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Steeds meer wordt onze maatschappij geconfronteerd met patiënten met langdurige en complexe 

psychische problemen, vaak in combinatie met verslavingsproblematiek en dakloosheid.  P. die op 

straat leeft en ’s avonds onder zijn plastic zak gaat slapen. B. die zijn verslaving niet onder controle 

krijgt en van de ene studio naar de andere wordt gestuurd. S. die niet naar beschut wonen wil omdat 

hij samenleven te confronterend vindt. Voor deze voornamelijk jonge mensen met een majeure 

psychiatrische stoornis die nood hebben aan intensieve zorg maar uit het klassieke zorgaanbod 

vallen, kan ‘Assertive Community Treatment’ (ACT) een geschikt zorgmodel zijn. Om aan hun noden 

tegemoet te komen, ging in februari 2006 in het Psycho-Sociaal Centrum St.-Alexius-Elsene het 

begeleidingsteam “trACTor1” van start met als doel die mensen die door de mazen van het net vallen, 

te begeleiden om zo zelfstandig mogelijk in de maatschappij te wonen en te leven. In een 

evaluatieonderzoek2 zal worden nagegaan in hoeverre ACT als integrale zorgbenadering 

daadwerkelijk tegemoetkomt aan de specifieke zorgbehoeften van deze populatie.  

 

 Inleiding 
Assertive Community Treatment (ACT) is een zorgmodel voor mensen met een ernstige 

psychiatrische stoornis — veelal een psychotische of een stemmingsstoornis — die geen aansluiting 

vinden bij het klassieke zorgaanbod. De kern van ACT is dat hulpverleners hun instelling of kantoor 

verlaten en de patiënt in zijn eigen leefomgeving opzoeken. Ze doen dat op een assertieve manier en 

bieden ondersteuning op meerdere levensgebieden tegelijk: psychiatrische zorg, praktische hulp, 

sociaal-maatschappelijke ondersteuning, dagbesteding, woon- en werkondersteuning. De 

hulpverlening is ambulant, vindt plaats in de woning of buurt van de patiënt, is flexibel en op maat van 

het individu. Kenmerkend voor ACT is dat het verlenen van de nodige zorg en ondersteuning zo min 

mogelijk wordt uitbesteed aan derden. Gezondheidszorg en sociale zorg zijn geïntegreerd in één 

team. Dat maakt het ook makkelijker om ervoor te zorgen dat alles ook daadwerkelijk gebeurt.  

 

De werkrelatie tussen patiënt en hulpverlener en het betrekken van de maatschappij bij de zorg, zijn 

wezenlijke elementen die bijdragen tot de positieve effecten van deze behandelvorm. Vanuit de 

persoonlijke band met de begeleider(s) kan de patiënt een positieve motivatie voor de behandeling 

opbouwen en een poging doen om (weer) een plaats in te nemen in de maatschappij. Behandeling en 

resocialisatie gaan daarbij hand in hand. Maar hoe brengt een ACT-team die integrale zorg in praktijk, 
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met andere woorden op welke manier betrekt men de maatschappij bij de geestelijke 

gezondheidszorg ? Allereerst inventariseert een ACT-team welke psychische problemen er bij de 

patiënten die zich aanmelden, voorkomen en hoe deze problemen samenhangen met 

maatschappelijke omstandigheden. Daarna onderzoekt het of er behoefte is aan zorg, en zo ja, welke. 

Vervolgens kijkt het team hoe het die zorg laagdrempelig en goed toegankelijk kan aanbieden. Waar 

nodig passen de teamleden het aanbod en de toegankelijkheid aan op de noden en vraag van de 

individuele patiënt. Als laatste stap wordt geëvalueerd of het ACT-aanbod verbeteringen tot gevolg 

heeft in de gezondheid en het sociaal functioneren van de patiënt3.  

 

Vooraleer we de eerste ervaringen met ACT in Elsene toelichten, beschrijven we kort de historiek en 

de algemene principes van het in de VS ontwikkelde ACT-model. In een tweede deel illustreren we 

aan de hand van een casus de concrete werking van het trACTor-team en het specifieke zorgaanbod 

dat het in de toekomst wil ontwikkelen.  

