“In het cliëntenplatform
ontstaan ook ideeën voor
innovaties en onderzoek.”
CENTRUM LICHAAM, GEEST EN GEZONDHEID, PERSONACURA, GGZ BREBURG

Dr. Iman Elfeddali is psycholoog en werkt als
senior onderzoeker en coördinator cliëntparticipatie bij de TOPGGz-afdelingen Centrum Lichaam,
Geest en Gezondheid (CLGG) en PersonaCura
van GGz Breburg. Daarnaast is ze verbonden
aan de afdeling Tranzo van Tilburg University.

Cliëntparticipatie topklinische centra
Iman: “We werken op verschillende manieren
aan cliëntparticipatie bij de topklinische
centra van GGz Breburg. Om diagnostiek
en behandeling te verbeteren, innovaties te
ontwikkelen en wetenschappelijk onderzoek
uit te voeren. Voor topklinische afdelingen
Bij het CLGG worden mensen behandeld die is innovatie en onderzoek heel belangrijk en
zowel psychische als lichamelijke klachten het is waardevol om ervaringen vanuit het
hebben, de zogenoemde aanhoudende cliëntperspectief hierin mee te nemen. Door
lichamelijke klachten. PersonaCura is een onderzoek en innovatie samen met de cliënten
afdeling waar senioren in de leeftijd 60+ met op te pakken laat je innovaties beter aansluiten
persoonlijkheidsstoornissen en/of autisme op de behoeften van de doelgroep.”
behandeld worden.
“In ons cliëntenplatform brainstorm ik samen
Vera en Meike zijn in zorg (geweest) bij met de deelnemers over thema’s die vanuit het
één van deze twee TOPGGz afdelingen. Op platform opgepakt kunnen worden of waar het
verzoek van Meike en Vera worden alleen cliëntperspectief nog in ontbreekt,” vervolgt
hun voornamen vermeld. Meike is lid van het Iman. “Hierover organiseren we panels om het
TOPGGz-cliëntenplatform van GGz Breburg plan verder te toetsen en dieper op het thema
dat Iman coördineert. Ook neemt ze deel aan in te gaan, ook met (ex)cliënten die niet in
cliëntenpanels en denkt ze mee over onderzoek. het platform zitten. Zo hebben we een panel
Vera is eveneens lid van het cliëntenplatform en gehad om onze diagnostiek en behandeling te
neemt deel aan panels en leest onder andere evalueren en wordt er een panel over nazorg
mee met communicatiemiddelen.
georganiseerd.

Regelmatig komen er uit het platform nieuwe
initiatieven voort. Zo kwam tijdens een van
de platformbijeenkomsten ter sprake dat de
overstap van zorg bij onze topklinische centra
naar geen zorg of naar zorg in de basis-ggz
best groot is. Met de behandelaren zijn we gaan
kijken hoe deze stap soepeler kan. Hieruit is het
idee geboren om een nazorgpoli op te zetten.
Dit plan wordt in een cliëntenpanel getoetst
en verder aangescherpt. In het platform en de
panels toetsen we eigenlijk steeds of we voor
onze cliënten het goede doen en waar we kunnen
verbeteren. Dat wordt teruggekoppeld aan de
afdeling om vorm te geven.”
Cliëntperspectief in onderzoek: sluiten
onze innovaties en onderzoek goed aan
bij de doelgroep?
Een voorbeeld van een onderzoek waar het
cliëntenplatform bij betrokken is, is een studie
van het CLGG om een onderzoeksagenda op te
stellen voor aanhoudende lichamelijke klachten
vanuit het perspectief van cliënten, naasten en
zorgverleners. Meike: “Ik denk mee met het
onderzoek, het gebruik van bepaalde termen

en help met het herformuleren van vragen. Het
herformuleren is nodig wanneer professionals
termen gebruiken die voor cliënten niet
duidelijk zijn. De wetenschapsagenda wordt
opgesteld vanuit professionals, maar cliënten
en naasten denken gelijkwaardig mee.”
“Ik kom wel eens tegen dat de opzet van een
onderzoek of innovatie onvoldoende raakt
aan de behoefte van cliënten,” vervolgt Meike.
“Ik was laatst aanwezig bij een bijeenkomst
over de onderzoeksagenda. Er was een vraag
die alle zorgverleners begrepen, maar ik had
geen idee wat er mee bedoeld werd. Wat voor
zorgverleners duidelijk is, is voor een cliënt soms
niet te begrijpen. Dan is het alleen maar goed
om mee te kunnen denken hierover.”
Iman: “Deelnemers in het platform bekijken
daarom regelmatig communicatiemiddelen,
zowel voor de zorg als voor onderzoek. Zijn deze
duidelijk voor cliënten, sluit het taalgebruik aan,
et cetera? Ook voor wetenschappelijk onderzoek
is de toegankelijkheid en het aansluiten bij de
>>
doelgroep dus van belang.”
Interviewserie ervaringsdeskundigheid deel 3
Stichting Topklinische GGz

