppen met roken. Het blijft een 
eigen keuze. Maar tijdens een bezoek of verblijf op onze 
locatie is iedereen rookvrij. Een belangrijke reden is het 
verslavingsgedrag en het negatieve effect dat roken hierop 
heeft. Als mensen blijven roken tijdens de behandeling houd 
je dit verslavingsgedrag in stand. Dit strookt niet met de 
goede zorg die wij willen leveren. Cliënten en medewerkers 
die aangeven ook buiten de rookvrije behandeltijd te willen 
stoppen met roken, worden door ons optimaal gestimuleerd 
en begeleid.”

Dit najaar vonden onze jaarlijkse verwenmiddagen voor cliën-
ten weer plaats. En ze werden druk bezocht! Er werden gezel-

schapsspelletje gespeeld, de voeten en nagels werden weer 
netjes verzorgd en gemasseerd en tot slot zong iedereen uit 

volle borst mee met de liedjes van Cor van der Cruijsen en de 
band YogiTom (van het Jeruzalem Atelier in Venray). Dit alles 

onder het genot van een hapje en een drankje. Deze middagen 
worden mogelijk gemaakt door vrijwilligers en onze ‘Goede-

doelen-pot’. Geld dat soms geschonken wordt door een 
collega bij zijn/haar afscheid of dat we ophalen tijdens het 

jaarlijkse kerstevenement voor medewerkers, ook eind 
december werd er weer gul geschonken door onze collega’s, 

bedankt hiervoor! 

Verwennerij

Less Depress

In de regio Noord- en Midden-Limburg geeft circa 5% van 
de jongeren uit klas 2 en 4 van het regulier voortgezet onder-
wijs aan dat zij in het afgelopen jaar een depressie hebben 
gehad. Het signaleren, het gesprek aangaan en de goede 
stappen zetten kan voor medewerkers van scholen heel lastig 
zijn. Het nieuwe activiteitenprogramma ‘Less Depress’ van 
Vincent van Gogh, GGD Limburg Noord en MET ggz maakt 
somberheid bespreekbaar voor professionals in het voortge-
zet onderwijs in Noord- en Midden-Limburg. Less Depress 
biedt: Informatieve activiteiten, ondersteuning aan scholen bij 
het opstellen van het gezondheidsbeleid m.b.t. preventie van 
depressie en suïcide, scholingen voor professionals in het
signaleren en omgaan met, gespreksvoering met jongeren 
met (beginnende) depressieve klachten, gedachten aan
zelfdoding en hun ouders. 
Vragen of interesse: preventie@vvgi.nl (06 - 53874035).
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CONRISQ Groep en 
Vincent van Gogh 
bundelen krachten

We hebben een gezamenlijke missie, namelijk het bieden van zinnige zorg en de beste behandeling voor cliënten met 
psychische en psychiatrische problematiek en/of opvoed- en ontwikkelingsproblematiek en het bijdragen aan de kwaliteit en 
veiligheid van de maatschappij door mensen weer perspectief te geven op herstel en participatie.

Synergie in netwerk en aanvullend integraal zorgportfolio
We hebben een grote overlap ten aanzien van onze zorginhoudelijke visie en strategie en een complementair netwerk en 
portfolio. Gezamenlijk kunnen wij, meer dan ieder afzonderlijk, de cliënt in alle fasen van het leven bedienen met een integraal 
aanbod van begeleiding en behandeling waarbij veiligheid, herstel en goed functioneren in de maatschappij uitgangspunt 
vormen. Daarbij kunnen we elkaars netwerken, expertise en aanwezigheid in een groot gebied benutten, wat leidt tot 
versterking van innovatie in het belang van de maatschappij en cliënt.
 
Toekomstbestendige en innovatieve groep van organisaties
Wij beseffen ook dat strategische wendbaarheid, voldoende innovatief vermogen en financiële veerkracht essentieel zijn 
om aan de toekomstige zorgvraag te kunnen blijven voldoen. Een structurele samenwerking in groepsverband versterkt de 
wederzijdse strategie en leidt tot een toekomstbestendige en innovatieve groep van organisaties waarvan door een gezondere 
bedrijfsvoering en een sterkere marktpropositie zowel patiënt/cliënt/gezinnen als maatschappij profiteren. Bedrijfsvoering- en 
investeringsrisico’s kunnen samen beter worden gedragen dan apart.
 
Toekomstige groepsstructuur
Het uitgangspunt bij deze bestuurlijke fusie is dat stichting Vincent van Gogh en de vijf dochterstichtingen van de CONRISQ 
Groep zelfstandige eenheden blijven. Wij vertrouwen erop dat de fusie dit jaar wordt verwezenlijkt. Onder andere via dit 
magazine houden we je op de hoogte rondom alle ontwikkelingen!

Dit willen wij doen door een bestuurlijke fusie. Dat levert een hecht samenspel op tussen ggz, 
jeugdzorg en forensische zorg. Vincent van Gogh en de CONRISQ Groep (met vijf dochter-
stichtingen: Bijzonder Jeugdwerk, Stichting De Lingeburght, de O.G. Heldringstichting, 
Pactum, PACT18 en de Rooyse Wissel) hebben elkaar gevonden vanuit de wederzijdse 
ambitie een sterke partij te blijven als het gaat om het bieden van de best mogelijke 
(forensische) geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg. 
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We willen het proces van zorg verlenen omdenken. Zinnige 
zorg dichterbij de cliënt, passend bij onze huidige (steeds meer 
digitale) manier van leven. Zorg waarbij de cliënt mee regie 
over zijn eigen leven en gezondheid krijgt. Laagdrempelige hulp 
waarop je niet hoeft te wachten en waarvoor je geen halve dag 
vrij hoeft te nemen van je werk. Zorg die je ook ’s avonds kunt 
krijgen of in het weekend, online.