 

Historiek van het ACT-zorgmodel 
Het ACT-zorgmodel werd ontwikkeld in de zeventiger jaren in Wisconsin (V.S.) door Arnold Marx, Len 

Stein en Ann Test4. De aanleiding voor het ontwikkelen van dit model was de massale afbouw van 

bedden in de VS en het ontbreken van alternatieve opvangmogelijkheden voor de ontslagen 

patiënten. Van de jaren 1950 tot eind jaren 1980 was namelijk een grootscheeps proces van 

deïnstutionalisering aan de gang waarbij er een drastische ontvolking van de oude psychiatrische 

staatsinstellingen plaatsvond. Hupverleners van het Mendota Geestelijk Gezondheidscentrum in 

Wisconsin stelden vast dat relatief stabiele patiënten die ontslagen waren uit het ziekenhuis, en die ze 

zorgvuldig in contact gebracht hadden met de bestaande ambulante diensten, vrij snel terug 

opgenomen moesten worden. Mogelijke oorzaken waren volgens hen: (1) een vermindering van de 

intensiteit van de behandeling en ondersteuning van cliënten in de maatschappij; (2) de moeilijkheden 

waarmee de cliënten geconfronteerd werden bij het toepassen van aangeleerde vaardigheden in de 

eigen leefsituatie; (3) de complexe en gefragmenteerde organisatie van de geestelijke 

gezondheidszorg en (4) de slechts tijdelijke beschikbaarheid en toegankelijkheid van 

ondersteuningsprogramma’s na ontslag uit het ziekenhuis.  

 

Stein, Marx en Test kwamen tot de conclusie dat de maatschappij de aangewezen plaats was voor de 

hulpverlening aan de ontslagen patiënten. De samenleving op zich had volgens hen een aantal 

voordelen ten opzichte van de ziekenhuizen op het vlak van de rehabilitatie van de cliënt, voornamelijk 

de aanwezigheid van gezonde rolmodellen, de verwachtingen van normaal gedrag in de maatschappij 

alsook het makkelijker verwerven van vaardigheden om zich in de gemeenschap te handhaven. Ze 

ontwikkelden een multidisciplinair team dat de benodigde zorg aanbood in de samenleving met als 

doel patiënten uit het ziekenhuis te houden en hen de vaardigheden aan te leren om zo zelfstandig 

mogelijk te leven. Oorspronkelijk noemden Stein en Test hun benadering “Training in Community 

Living” — een oefening om (weer) in de gemeenschap te leven. Het doel was de patiënten te leren 

leven met hun ziekte in de samenleving eerder dan de ziekte te behandelen5. Ze verwachtten dat het 
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aanleren van een aantal copingvaardigheden gedurende een bepaalde periode de patiënten 

voldoende zou toerusten om in de maatschappij te overleven. Het tegendeel was echter waar. 

Aangezien de fondsen voor het innovatieve project na 14 maanden wegvielen, moesten ze vaststellen 

dat alle vooruitgang die ze hadden geboekt met de patiënten, vrij snel verloren ging. Dat leverde hen 

evenwel het inzicht op dat de patiënten die ze hadden opgevolgd, niet zozeer nood hadden aan een 

intensieve training dan wel aan een voortdurende ondersteuning in de gemeenschap. Daarop 

ontwikkelden ze voor deze patiënten een ondersteunend programma om ze vooral te helpen 

overleven in de maatschappij. Vandaar ook de naamsverandering in ‘Programme for Assertive 

Community Treatment’ (PACT)6. 

 

Assertive Community Treatment is een vorm van casemanagement. Er bestaan verschillende vormen 

van casemanagement7, gaande van een oorspronkelijk coördinerende taak tot een volwaardige 

therapeutische benadering. In het coördinatiemodel is een casemanager een soort zorgmakelaar: hij 

brengt patiënten die ontslagen worden in contact met de zorg die ze nodig hebben maar levert zelf 

geen zorg. Hij is belast met de verantwoordelijkheid van het coördineren — en vaak ook van het 

inkopen — van de diensten die de patiënt nodig heeft. Vrij snel werd echter vastgesteld dat het 

makelaarsmodel niet werkte voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Psychisch 

zeer kwetsbare mensen zijn door hun problematiek vrij onvoorspelbaar en hun psychisch en sociaal 

functioneren schommelt te veel om gestaag te werken met afspraken met andere zorgverleners. 

Daarbij komt nog dat ze, mede door hun problematiek, soms geen aansluiting vinden bij de zorg zoals 

die klassiek wordt georganiseerd.  

 

Assertive Community Treatment is ontstaan als reactie tegen het makelaarsmodel. De filosofie van 

ACT sluit meer aan bij het klinisch casemanagement, een zorgvorm die het belang van de 

therapeutische werkrelatie benadrukt. Met name de keuze in ACT om zo weinig mogelijk 

zorginterventies te delegeren en alles zoveel mogelijk te bundelen in één team gaat uit van het besef 

dat efficiënte zorg voor patiënten met een ernstige psychische stoornis ingebed moet zijn in een 

duurzame en ondersteunende vertrouwensrelatie. Daar waar het werk van een gewone casemanager 

voor een groot deel blijft bestaan in het organiseren en coördineren van de zorg, is een klinisch 

casemanager in toenemende mate een goed opgeleide zorgprofessional die het grootste deel van de 

zorg persoonlijk levert. Die benadering noemt men de ‘integrale ondersteuning’ van de patiënt. Een 

klinisch casemanager die rechtstreeks hulp verleent aan de patiënt blijkt de meest doeltreffende 

zorgbenadering te zijn voor mensen met een complexe problematiek.  

