De nieuwe Flexible-ACT schaal
Een nieuwe Flexible-ACT betrouwbaarheidsschaal met respect voor het verleden, oog voor het heden en met de blik op de toekomst!
Dit is noodzakelijk om de kwaliteit van zorg voor de complexe GGZ doelgroepen in het nieuwe speelveld te waarborgen door:
•
Verder verbeteren van de inzet van ervaringsdeskundigheid
•
Aansluiting van de specialistische GGZ met het Sociale Domein
•
Creatieve speelruimte en in gezamenlijkheid innoveren
•
Nog meer aandacht voor herstel en evidence based behandelen zonder de kernprincipes van FACT los te laten
Wat is nieuw?
In de nieuwe FACT-schaal geeft een FACT-team richting: aan welke thema’s dient het team te werken gezien de casemix, resources, context
en teamsamenstelling? Aan de hand van 8 thema’s laat het team aan de auditoren zien waar het FACT-team voor staat en voor gaat.

Thema 1: Flexibilisering van zorg
•De zorg !lexibel op- en af schalen in het FACT-team en in de gehele keten.
•Nauwkeurig aansluiten van de interventies bij de fase van de cliënt.

Thema 2: Persoonlijk Domein
•Het FACT-team ondersteunt het herstelproces door zich te richten op zowel het
persoonlijke, als het maatschappelijke, als het symptomatische domein.

Thema 3: Maatschappelijk Domein
•Ondersteuning in het maatschappelijk domein van de cliënt door oog te hebben voor de
verschillende maatschappelijke rollen van de cliënt in het leven en daar passende
ondersteuning voor te bieden.

Thema 4: Symptomatisch Domein
•Het team streeft naar een zo optimaal mogelijk psychiatrisch en somatisch welzijn van de
cliënt. Screening, diagnostiek, behandeling en interventies vinden volgens de laatste
wetenschappelijke inzichten plaats.

Thema 5: Planning en Controle op Individueel Cliëntniveau
•Het team heeft samen met de client en het persoonlijke netwerk van de cliënt een heldere
behandelplancyclus beschreven en met het professionele netwerk worden doelen gesteld.

Thema 6: Crisis en Veiligheid
•Het team heeft oog voor de veiligheid van de cliënt, zijn omgeving en de medewerkers
van het team. Het streeft naar een minimale noodzaak tot crisisinterveniëring en
minimale veiligheidsrisico’s

Thema 7: Samenwerking met het Netwerk
•Betrokkenheid en Samenwerking met het Sociale Netwerk van de Cliënt.
•Samenwerking met het Professionele Interne en Externe Netwerk.

Thema 8: Kwaliteit en Innovatie
•Het FACT-team streeft optimale kwaliteit van zorg na en staat open voor nieuwe kennis,
initiatieven en innovaties, o.a. door: scholing en opleiding, gebruik maken van
expertkennis, verbeterplannen en innovatie van de zorg.

