Behandelaren en IRB / Informatie
Het ondersteunen van (maatschappelijke) herstelprocessen gaat niet vanzelf. Met goede
bedoelingen alleen redden we het niet, sterker nog: goede bedoelingen pakken vaak
herstelondermijnend uit.
Doelgroep
Deze studiedag is specifiek bedoeld voor ggz-behandelaren.
Programma
De ochtend richt zich op de herstelondermijnende reflexen die elke hulpverlener zal
herkennen. In de middag staat de rol van de behandelaar centraal bij het methodisch
ondersteunen van maatschappelijke herstelprocessen via de Individuele RehabilitatieBenadering.
Duur
1 dag van 10:00 uur tot 17:00 uur met een uur pauze.
Docent
Tom van Wel (psycholoog)
Lesmateriaal
De deelnemers krijgen het lesmateriaal op de dag uitgereikt.
Locatie en middelen
De training vindt plaats bij R92 te Woerden.
Bewijs van Deelname en accreditatie
Na het bijwonen van deze activiteit ontvangen deelnemers een Bewijs van Deelname.
Datum en kosten
De training staat gepland op dinsdag 12 april.
Per deelnemer zijn de kosten € 550.- inclusief lesmateriaal, koffie/thee en lunch.
Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd bij het NIP en FGzPT.
Vertrouwelijkheid
Van de deelnemers wordt verwacht dat zij de casuïstiek ten behoeve van de training
geanonimiseerd aanleveren en hetgeen aan de orde komt tijdens de bespreking van de
casuïstiek vertrouwelijk behandelen om de privacy van de cliënten te waarborgen.
Algemene informatie
De Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) volgens het Center for Psychiatric
Rehabilitation van de Boston Universiteit (V.S.) bevordert herstel en participatie van
mensen met een beperking. Herstel kent vier aspecten: herstel van gezondheid, herstel
van identiteit, herstel van dagelijks functioneren en herstel van rolfunctioneren.
Rehabilitatie ondersteunt de laatste twee. Herstelondersteunende zorg is het nieuwe
uitgangspunt in de zorg voor mensen met lichamelijke, psychische en verstandelijke
beperkingen.
Participatie van mensen met een beperking in het maatschappelijk leven is de koers voor
de komende jaren. Wetten zoals de Wmo en de participatiewet zijn hiervan de getuigen.
De IRB heeft tot doel mensen te helpen om beter te functioneren zodat ze met succes en
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naar tevredenheid kunnen wonen, werken, leren en sociale contacten verkrijgen en
behouden, in de omgeving van hun keuze en met zo min mogelijk professionele hulp.
Rehabilitatie staat als methodiek op het kruispunt van zorg en welzijn.
Het rehabilitatieproces bestaat uit drie fasen, namelijk diagnostiek, planning en
interventies. Het is een ontwikkelingsgerichte methode. Ze onderscheidt zich van andere
benaderingen door de nadruk op het nastreven van door de cliënt zelf gestelde doelen.
De IRB gaat ervan uit dat cliënten over het algemeen al wel doelen hebben, maar dat ze
soms geholpen moeten worden bij het systematisch uitwerken van die doelen, bij het
identificeren van beperkingen en handicaps en bij het leren van vaardigheden of het
gebruiken van ondersteuning. De methode biedt de cliënt een leidraad bij zijn of haar
zelfverwerkelijking en de hulpverlener een leidraad bij zijn of haar werk. Stichting
Rehabilitatie '92 te Bilthoven beoogt de IRB, zoals ontwikkeld door de Boston Universiteit
(V.S.), te introduceren en te implementeren in Nederlandse GGZ-instellingen.
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