 

Het ACT-concept wijkt echter ook af van klinisch casemanagement. Waar de klinisch casemanager 

verantwoordelijk is voor 50% van de directe klinische zorg aan de patiënt, levert een ACT-

casemanager 80% van de gezondheids- en sociale zorg. Het belangrijkste verschil tussen beide 

vormen van zorg is wellicht de teamgerichte benadering. In ACT delen de hulpverleners een 

gezamenlijke ruimte en kennen zij alle patiënten van het team. Patiënten worden niet toegewezen aan 

één bepaalde hulpverlener maar aan het gehele team. 
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De krachtlijnen van Assertive Community Treatment 
Assertive Community Treatment bouwt anderzijds verder op de ervaring van intensieve thuiszorg 

(“assertive outreach”(AO)). Assertive outreach gaat ervan uit dat men de patiënt ondanks zijn ziekte 

van bij aanvang moet ondersteunen en intensief begeleiden om zich in de maatschappij te 

handhaven. Intensieve thuiszorg richt zich op een breed doelpubliek en zorgt voor regelmatige 

contacten, het medicatiebeheer en een nauwgezette opvolging van de patiënt. De dienstverlening is 

erop gericht om het individu bij te staan in het dagdagelijkse leven zodat een opname voorkomen kan 

worden. ACT is een doorgedreven vorm van ‘assertive outreach’ die zich richt op patiënten met de 

meest complexe problematiek, die veelvuldig in het ziekenhuis verblijven of met wie moeilijk contact te 

leggen is. 

 

Het doelpubliek 
De doelgroep van ACT bestaat uit patiënten met een ernstige en complexe psychiatrische 

aandoening, hoofdzakelijk schizofrenie, schizoaffectieve en bipolaire stoornis. Deze personen lijden 

reeds geruime tijd aan een majeure psychiatrische stoornis waardoor hun dagelijks functioneren erg 

problematisch is geworden. ACT-patiënten hebben vrijwel altijd een verleden van opnames in 

psychiatrische ziekenhuizen, frequente psychotische episodes en/of gedwongen behandelingen. Ze 

hebben naast hun psychiatrische stoornis steeds vaker een probleem van middelenmisbruik of 

somatische klachten en komen in veel gevallen ook regelmatig in aanraking met politie en justitie.  

 

Typische ACT-patiënten zijn onstabiel en hebben dagelijkse ondersteuning nodig in de eigen 

leefomgeving. Vaak zijn deze mensen weinig gemotiveerd om zich te engageren in de bestaande 

behandelingsvoorzieningen omdat het zorgaanbod niet aangepast is aan hun noden en 

verwachtingen. In het verleden was voor die patiënten binnen de geestelijke gezondheidszorg 

doorgaans geen goede opvang mogelijk. Een mogelijke reden voor die inadequate opvang is dat 

personen met een psychotische problematiek niettegenstaande een grotere kwetsbaarheid vaak geen 

zorgvraag hebben. Beperkingen in hun cognitief en/of emotioneel functioneren dragen ertoe bij dat ze 

vaak onvoldoende copingvaardigheden hebben ontwikkeld waardoor ze de impact van 

gebeurtenissen doorgaans als meer ernstig ervaren en er snel symptomen optreden. Dat kan tot 

gevolg hebben dat hun draagkracht aanzienlijk verminderd is en dat ze minder stress aankunnen. 

Komt er nog bij dat vele patiënten een gebrek aan ziekte-inzicht en aan therapietrouw vertonen. 

Tenslotte zijn het deze laatste factoren die, naast de klinische ernst van de pathologie, 

doorslaggevend zijn voor een opname in ACT. 

 
ACT-indicatoren voor een ‘goede praktijk’ 
De componenten van ACT werden vele malen en in verschillende theoretische benaderingen 

beschreven8. Ze zijn eerder te beschouwen als indicatoren voor een goede praktijk dan wel als 

absolute principes. Het Programme for Assertive Community Treatment (PACT) zoals Stein en Test 

dat hebben ontwikkeld, is voornamelijk een manier van denken en handelen. Het is een middel om 
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efficiënte hulpverlening te leveren aan patiënten met een ernstige psychiatrische problematiek. 

Aangezien het in ACT gaat om een andere vorm van zorg, met name langdurige integrale zorg, is het 

belangrijk om dit model eerst goed te begrijpen alvorens het in praktijk te brengen. Daarom geven we 

hieronder een overzicht van de organisatorische en procesmatige kenmerken die het ACT-model 

definiëren.  