Keuzevrijheid
Door specialistische (evidence based) behandeling online aan 
te bieden willen we cliënten meer keuzevrijheid geven. Dit kan 
volledig digitaal of blended. Blended wil zeggen dat je als cliënt 
een digitaal behandelprogramma doorloopt, met soms een 
afspraak op locatie. Volledig digitaal betekent niet dat je alleen 
zelfhulpmodules volgt; je blijft in contact met je behandelaar 
via beeldbellen en chatten. En sterker nog: Het contact met je 
behandelaar is directer en meer onderdeel van je dagelijkse leven.

Sneller hulp
Met Vince Mentaal kunnen we wachtlijsten verkorten. Door online 
zorg te bieden kunnen immers meer mensen sneller geholpen 
worden. Maar minstens zo belangrijk: door deze laagdrempelige 
vorm van zorg kun je er eerder bij zijn, waardoor verergering van 
het ziektebeeld wordt voorkomen. Vince Mentaal is niet bedoeld 
voor mensen in crisis of mensen met multi-complexe klachten of 
met risico op suïcide. Deze doelgroepen blijven we -net als nu- 
helpen met ons reguliere offline aanbod.

Hoe werkt het?
Cliënten volgen een behandeltraject volgens de multidisciplinaire 
richtlijnen. Het verschil zit ‘m in de wijze waarop we dit doen. 
Cliënt en behandelaar zitten bijvoorbeeld niet bij elkaar aan tafel, 

Omdenken van verslavingszorg: de eerste ervaringen van een volledig digitaal behandelprogramma: 
Naast de digitale poli Vince Mentaal staat ook de verdere digitale ontwikkeling binnen Vincent van Gogh niet stil. Binnen 
onze verslavingszorg zijn de eerste volledig online CGT (cognitieve gedragstherapie)-behandelingen gestart. Mensen met een 
enkelvoudige gedragsverslaving, zoals een gok-, game, seks- of koopverslaving, behandelen we via beeldbellen, chat en het 
doorlopen van behandelmodules, zonder wachtlijst. De eerste cliënten hebben de behandeling afgerond, de reacties zijn positief. 
Ze zijn enthousiast over de snelheid en flexibiliteit. Bas is een van deze cliënten: “Ik deed een zelftest op de website 
(www.vincentverslavingszorg.nl). Twee dagen later werd ik opgebeld en uitgenodigd op het digitale portaal. Tegelijkertijd 
werd mijn verwijzing geregeld. Ik kon meteen aan de slag. Toen ik besefte dat ik echt hulp nodig had, was deze hulp er ook. 
Terwijl mijn leven thuis en op het werk gewoon door kon gaan.”

Stel, je voelt je depressief of worstelt met angstklachten. Je wilt graag geholpen worden, maar je 
werkt en bent daarnaast druk met je gezin. Het liefst wil je een behandeling volgen op dagen en 
tijdstippen die passen in je dagelijkse (drukke) leven. Misschien wel ’s avonds, of op zaterdag-
ochtend. Onmogelijk? Bij Vincent van Gogh dit jaar niet meer. Begin 2019 starten wij namelijk 
met Vince Mentaal; een specialistische digitale poli voor mensen met een angst-, stemmings- 
of persoonlijkheidsproblematiek of een mix hiervan. 

maar spreken elkaar via beeldbellen. Als de cliënt een (korte) 
vraag heeft, kan hij op ieder moment een berichtje sturen naar zijn 
behandelaar, deze reageert op korte termijn of start een chat met 
zijn cliënt. Daarnaast volgt de cliënt zelfstandig online modules, 
oefent thuis en doet opdrachten. Door thuis te oefenen ziet de 
cliënt ook direct de effecten in de praktijk terug.

Positieve gezondheid
Binnen Vince Mentaal gaan we uit van het gedachtegoed van 
Positieve Gezondheid. Sinds 2009 werkt Machteld Huber (oprich-
ter van Institute for Positive Health) aan de ontwikkeling van een 
nieuw concept van gezondheid, samen met experts, zorgpro-
fessionals en burgers. De visie van Positieve Gezondheid is dat 
mensen meer zijn dan hun aandoening. Toch focussen we in de 
zorg doorgaans wel op de aandoening. Positieve Gezondheid 
kiest een andere invalshoek, het accent ligt niet op ziekte, maar 
op gedrag en gezondheid. 

Positieve Gezondheid heeft een brede kijk op gezondheid, de zes 
dimensies zijn: kwaliteit van leven, zingeving, mentaal welbevin-
den, meedoen, dagelijks functioneren en lichaamsfuncties). Met 
die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van men-
sen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het 
leven om te gaan. Mensen vullen een vragenlijst in, ze brengen in 
kaart hoe zij zelf hun gezondheid ervaren. Onze hulpverleners en 
cliënten kunnen met die uitkomsten een heel ander gesprek voe-
ren. Hulpverlener en cliënt kijken samen wie (of wat) in de omge-
ving kan helpen om de situatie te verbeteren. Die mogelijkheden 
maken de hulpverleners voor de cliënt zichtbaar en vindbaar. 
We zoeken hierin de samenwerking met ons netwerk en trekken 
samen op. Een mooie aanvulling op ons evidenced based
behandelen.

