De blaadjes beginnen weer te kleuren, de dikke truien kunnen weer uit de kast
worden gehaald en langzamerhand krijgt de samenleving weer wat lucht. In de
tussentijd heeft het CCAF niet stil gezeten. We zijn onder andere bezig
geweest met de doorontwikkeling van de huidige FACT-schaal. Ons doel is om
zeker in deze onzekere tijden te blijven staan voor kwaliteit van de geleverde
zorg.
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HIC werkboek wordt helemaal vernieuwd
Het is al weer acht jaar geleden dat het HIC werkboek inclusief de HIC monitor
verscheen na een proces van gezamenlijk ontwikkelen met het veld. In de
afgelopen acht jaar hebben veel instellingen HIC omarmd en geïmplementeerd.
Bovendien vond onderzoek plaats naar de ontwikkeling, de implementatie en
effecten van HIC.

De ontwikkelingen in de GGZ, de opgedane kennis en ervaring met het HIC
model vragen om aanpassingen aan het HIC model. Kortom, het HIC werkboek
gaat herzien worden! Uiteraard gaan we dit weer doen in een proces van cocreatie met de praktijk!

Vragen? Input voor het nieuwe HIC werkboek? Stuur dan een mail naar:
HIC@vumc.nl

HIC & ART congres op 23 november 2021 in en vanuit De Doelen,
Rotterdam
Schrijf je nu in voor het aankomende HIC & ART congres op 23 november!
Voor de eerste 300 inschrijvers is er de ruimte om het congres ‘live’ bij te
wonen in De Doelen in Rotterdam. Online bijwonen is tevens mogelijk. Dus
meld je hier aan en laat weten dat je komt.

Het programma staat in het teken van kennisdeling op het gebied van nieuwe
interventies, herstel en samenwerking. Er zijn veel nieuwe ontwikkelingen
gaande binnen de ambulante en klinische settings van de geestelijke
gezondheidszorg. Zo wordt er gewerkt aan een nieuwe update van het
werkboek High & Intensive Care. Op het congres zal hier aandacht voor zijn en
de gelegenheid worden geboden actief bij te dragen aan de doorontwikkeling
van het HIC model. Kijk hier voor het programma en denk mee!

Ontwikkeling nieuwe FACT-schaal
De opvolger van de FACTs uit 2010 zag het licht in 2017. De FACTs 2017
heeft al weer vele teams geïnspireerd om op een andere manier naar kwaliteit
van zorg in het netwerk te kijken. De verschillende manieren waarop het FACTmodel in de praktijk kan worden uitgevoerd zijn mede mogelijk gemaakt door
een waarderende en kwalitatieve wijze van kwaliteitstoetsing met de nieuwe
schaal.
We zien duidelijk een ontwikkeling om ‘binnen’ dichter naar de wijk te brengen
en eveneens ‘buiten’ naar het ggz-netwerk te brengen. Praktisch betekent het
dat een FACT-team zich dient te verhouden tot de gespecialiseerde
behandelpoliklinieken, basis ggz en poh-ggz en samenwerking zal zoeken of
samen zal gaan met medewerkers van de sociale wijkteams,
woonbegeleidingsteams en andere partijen in de wijk of regio. De afgelopen 5
jaar zijn nieuwe inzichten opgehaald en opgedaan uit de audits en de
gesprekken met het veld, die hebben geleid tot enkele aanpassingen in de
beschrijving van de FACTs 2017. Niet in Deel A, de basis blijft herkenbaar
hetzelfde, maar juist in de kwalitatieve beschrijvingen van Deel B en de
introductie van het werkboek FACT. Geen nieuwe normering dus. Er is een
herwaardering voor assertieve behandeling; de oorsprong van het model en er
zijn richtinggevende principes opgenomen óm samen te kunnen werken vanuit
één team of in een netwerk.

