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Welkom: Zakboek FACT

Dit zakboek gaat over fact-teams: Flexible act-teams.
Deze teams helpen mensen met ernstige psychiatrische aandoe-
ningen. Ze bieden behandeling en zorg en ze steunen de cliënten 
op weg naar hun herstel. Dat gebeurt vooral thuis en in de buurt. 
Soms heel intensief met dagelijks huisbezoek, soms minder in-
tensief, maar steeds in samenwerking met familie en anderen.
Er zijn meer dan 350 fact-teams in Nederland, met per team zo’n 
200 cliënten. Er is dus een grote kans dat u met fact te maken 
krijgt: als cliënt, als familielid, als collega-medewerker van de 
geestelijke gezondheidszorg (ggz), als huisarts, als lid van het 
sociale wijkteam, als medewerker van een woningcorporatie, als 
wijkagent, of als werkgever van iemand die met steun van fact 
weer aan het werk gaat. Voor deze brede groep beschrijft dit zak-
boek beknopt hoe Flexible act-teams werken en hoe ze graag met 
u willen samenwerken. We vermijden vaktermen, of we leggen ze 
goed uit. Een uitgebreidere beschrijving van het fact-model kunt 
u vinden in Handboek (Flexible) act (Van Veldhuizen e.a., 2015b: 
zie het hoofdstuk Literatuur).
In dit zakboek treft u naast de hoofdstukken andere notities 
op een grijze ondergrond. Die notities bieden praktijkverhalen, 
nadere uitleg en wat meer persoonlijke, soms prikkelende be-
schouwingen over fact. Ze bieden afwisseling en inkleuring. Ze 
kunnen gebruikt worden als discussiestof binnen opleidingen en 
intervisie. In het eerste hoofdstuk beschrijf ik fact in een noten-
dop. Daarna bekijken we in hoofdstuk 2 over welke doelgroep het 
gaat en welk soort zorg eigenlijk nodig is voor deze doelgroep. In 
hoofdstuk 3 wordt het fact-model beschreven en in de volgende 
hoofdstukken verder uitgewerkt. Sommige hoofdstukken dragen 
mede het stempel van Michiel Bähler, met wie ik het fact-model 
heb ontwikkeld. Ik dank hem en vele anderen voor de samen-
werking en inspiratie die het fact-model hebben gemaakt tot een 
sterk model voor kwetsbare mensen.

Remmers van Veldhuizen