Omdenken van zorg : Digitaal en dichtbij
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Stelling

Het concept ‘Ultra Hoog Risico op 
psychose’ (UHR) werkt zelfstigma in de hand 
De introductie van het concept Ultra Hoog Risico (UHR), vaak vertaald met hoog-risico profiel, 
heeft hele belangrijke voordelen. Vroegdetectie maakt vroege interventie mogelijk. In een vroeg 
stadium behandelen voorkomt sociaal isolement, een psychose en/of opname. Maar kan het 
label UHR niet ook zorgen voor zelfstigma? We legden de stelling voor aan drie deskundigen.

Niek Hayen
Psychiater Vincent van Gogh (HELDR)

We weten dat ongeveer de helft van de mensen met een Ultra Hoog 
Risico op de ontwikkeling van een psychose ook daadwerkelijk een 
psychose doormaken, dat betekent echter niet dat de andere helft van 
deze mensen voor niets hulp krijgt bij de klachten. Ook al zouden zij 
geen psychose doormaken, er wordt toch veel hinder van de klachten 
ervaren. 

De opstelling van ons als hulpverleners en de communicatie over
psychotische belevingen en psychotische kwetsbaarheid naar de
buitenwereld is belangrijk voor de beleving van de klachten. Het feit dat 
er aandacht voor is en het feit dat laagdrempelige hulp beschikbaar is 
maakt dit stigma minder.   

Hanneke Schuurmans
Klinisch psycholoog i.o. Regionaal Autisme Centrum

Het hangt ervan af hoe je het concept introduceert en uitlegt. Ik zou het woord 
'psychose' niet gebruiken maar eerder spreken van hoog risico op ontwikkelen 
van ernstige psychische klachten. Dat klopt ook beter want een deel van de 
UHR-groep ontwikkelt sowieso geen psychose. Én de UHR-groep heeft in zijn 
algemeenheid een hoog risico op ernstige psychopathologie of een ernstiger 
beloop, niet alleen risico op psychose. Het CGT-protocol dat we gebruiken in 
de UHR-vroegbehandeling heet 'omgaan met opmerkelijke en buitengewone 
ervaringen'. Een belangrijk onderdeel van dit protocol is het normaliseren van 
bijzondere belevingen, omdat buitengewone belevingen heel normaal zijn 
(10% van de Nederlanders heeft bijvoorbeeld wel eens een stem gehoord). 
Dat werkt juist om het zelfstigma tegen te gaan.

Eva 
Ervaringsdeskundige

Ik had last van het horen van stemmen en het zien van schimmen in 
mijn kamer. Hiervoor ben ik in behandeling gegaan bij poli HELDR 
van Vincent van Gogh. Enkele maanden had ik wekelijks gesprekken 
waarin ik heb geleerd dat de manier waarop ik over mijn stemmen en 
de schimmen dacht erg bepalend is, maar ook dat veel meer mensen 
dit soort klachten hebben. Ik weet nu dat de stemmen en schimmen 
ontstaan door bepaalde stofjes in mijn hoofd en door de manier waarop 
ik naar mezelf kijk. Ik heb ook ervaren dat ze me geen kwaad kunnen 
doen. Ik hecht nu veel minder waarde aan deze ervaringen; ze zijn er 
nog wel maar ik word niet meer bang van ze. Doordat ik op deze manier 
na ben gaan denken, merk ik dat het minder vaak voorkomt. Ik ben ook 
beter gaan slapen en minder gaan piekeren. Doordat ik er op tijd bij was, 
zijn mijn klachten in korte tijd erg verminderd. Hier ben ik heel blij mee!
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Compact nieuws

MDFT voor licht verstandelijk 
beperkte jongeren

MDFT focust op de jonge cliënt én zijn of haar omgeving. 
In Limburg is deze therapie nu ook beschikbaar voor licht
verstandelijk beperkten. Jongeren die vastlopen op meerdere 
vlakken krijgen door middel van MDFT hun leven weer op de rit: 
persoonlijk, thuis, op school/werk en in de buurt. We zetten het 
systeem rondom de jongere in om te helpen: ouders, school, 
werk, vrienden, behandelaren, gezinsvoogden, reclassering. We 
gaan een half jaar intensief met ze aan de slag. Bij jongeren met 
een licht verstandelijke beperking komt er voor een therapeut 
extra kennis en creativiteit bij kijken. Vandaar de samenwerking 
met PSW, zij ondersteunen kinderen en volwassenen met
ontwikkelingsproblemen, gedragsproblemen en/of een
verstandelijke beperking. Een prachtige win-winsituatie is
ontstaan in deze samenwerking!

Liesbeth van Aarssen, maatschappelijk werkster werkzaam 
binnen Vincent Integrale Zorg. Sinds 2014 reiken we jaar-
lijks de Theod’Oor uit tijdens onze jaarlijkse high tea voor 
mantelzorgers van cliënten uit de langdurende zorg. Deze 
middag is een welgemeend dankjewel aan familieleden, 
vrienden of maatjes die betrokken zijn bij onze cliënten. 
Liesbeth is de kartrekker van het familiebeleid, ze werkt 
aan het belang en bewustzijn hiervan binnen teams, betrekt 
familieleden daar waar het kan bij het herstelproces en 
organiseert familiebijeenkomsten. Het familiebeleid stroomt 
door haar aderen! Anne Haeyen, beeldend kunstenares uit 
Venray, heeft de Theod’Oor in 2014 ontworpen.

De Theod’Oor 2018 ging naar..

Wij zijn verhuisd!

De polikliniek RC Weert aan de Vogelsbleek heeft op 1 
december haar deuren gesloten. Diezelfde dag namen we 
in Weert ons nieuwe pand, gezondheidscentrum Kop van 
Noord (Schoutlaan 4), in gebruik. Deze mijlpaal wilden wij 

niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Tijdens een nieuwjaars-
receptie op de nieuwe locatie, op maandag 7 januari, luidden 

we daarom -onder het genot van een hapje en drankje- 
samen met collega’s en netwerkpartners het nieuwe jaar in. 

