Voorwoord
De ggz is volop in beweging. Tegen de achtergrond van afspraken over
ambulantisering en transities in het sociale domein zijn er tal van initiatieven om de ggz inhoudelijk te vernieuwen. Begrippen als herstel, zelfmanagement en shared decision making fungeren daarbij als richtingwijzers.
Tot voor kort bleef de groep cliënten in de langdurende verblijfszorg relatief onderbelicht in de vernieuwingsbeweging. Het is zeer verheugend dat
nu met art het licht volop schijnt op mensen die binnen ggz-instellingen
wonen en daar jarenlang het beste van hun leven moeten zien te maken.
art en dit werkboek laten zien dat volwaardig leven en herstel ook voor hen
geen loze begrippen hoeven te zijn. De art-beweging is een breuk met de
stigmatiserende beelden en praktijken van afgeschreven zijn, uitbehandeld
zijn en uitzichtloos leven binnen psychiatrische instellingen.
Wat art extra bijzonder en onderscheidend maakt is de radicale keuze voor
de triade. De driehoek cliënt-familie-hulpverlener vormt de basis van handelen op elk niveau: in het primaire proces, in het team en in de organisatie.
Voor cliënten is het een bevestiging dat principes van zelfmanagement en
samen beslissen ook in deze tak van de ggz uitgangspunt zijn. Voor familie en naasten is het niet minder dan een doorbraak, een definitieve streep
onder het verleden waarin zij toch vaak vooral figurant of buitenstaander
waren. De erkenning van familie en naasten krijgt een bekroning door het
opnemen van een familie-ervaringsdeskundige naast een cliëntervaringsdeskundige in het art-team. Voor hulpverleners is art een uitnodiging om
naast de cliënt en zijn dierbaren te staan en samen te werken aan de levensdoelen van de cliënt.
art is een ‘professionele zorgstandaard’ zoals de auteurs schrijven, maar
het art-werkboek is ook een soort gereedschapskist. Naast visie en inspiratie, reikt het werkboek tal van instrumenten en methodieken aan. Daarmee
geeft het cliënten, naasten en hulpverleners genoeg vrijheid om hun eigen
art-praktijk op maat te ontwikkelen. Dit werkboek is geen eindproduct; de
ontwikkeling van art gaat verder en het is belangrijk dat het een beweging
blijft die continu vanuit de triade gevoed wordt.
Werken met art zal voor alle partijen in de triade een uitdaging zijn. En
niet altijd even makkelijk. Ten eerste is persoonlijke betrokkenheid een
voorwaarde voor art. Ten tweede zitten binnen art tegengestelde elementen die ook voor spanning kunnen zorgen. art is bedoeld voor een groep
cliënten ‘bij wie alle andere zorg al is geprobeerd’. Deze groep heeft soms
vooral behoefte aan rust in combinatie met aandacht voor kwaliteit van
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leven. Alsjeblieft geen druk op ‘behandelresultaten’ of ‘uitstroom naar zelfstandigheid’, want dat werkt alleen maar averechts. Aan de andere kant is er
behoefte aan zorg die hoop biedt, een perspectief om voor te leven, herstel
in welke vorm of mate dan ook.
art bevindt zich op het snijvlak. Werken aan art zal in elk individueel
geval een zoektocht zijn naar het evenwicht tussen rust en vooruitgang, tussen comfort bieden en prikkelen. In de zorgstandaard art vindt deze evenwichtstoer zijn hoogtepunt in de formulering ‘drie jaar, tenzij…’ . Want na
drie jaar is een art-traject in principe afgerond en kan de cliënt verder in
een meer zelfstandige setting met minder intensieve zorg. Die drie jaar is als
een stok achter de deur die betrokkenen dwingt om alert te blijven, vooruit
te kijken en niet onverschillig te worden. Maar de spannende vragen zijn:
kan een art-traject na drie jaar ‘mislukt’ zijn? Hoe voorkom je dat cliënt
en familie dan het gevoel krijgen gefaald te hebben, omdat er (schijnbaar)
geen resultaat is geboekt? En de ultieme vraag (waarop maar één antwoord
mogelijk mag zijn): we laten mensen toch niet vallen na drie, zes of negen
jaar?
Nog een prikkelende paradox binnen art is de combinatie van een professionele zorgstandaard met een primair proces dat vanuit de triade vorm
krijgt. De inbreng van cliënt en familie is per definitie niet professioneel en
gelukkig ook niet standaard. Het zal in de verdere ontwikkeling van art
belangrijk zijn om de positie van cliënt en familie of naasten in het primaire
proces steeds kritisch te blijven volgen, en in combinatie daarmee het perspectief van ‘gewoon mogen leven’ niet uit het oog te verliezen. Uiteindelijk
gaat het in de kunst van het leven om zaken als gezond eten, goed bewegen,
zinvol bezig zijn en contact met anderen.
We verwelkomen art als het nieuwste lid van een snel groeiende familie
van heel goed omschreven arrangementen die overdraagbaar zijn en makkelijk ingevoerd kunnen worden. art is op allerlei manieren bijzonder en
we zijn heel benieuwd hoe het zich de komende tijd zal ontwikkelen.
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