Zo bieden we FACT-teams, in allerlei organisatorische samenstellingen (de
multi-agency approach), de mogelijkheid om zich nog duidelijker te organiseren
als verantwoordelijke netwerkpartner in de wijk voor mensen met een
zorgindicatie Ernstige Psychiatrische aandoeningen.

Op dit moment wordt er door de Taskforce FACT de laatste hand gelegd aan
het concept. Verwacht wordt dat de doorontwikkelde beschrijving van de FACTschaal begin volgend jaar in gebruik genomen wordt. We houden jullie op de
hoogte en zullen er in de trainingen met de auditoren en in de masterclass
voor teams (3 december) aandacht aan besteden.

Netwerkpsychiatrie
De kern van Netwerkpsychiatrie is een herstelondersteunende netwerk intake
en het vormen van een steungroep rond de cliënt die de cliënt helpt om zijn of
haar hersteldoelen te realiseren. De leden van de steungroep kunnen uit de
GGZ komen maar ook daarbuiten. Het zijn niet alleen professionals, het
kunnen ook naasten en familieleden zijn. De zorg bestaat dan niet alleen uit
behandeling maar ook uit begeleiding en er is veel meer aandacht voor
gezondheid en preventie. In het netwerk rond de cliënt.
Door de steungroep vanaf in het begin mee te nemen bij bv. psycho-educatie,
crisissignaleringsplannen en behandelplannen empoweren we deze mensen
waardoor onze zorg duurzamer wordt en cliënten straks mogelijk minder
specialistisch zorg nodig hebben. En hierdoor kunnen we dan meer cliënten
helpen in de tweedelijns specialistische zorg.

Geïnteresseerd? Kijk dan ook op https://www.boompsychologie.nl/product/100-

9413_Netwerkpsychiatrie en/of
https://phrenos.mett.nl/netwerkpsychiatrie/default.aspx

Gezocht: nieuwe auditoren FACT en HIC
Een belangrijke rol van het CCAF is het toetsen van de modelgetrouwheid van
(F)ACT-teams en HIC afdelingen door middel van audits. Wij zijn op zoek naar
mensen die vanuit hun expertise voor het CCAF auditor zouden willen worden.
•

Je hebt aantoonbare kennis van en werkervaring in F-ACT en ambulante
hulpverlening of HIC;

•

Je hebt een opleiding op Hbo-niveau afgerond;

•

Je kan goed communiceren. Zaken to the point en bondig op schrift
stellen is geen probleem.

•

Je bent kritisch op eigen functioneren en op het gebruik van de
instrumenten.

Klik hier voor het complete functieprofiel.
Door het verrichten van audits krijg je tevens inzicht in de stand van zaken in
andere organisaties, inzicht in kwaliteitsverbetering en inspiratie voor het
werken aan kwaliteit van jezelf, je team en je organisatie.

Op vrijdag 10 december van 10.00 - 16.00 uur in Utrecht organiseren wij een
basistraining voor nieuwe auditoren. Mocht je interesse hebben, dan kun je je
opgeven via de mail: c.bal@ccaf.nl

Masterclass voor Teams

De Masterclass voor teams staat dit jaar gepland op vrijdag 3 december 2021.

In de masterclass voor teams geven we een doorkijk naar de ontwikkelingen,
krijg je implementatie-adviezen op teamniveau, geven we bruikbare tips en
beantwoorden we jullie vragen.

Praktisch
Datum:

Vrijdag 3 december 2021

Tijden:

10.00 – 14.00 uur

Locatie:

Utrecht

Tarief:

€ 99,- per deelnemer (vooraf te betalen)

Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar Charlotte Bal via

c.bal@ccaf.nl. Heb je aanvullende vragen dan kun je uiteraard ook contact op
nemen.

Agenda
Dinsdag 23 november 2021 | HIC&ART-congres
Vrijdag 3 december 2021 | CCAF Masterclass voor teams

Het CCAF bevordert de kwaliteit van zorg aan mensen met ernstige psychische
aandoeningen en hun naasten met een focus op autonomie, inclusie en participatie.