Ons ambulant behandelaanbod gevestigd in het Cwartier 
in Weert, waaronder Vincent Thuisbegeleiding en het FACT-
team, blijft ongewijzigd. Met de verhuizing is ons telefoon-
nummer voor Weert ook veranderd, het nieuwe nummer is: 

0478 – 527 960.



“Eerst was ze nog wel regelmatig in de gemeenschappelijke 
ruimte te vinden en had ze vrienden over de vloer, maar in de 
loop van 3 à 4 maanden kwam ze steeds minder vaak uit haar 
kamer. Ze gedroeg zich een beetje schichtig. Verschillende 
pogingen om haar meer bij activiteiten te betrekken mislukten. 
Ze reageerde wat achterdochtig op onze toenadering. Op een 
avond kwam de crisisdienst over de vloer, haar studieadviseur 
had hen gealarmeerd. Ze werd opgenomen met een eerste 
psychose. Als ik terugdenk aan de tijd daarvoor, dan durf ik 
te stellen dat zij in de periode voorafgaande aan haar opname 
al psychotische belevingen had, zonder dat er sprake was 
van een psychose. Ze had in deze periode waarschijnlijk een 
‘ultrahoog risico’ op de ontwikkeling van een psychose.” – 
Niek Hayen, psychiater HELDR (Vincent van Gogh).

Nieuw: EDIT
Eind november is een nieuw team gestart bij Vincent van 
Gogh: EDIT (Early Detection and Intervention Team). Zij 
screenen jongeren en jongvolwassenen tussen de 14 en 35 
jaar op de voortekenen van een psychose. De jongeren zijn 
binnen HELDR (ons jeugdaanbod) of elders binnen onze 
organisatie onder behandeling voor hun psychische klachten. 
De screening bestaat uit 16 vragen die mensen zelf invullen, 
wanneer de vragenlijst positief blijkt komt EDIT in actie. Ze 
nemen een uitgebreidere vragenlijst (de CAARMS) af. Daaruit 
blijkt dat er geen risico is, dat iemand psychotisch is of dat er 
een ultrahoog risico is, in dat geval bieden we een aanvullende 
behandeling (parallel aan de lopende behandeling). 
Uit onderzoek blijkt dat 10 procent van de mensen die wordt 
aangemeld bij de ggz of verslavingszorg een onderliggende 
psychotische kwetsbaarheid heeft. Niek Hayen: “Dit kan 
ervoor zorgen dat de klacht (waarvoor ze aan worden gemeld) 
in stand wordt gehouden of juist wordt versterkt. Door ook 
de psychotische kwetsbaarheid te behandelen wordt de 
behandeltijd 30 procent korter.” 

De verregaande gevolgen van een psychose
Niek: “75 procent van de mensen met een eerste psychose 
maken later in hun leven nog een psychose door. Het heeft 

grote impact op iemands leven. We zien vaak sociale en 
cognitieve achteruitgang. Opnames, al dan niet gedwongen, 
op gesloten afdelingen zijn regelmatig nodig. De meeste 
mensen hebben voor hun eerste psychose -net als Loes- 
een periode met lichte psychotische klachten. We noemen 
dit geen psychotische stoornis omdat de klachten maar kort 
of zeer mild aanwezig zijn. Het kunnen voortekenen zijn dat 
de ziekte langzaam doorbreekt.
We zien bij onze doelgroep bijvoorbeeld dat in die periode de 
jongere steeds meer lessen gaat skippen, zich terugtrekt op 
zijn kamer, depressieve klachten ontwikkelt of gaat blowen. 
Als je in dit voorstadium ingrijpt, kun je bij 45 procent van 
de jongeren voorkomen dat de voortekenen doorzetten naar 
een eerste psychose. Dit is gebleken uit wetenschappelijk 
onderzoek.” 

Realiteit in de gedachten terugvinden
EDIT leert jongeren door middel van CGT (cognitieve 
gedragstherapie) de realiteit in hun gedachten terug te 
vinden. Niek: “We leren ze twijfelen aan de stemmen die ze 
horen of de achterdocht die ze voelen. Maar ook acceptatie; 
die gedachten/stemmen zijn er, maar ernaar handelen of 
er bang voor zijn is niet nodig. In zo’n 10 tot 15 sessies 
kijken we met de jongeren hoe ze om kunnen gaan met die 
vervelende klachten.” 

(Kosten)effectief en taboedoorbrekend
“Dat het leed voorkomt is duidelijk. Maar deze manier 
van preventief behandelen is ook kosteneffectief en 
taboedoorbrekend; we maken psychotische klachten 
bespreekbaar. Er ontstaat meer expertise, mensen worden 
getraind om psychotische klachten te herkennen en te 
behandelen. Ons team (dat bestaat uit verschillende 
disciplines) wil uiteindelijk ook de stap maken naar de Basis 
GGZ en de huisartsenpraktijk (POH-GGZ), zodat jongeren 
die zich daar melden ook gescreend kunnen worden. Op die 
manier kunnen we nog vaker een psychose en de gevolgen 
ervan voorkomen.”