Bevorderende factoren
Iman: “Het management, de directie
en de raad van bestuur steunen onze
aanpak. We krijgen de ruimte en mogen
samen met de doelgroep invulling geven
aan cliëntparticipatie. Wat ik hoor van de
deelnemers aan het platform is dat ze
het heel fijn vinden om mee te denken.
En vanuit de teams is er behoefte aan
deze feedback en ideeën.”
Vera: “Ik vind het geweldig dat er vanuit
het management zoveel waarde aan
het cliëntenperspectief wordt gehecht.
Dit is niet op alle plekken zo. Ik voel me
gewaardeerd in het platform en zie er de
meerwaarde van in dat we aansluiten bij de
mensen om wie het gaat. Er zijn namelijk
niet veel behandelaren en onderzoekers
die zelf in de positie van de cliënt hebben
gezeten.”
Iman: “Juist dat het samenkomt is
belangrijk: onderzoekers en zorgverleners weten - vanuit hun professionele
kennis en ervaring - hoe dingen kunnen
werken, maar de cliënt heeft eigen
ervaringen over hoe een aanpak of
behandeling aanslaat en hoe het ervaren
wordt. Deze perspectieven bundelen
is zo belangrijk om diagnostiek,
b eh an delin g en wet en sc h a ppe l i j k
onderzoek te verbeteren en aan te laten
sluiten bij de doelgroep.”
Vera: “De combinatie samen is wat dit
zo mooi maakt. De zorgverlener en
onderzoeker kunnen ook leren van de
cliënt of ex-cliënt. Het is een mooie
toevoeging.”

“Perspectieven bundelen
is zo belangrijk om
diagnostiek, behandeling en
wetenschappelijk onderzoek
te verbeteren en aan
te laten sluiten.”
Iman Elfeddali

Uitdagingen in de praktijk
In de praktijk zijn er echter ook uitdagingen.
Meike: “Bij de laatste vergadering over de
onderzoeksagenda was ik de enige cliënt. Door
kwetsbaarheden lukt het cliënten regelmatig
niet om aanwezig te zijn bij een overleg.
Op zo’n moment ben je de enige die vanuit
cliëntperspectief zijn mening geeft en dan sta je
minder sterk dan samen met anderen.”

te doen. Ik vind het ook prettig om binnen het
platform lotgenoten te ontmoeten en om een
bijdrage te leveren aan de het verbeteren van de
zorg vanuit cliëntperspectief.”

Meike: “Ik doe mee om bij te dragen aan een
positieve verandering in de zorg. Ik vind het
zo dapper als je hulp durft te vragen en te
aanvaarden. Dan wil je dat een cliënt de beste
zorg krijgt, die op dat moment mogelijk is. In mijn
Iman: “Vaak pakken leden van het cliëntenplatform optiek is het cliëntperspectief erg belangrijk om
het na afwezigheid toch weer op. Ze willen dan de zorg verder te verbeteren. Ook de topklinische
weer aansluiten, omdat ze het te belangrijk zorg. Met dit platform dragen we daaraan bij.”
vinden. Dat vind ik mooi om te zien. En in het
voorbeeld dat Meike noemt, proberen we in Iman: “De ervaringen van cliënten en ex-cliënten
zo’n geval ook de mogelijkheid te bieden aan de zijn zo waardevol en nu ik gezien heb hoe
afwezige deelnemers om achteraf - bijvoorbeeld toegewijd de deelnemers van ons platform zijn
via de mail - te reageren.”
om hun ervaringen te delen en mee te denken,
ondanks hun eigen uitdagingen, vind ik het nog
Bijdragen aan positieve verandering
belangrijker om dit in te bedden. Het is goed om
Vera, Meike en Iman hebben ieder hun te weten waar we op kunnen verbeteren, maar
eigen redenen om mee te werken en bij te ook om bevestiging te krijgen van de dingen die
dragen aan het cliëntenplatform. Vera: “Ik heb al goed zijn. Dit draagt bij aan de kwaliteit van
zoveel gekregen tijdens mijn behandeling bij ons TOPGGz-aanbod en daarom werk ik, met de
PersonaCura dat ik het fijn vond om iets terug deelnemers van het platform, hieraan.”
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