Ingrijpen 
voordat het te laat is
“Ze woonde in de kamer naast me in het studentenhuis: Loes. Een spontane, sociale jonge 
vrouw. Ze zat in het eerste jaar van haar studie toen ze bij ons kwam wonen. Het klikte met 
iedereen en ze deed met veel gezamenlijke activiteiten mee: eten, borrelavondjes, op de 
bank hangen om naar Lingo te kijken, dat soort dingen. Na een paar maanden begon het op 
te vallen dat ze steeds stiller werd en dat ze zich terug begon te trekken. Regelmatig klopte 
ze op mijn deur; of ik wilde stoppen met gitaar spelen, ze had er last van. Ze mopperde dat 
ze zich ook vaak stoorde aan de elektriciteit, ze hoorde gesis en gebonk. Ik reageerde wat 
verbaasd op die laatste opmerking, ze lachte er zelf ook om, ze kon zich voorstellen dat het 
raar overkwam maar ze hoorde het toch echt." 
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Mijn vak
Elly Pijnacker
Psychomotorisch therapeut 
Integrale Zorg Vincent van Gogh

Vaktherapie, waar psychomotorische therapie een vorm 
van is, is onderdeel van de multidisciplinaire behande-
ling en staat voor anders leren denken, voelen of doen. 
Elly is een van onze psychomotorisch therapeuten: “Als 
agoog in de verstandelijk gehandicaptenzorg werkte ik 
samen met psychomotorisch therapeuten. Ik werd zo 
enthousiast van hun manier van werken dat ik me liet 
omscholen. In 2002 startte ik bij Vincent van Gogh. De 
ggz trok mij vanwege de grote diversiteit aan ziekte-
beelden en dus een breed palet aan psychomotorische 
inzet.

In mijn werk gaat het, naast het gesproken woord, 
vooral om het menselijk lichaam. Dat wat mensen voe-
len en opmerken. Ik help cliënten met specifieke doelen 
of hulpvragen, zoals agressieproblemen, veel span-
ningen. Mensen die moeite hebben om zichzelf goed 
te uiten, die het lastig vinden om voor zichzelf op te 
komen. Maar het kan ook puur en alleen activering zijn, 
als iemand bijvoorbeeld zo ziek is dat hij zijn bed niet 
meer uit wilt. Activiteiten tijdens de therapie zijn bijvoor-
beeld wandelen, running-therapie, yoga of sport- en 
spelactiviteiten zoals tafeltennis, badminton en voetbal. 
Soms ook in kleine groepjes die in de loop der jaren her 
en der zijn ontstaan.

Wat ik doe is inzoomen op wat er met het lichaam 
gebeurt in bepaalde situaties. Ik vraag mijn cliënten 
bijvoorbeeld of en waar ze spanning voelen. Denken ze 
veel na of juist niet? Welke emoties spelen een rol? Zo 
help ik mijn cliënten om inzicht te krijgen in zichzelf en 
hoe het anders kan. Bijvoorbeeld leren om uit een
situatie te stappen, de ademhaling te reguleren,
afleiding te zoeken, ontspannen. In het hier en nu en 
gericht op (nieuwe) ervaringen. 

Binnen de Integrale Zorg bieden we herstelondersteu-
nende zorg en begeleiding aan cliënten met ernstige, 
chronische psychiatrische aandoeningen die vaak 
langdurig zijn opgenomen. In een omgeving waarbij de 
activiteiten gericht zijn op herstel, het persoonlijke ver-
haal van de cliënt, zinvolle dagbesteding en een bete-
kenisvol leven. Dit doen we met de Triple-C methodiek. 
Ik vind het belangrijk dat mensen vrede kunnen hebben 
met zichzelf. Dat ze de dingen doen die ze graag willen 
doen. Maar dat ze ook accepteren dat sommige dingen 
misschien niet lukken. Ons motto ‘Herstel is haalbaar’ 
klinkt heel groot, maar zit soms juist in de kleine stap-
jes. 
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vragen aan...5 STERKR en HELDR bieden samen hulp aan kinderen en jongeren en hun 
ouders. STERKR, ondersteunt jongeren met lichte psychische problemen in de 
Basis GGZ. HELDR helpt jongeren met ernstige problematiek in specialistische 
zorg (SGGZ). Projectmanager (ontwikkelingspsycholoog) Lieke Engels en 
projectadviseur (en psycholoog) Manon Budy zijn samen met hun team de 
drijvende kracht achter STERKR, daarom 5 vragen aan dit duo!

Waar moeten we aan denken bij lichte psychische problemen? Bijvoorbeeld 

angst en paniek, aandachts- en concentratieproblemen, gedrags- en 

ontwikkelingsproblemen, somberheid, depressie en opvoedingsproblemen. 

Je kunt ons zien als een tijdelijke springplank die het kind en het gezin nodig 

hebben om snel weer verder te kunnen.

Wat is het verschil tussen de SGGZ en de Basis GGZ in de 

jeugdhulpverlening? Het verschil zit hem in de ernst van de klachten en 

de mate van de complexiteit. Bij STERKR gaat het om matige problematiek 

met een beperkt risico. Er wordt ingeschat dat de kans op herstel groot is 

en dat het kind/gezin een (sociaal) netwerk heeft. De trajecten zijn daarom 

korter en minder intensief vergeleken met de specialistische jeugd GGZ.

Hoe vullen STERKR en HELDR elkaar aan? We zijn complementair aan 

elkaar. Daar waar nodig kunnen wij opschalen naar HELDR en andersom kan 

HELDR afschalen naar ons. Door de komst van STERKR is het palet aan zorg voor 

kinderen en jongeren binnen Vincent van Gogh completer. We werken intern nauw 

samen met andere onderdelen en zoeken ook de samenwerking met ketenpartners zoals 

GGD, PSW, Rubicon en s‘ Heeren Loo.

Werkwijze? We starten met een intake. We hanteren een systemische visie. Het is belangrijk 

dat er niet alleen naar een kind en de problematiek wordt gekeken, er moet ook oog zijn voor de 

rol van de omgeving rondom het kind. Zo betrekken we ouders, school en belangrijke andere 

netwerkfiguren in de behandeling. Naast psychologen werken we ook met vaktherapeuten, 

denk aan spel-, rouw- en dramatherapie. Als we zien dat er thuis extra ondersteuning nodig is, 

kunnen we onze ambulante (autisme)begeleider inschakelen. 

Waarin is STERKR onderscheidend? Wij kijken wat een kind en zijn/haar omgeving nodig 

heeft om verder te komen, oftewel: functionele zorg. Om dit te kunnen verlenen moet je in 

beweging blijven. De maatschappij verandert snel en dat heeft impact op de manier waarop 

kinderen en jongeren opgroeien. Deze veranderingen en de daaruit voortvloeiende behoeften 

staan centraal in ons zorgaanbod. 

Op www.sterkrhelpt.nl vind je uitgebreide informatie.
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Gelijkwaardigheid en veiligheid
Petra: “Ruim een jaar geleden zijn we gestart met de 
Herstelgroep. Iedere vrijdagochtend kunnen cliënten zich 
-zonder zich aan te melden- bij ons voegen. Tegelijkertijd 
is er een inloop. Mensen die het lastig vinden om direct 
aan de groepsbijeenkomst deel te nemen, kunnen 
hier rustig een praatje maken of een kop thee/koffie 
drinken met een ervaringsdeskundige. Iedereen heeft 
veel meegemaakt. Dit zorgt voor gelijkwaardigheid en 
veiligheid in de groep.

De Herstelgroep én de inloop staan in het teken van, de 
naam zegt het al: het persoonlijke herstel van iemand. 
We willen deelnemers de gelegenheid bieden actief aan 
de slag te gaan met hun eigen herstel. Dit is een heel 
persoonlijk proces, maar in de groep wordt het een mooi 
samenspel doordat ervaringen en feedback gedeeld 
worden. Waar we het over hebben, beslissen cliënten 
zelf. Bijvoorbeeld over het thema rouw of problemen 
rondom het vinden van werk.”

Herstellen gaat over je leven leven en rekening houden met je psychische kwetsbaarheid. 
Ervaringsdeskundigen zijn wat ons betreft hét voorbeeld van empowerment, hoop en het 
bestaan van het vermogen om te herstellen. Ze vormen hun persoonlijke ervaringen om tot 
kennis. Door te reflecteren op eigen ervaringen, ze onder de loep te leggen, ze te bespreken 
en te delen met anderen ontstaat ervaringskennis. Ervaringsdeskundige Petra Hubbers 
(derdejaars student van de Mbo-opleiding Persoonlijk Begeleider specifieke doelgroepen 
en Ervaringsdeskundigheid) werkt bij ons en organiseert samen met haar collega-
ervaringsdeskundigen wekelijks de Herstelgroep. 

Op eigen kracht vooruit

Meer zelfvertrouwen, dat maakt een mens sterk!
Ervaringsdeskundigen hebben zelf het herstelproces 
doorgemaakt. Daar zit de winst. “We begrijpen wat iemand 
doormaakt. We kunnen dingen samen helder krijgen, 
onderliggende oorzaken blootleggen, uitleggen waarom 
sommige dingen moeilijk of verdrietig zijn. Adviseren hoe je met 
bepaalde dingen om kunt gaan. We hebben het niet over wat 
ons precies is overkomen, maar wél over hoe wij hersteld zijn. 
Cliënten geven aan dat ze het groepsverband heel waardevol 
vinden. Naast feedback is er ook steun en veel herkenning. Ze 
geven aan dat de Herstelgroep ervoor zorgt dat ze meer inzicht 
krijgen in hun eigen krachten, wensen en behoeftes. Dat er weer 
(of meer) zelfvertrouwen en eigenwaarde is, minder onzekerheid. 
Dé dingen die ervoor zorgen dat iemand zich sterker gaat 
voelen.”

Ken je iemand die aan zijn herstel werkt en voor wie de 
Herstelgroep misschien interessant is? Iedereen is welkom. 
Iedere vrijdagochtend van 9.00 tot 10.30 uur, Servaashof Venray. 
Mail phubbers@vvgi.nl voor meer informatie.

Neuropsychologie en genetica: 
Gezamenlijk richting geven aan 
behandeling 

Wetenschappelijk onderzoek
Zorgverleners geven veelal algemene adviezen, terwijl deze specifieke aandoeningen vragen om een gepersonaliseerde en 
specialistische aanpak en behandeling. Om deze zorgvraag beter te kunnen beantwoorden doen wij binnen het Topklinisch 
Centrum voor Neuropsychiatrie wetenschappelijk onderzoek gericht op het identificeren en begrijpen van de gedragsproblemen 
bij genetische syndromen. 

Bevindingen onderzoek Linde van Dongen
Zo is onlangs, door onze collega Linde van Dongen (psycholoog in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog) het 
gedragsprofiel en het cognitief functioneren bij patiënten met het KBG syndroom* en het Kabuki syndroom** systematisch in 
kaart gebracht. Uit haar onderzoek blijkt dat de gedragsproblemen bij mensen met het KBG syndroom voornamelijk bestaan uit 
impulsiviteit, rusteloosheid en emotieregulatieproblemen. Dit is passend bij het gevonden cognitief profiel waarin beperkingen 
in inhibitie en cognitieve flexibiliteit naar voren komen. Bij het Kabuki syndroom worden er specifieke 
afwijkingen gevonden in de visuoconstructie en het visuele geheugen. Het geheugen voor auditieve 
informatie lijkt daarentegen juist relatief sterk ontwikkeld.

Wat kunnen we met deze bevindingen?
Onze bevindingen bieden richting voor een begeleidingtraject waarin 
rekening kan worden gehouden met de aan het syndroom gebonden 
kwetsbaarheden. Zo zouden mensen met het KBG syndroom 
in het onderwijs baat kunnen hebben bij een externe sturing 
van de aandacht. Patiënten met het Kabuki syndroom zouden 
mogelijk meer profiteren van auditieve ondersteuning,
in tegenstelling tot de veelal in het speciaal onderwijs 
gebruikte visuele ondersteuning zoals pictogrammen. 
 
* Het KBG syndroom wordt veroorzaakt door een 
 afwijking in het gen ANKRD11. Patiënten hebben   
 verschillende gezichtkenmerken (o.a. grote voortanden), 
 een korte lichaamslengte, skeletafwijkingen,    
 gehoorsproblemen, epileptische aanvallen en 
 structurele afwijkingen in het brein.  
**  Het Kabuki syndroom wordt veroorzaakt door 
 afwijkingen in het gen KMT2D of KMD6A. Patiënten 
 hebben een korte lichaamslengte, verschillende    
 gezichtkenmerken (o.a. lange dikke wimpers, een klein 
 hoofd) en afwijkingen in het hart en de urinewegen. 

Meer weten? Neem contact op met Linde van Dongen: 
lvandongen@vvgi.nl.

De laatste jaren hebben binnen de klinische genetica veel nieuwe ontwikkelingen plaats-
gevonden. Er zijn nieuwe methoden ontwikkeld om oorzaken te identificeren van verschillende 
genetische syndromen die gepaard gaan met een verstandelijke beperking. Hierdoor kan de 
somatische problematiek van deze patiënten beter behandeld worden. Bij deze mensen is
veel minder bekend over de gedragsproblematiek en stagnerende ontwikkeling, waardoor
zorgverleners vaak niet weten hoe ze de patiënten het beste kunnen begeleiden 
en is het onduidelijk wat voor onderwijs en woonvorm het meest geschikt zou zijn. 
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In beeld
Wij (afdeling preventie) richten ons op het voorkomen van psychische problemen en 
verslavingsproblemen. Onze speerpunten zijn: depressie en angst, familie/naasten en alcohol, 
drugs, gamen en gokken. Ons aanbod bestaat uit informatie en advies, cursussen, trainingen
en voorlichtingsbijeenkomsten voor volwassenen, kinderen en jongeren, ouders, familie en 
naasten, professionals en scholen. We werken nauw samen met andere (zorg)partners en 
gemeenten in de regio. Voor preventie is geen verwijzing nodig. Wil je graag meer informatie 
over preventie? Je vindt onze contactgegevens op www.vvgi.nl/preventie. 

We bieden, als onderdeel van het ggz-netwerk 
Provico, groepscursussen aan in Noord-Limburgse 
huisartsenpraktijken. Dit doen we zoveel mogelijk samen 
met de POH-GGZ. Een mooie combinatie; door dit samen 
te verzorgen kent de praktijktondersteuner de cursusinhoud 
goed, waardoor hij/zij gemakkelijker kan verwijzen. Het 
aanbod bestaat o.a. uit: Aan de slag met Angst, Minder 
Piekeren, Stress de Baas, Beter slapen doe je zo en Sociale 
Vaardigheden.

Drugsgebruik brengt altijd gezondheidsrisico’s met zich 
mee. Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS) doet 
aan monitoring (om te weten wat er op de markt van ille-
gale uitgaansdrugs wordt aangeboden) en surveillance (om 
gevaren voor de volksgezondheid al in een vroeg stadium te 
signaleren). Gebruikers kunnen hun drugs anoniem en kos-
teloos laten testen om zo risico’s te verminderen. We bieden 
ook gesprekken voor ouders en jongeren die in problemen 
dreigen te raken door alcohol, drugs, gamen en of gokken. 

We scholen professionals op het gebied van psychische problemen en verslaving. Voor scholen, zoals het Dendron College 
in Horst, hebben we een speciaal programma waarmee we onze kennis overdragen op docenten, leerlingen en ouders 
rondom alcohol, drugs, gamen, angst en depressie. Het draait vooral om signalen oppikken en het gesprek aangaan, maar 
ook het begeleiden van leerlingen die beginnende klachten hebben.

Als een ouder kampt met psychische problemen of een 
verslaving, heeft dat vaak zijn weerslag op de kinderen. 
Het KOPP/KVO programma biedt daarom informatie- en 
adviesgesprekken voor deze kinderen en hun ouders. 
Vaak helpt het om je verhaal te vertellen, vragen te stellen 
en zorgen te delen. Ook verzorgen we voorlichting op dit 
thema aan professionals binnen en buiten onze organisatie.

Veel naasten van mensen met psychische problemen ervaren 
moeilijkheden in het contact met hun zieke familielid. Ze 
vragen zich bijvoorbeeld af wat ze wel en niet met hun zieke 
familielid kunnen bespreken, hoe ze zelf overeind kunnen 
blijven of wat ze van de hulpverlening kunnen verwachten. 
In de evidence based en praktijkgerichte Mat-training leren 
deelnemers wat zij kunnen doen, of zelfs beter kunnen laten, 
om de samenwerking te verbeteren. 

Psychische problemen of een verslaving ontstaan zelden van de ene dag op de andere. 
Ze ontstaan vaak gaandeweg, in fases. Door op tijd in actie te komen, wordt verergering 
van de problemen voorkomen. 
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Zorg in de buurt

Colofon 
Mentaal is het relatiemagazine van Vincent van Gogh voor 
geestelijke gezondheidszorg. Mentaal is ook digitaal 
beschikbaar op www.vvgi.nl. Aan de inhoud kunnen 
geen rechten worden ontleend.

Hoofdredactie en teksten Susanne Wouters 
Samenstelling en redactie Marketing & Communicatie 
Vincent van Gogh
Contact: communicatie@vvgi.nl 
Vormgeving Ohho Venray
Fotografie Hans van der Beele
Drukkerij ARS Grafisch Roermond

Hoofdlocaties

Dienstencentrum 
Stationsweg 46
5803 AC Venray
T 0478 - 52 75 27

Regionaal Centrum Venray
Oostsingel 3
5802 AM Venray
T 0478 - 52 76 33

Regionaal Centrum Venlo
Tegelseweg 210
5912 BL Venlo
T 077 - 355 02 22

Regionaal Centrum Roermond
Laurentiusplein 10
6043 CS Roermond
T 0475 - 31 97 49

Gezondheidscentrum Kop van Noord
Schoutlaan 4
6002 EA Weert
T 0478 - 52 79 60

Informatiepunt
Voor algemene informatie over geestelijke gezondheid 
kun je terecht bij ons informatiepunt
T 0478 - 52 70 66
E informatiepunt@vvgi.nl

Verwijzen en aanmelden
Verwijzing en aanmelding verloopt via ons voordeurteam
T   0478 - 52 77 00 
 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur)
F   0478 - 52 70 18 (t.a.v. Voordeurteam VvG)
E   aanmelden@vvgi.nl

Afmelden
Wens je de Mentaal niet meer te ontvangen? 
Stuur dan een mail naar communicatie@vvgi.nl.

Iedereen is wel eens ziek. Eén op de vier Nederlanders krijgt psychische problemen. Gelukkig durven steeds meer 
mensen hierover te praten en hulp te vragen. Wij bieden behandeling en begeleiding aan mensen met psychische, 
psychiatrische en verslavingsproblemen. Dit kunnen jongeren, volwassenen en ouderen zijn. Onze zorg en onder-
steuning is zo veel mogelijk gebaseerd op zorgprogrammering. Samen met de patiënt en hun familie en naasten 
werken wij aan herstel en maximale deelname in de samenleving. Alles vanuit het motto ‘herstel is haalbaar’. 
In onze visie is de kans op herstel het grootst als patiënten snel de juiste zorg krijgen en zij, daar waar mogelijk, 
thuis kunnen blijven wonen.

Met ons in verbinding blijven?
@vvginformatie
facebook.com/vvginformatie
www.vvgi.nl
info@vvgi.nl

Paula (74) is een krachtige vrouw, al ziet ze dat 
zelf (nog) niet zo. Ze was 52 toen haar man zich-
zelf volledig onverwachts suïcideerde. Een ake-
lige gebeurtenis in haar leven. Machteloos en 
met een hoofd vol vragen bleef ze achter. Haar 
zoon verhuisde een paar jaar later naar Engeland, 
wat haar erg verdrietig maakte. Ook oud zeer uit 
haar jeugd speelde -onbewust- een grote rol in 
haar leven. Ze was een niet-zelfverzekerde vrouw 
geworden die conflicten vermeed en haar eigen 
grenzen overschreed. 

Paula volgt nu een ambulante behandeling bij Vincent 
Ouderen. Ze werkt, met behulp van Berit Hooghoudt 
(gz-psycholoog ouderenpsychiatrie), keihard aan haar 
zelfbeeld en -vertrouwen.

“Toen ik via de huisarts bij Vincent van Gogh terecht-
kwam, voelde ik mij heel depressief. Ik had nergens 
meer zin in. Ik deed alles wel, maar dat is omdat ik een 
doorzetter ben: ik moest van mezelf. Ik wil graag leven 
en genieten, maar dat laatste deed en doe ik niet meer. 
Wel merk ik dat het beter gaat. Mijn somberheid is
minder geworden. De gesprekken met Berit doen me 
erg goed.” 

“Vroeger thuis voelde ik me een Assepoester. Ik werkte 
hard maar dat leek niemand te zien of te waarderen. Ik 
ben hoogsensitief, een emotioneel mens. Vroeger werd 
me verteld dat ik een huilebalk was en een slappeling”. 
Berit: “Hier is Paula in gaan geloven, dat is zonde. Ze 
moet leren dat het niet verkeerd is om gevoelig te zijn, 
dat huilen mag. Ze hoeft niet overal “Ja en amen” op te 
zeggen om conflicten of gedoe uit de weg te gaan. Dit 
zijn overlevingspatronen die ze ontwikkeld heeft. Deze 
hardnekkige patronen proberen we nu met schemathe-
rapie te doorbreken, daar zijn we onlangs mee gestart. 
Maar dat is niet alles. Bij de start van haar behande-
ling zijn we begonnen met cognitieve gedragstherapie, 
daarna volgde een mindfulness-training. Stap voor stap 
doorlopen we de diverse onderdelen van haar intensieve 
behandeling. Wat ik zie bij Paula is dat haar spannings-
klachten minder worden, en zoals ze zelf ook aangeeft 
is ze niet meer zo somber. Ze is al zoveel sterker gewor-
den ten opzichte van het begin van haar behandeling.”

Paula: “Het relativeren gaat beter, ik kan beter grenzen 
stellen, denk meer aan mezelf. Als ik in mijn dagelijkse 
leven tegen bepaalde dingen aanloop, bespreek ik dat 
later met Berit. Ik leer heel veel. Soms zijn de oefenin-
gen heftig en intensief, maar het helpt me ontzettend.”

Portret
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