 

(1) EEN LAGE CASELOAD. De verhouding getrainde casemanager-patiënt is 1 op 10 tot 15. Redenen 

voor die lage caseload zijn onder meer het feit dat de begeleiders frequente contacten moeten kunnen 

onderhouden met de patiënten en de hulp zoveel mogelijk zelf aanbieden. 

(2) FREQUENT CONTACT. Een kenmerk van een goede klinische praktijk is dat het team gedurende 

langere periodes patiënten dagelijks opzoekt. Het moet ook mogelijk zijn om samen of afwisselend 

met andere teamleden op huisbezoek te gaan, bijvoorbeeld als de patiënt vijandig is. 

(3) ‘IN VIVO’ BEHANDELING EN ONDERSTEUNING. De hulpverlening gebeurt daar waar de patiënt zich 

bevindt: op straat, bij hem thuis, op het werk of in het ziekenhuis. Doordat de ACT-medewerkers de 

patiënt zelf opzoeken, kan het contact makkelijker worden onderhouden zowel met de patiënt als met 

zijn familie, vrienden en/of buren. De huisbezoeken maken het ook mogelijk de medicatie-inname en 

de nevenwerkingen nauwgezet op te volgen. 

(4) TEAMBENADERING. De teamleden zijn samen verantwoordelijk voor de patiënten. Daarbij wordt de 

klassieke één-op-éénrelatie opgegeven. Een patiënt wordt begeleid door het volledige team. Idealiter 

kent elk teamlid alle patiënten en elke patiënt alle teamleden. Dat heeft voordelen voor de continuïteit 

van de zorg. De patiënt hoeft niet te wachten tot die ene specifieke hulpverlener beschikbaar is. Het 

vertrek of de (langdurige) afwezigheid van een teamlid heeft minder nadelige gevolgen.  

(5) Een MULTIDISCIPLINAIR ZORGAANBOD. Typische voorbeelden daarvan zijn onder meer: geregelde 

medicatie-inname, psycho-educatie over de aandoening, de patiënt een minimum aan inzicht 

verschaffen in factoren die herstel kunnen bevorderen en terugval kunnen beletten, hem leren zich 

een dagstructuur op te leggen, mantelzorg- en familiebegeleiding, sociale vaardigheidstraining, 

psychotherapie of cognitieve gedragstherapie bij persisterende psychotische symptomen, 

verslavingsbehandeling en trajectbegeleiding. Binnen het team worden kennis en vaardigheden 

zoveel mogelijk uitgewisseld en gebundeld. Er wordt ‘transdisciplinair’ gewerkt waarbij de rigide 

grenzen tussen de verschillende beroepsgroepen die in het team vertegenwoordigd zijn, vervagen. 

Het punt is dat de patiënt de noodzakelijke hulp krijgt. Wie die hulp biedt, is minder belangrijk. 

(6) ZORG VOOR ONBEPERKTE TIJD. In ACT is er geen limiet aan de tijdsduur van de hulpverlening en het 

aantal contacten. In het oorspronkelijke model van Stein en Test werd aanbevolen om de 

hulpverlening voor onbeperkte tijd aan te bieden. De praktijk heeft ondertussen uitgewezen dat de 

hulp niet voor alle cliënten onbeperkt hoeft te zijn. De overdracht naar een passende, minder 

intensieve zorg dient echter wel op het juiste moment en zorgvuldig te gebeuren. 

 

Een patiëntgeoriënteerde zorg 
ACT wijkt op een aantal punten af van andere programma’s die binnen de geestelijke 

gezondheidszorg (GGZ) worden toegepast. Ten eerste, het ACT-team levert een geïntegreerd 
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zorgpakket waarin zowel elementen van gezondheidszorg als van sociale zorg vervat zitten. Ten 

tweede, de begeleider(s) pakt/pakken de psychiatrische en maatschappelijke problemen van de 

patiënt tegelijkertijd aan. Ten derde vermijdt het team daarmee een stapsgewijze begeleiding waarbij 

de patiënt eerst psychisch stabiel moet zijn alvorens zelfstandig te gaan wonen en vervolgens 

zelfstandig moet wonen alvorens een dagbesteding te zoeken en relaties aan te gaan.  

De PACT-programmaprincipes zijn erop gericht om de draagkracht van patiënten geleidelijk aan te 

vergroten zodanig dat ze, op termijn en in samenspraak met hun begeleider(s), geleidelijk aan zelf het 

hoofd kunnen bieden aan stress, spanningen en conflicten. Het doel is dat de patiënt een aantal 

copingvaardigheden ontwikkelt waardoor hij met zijn ziekte en beperkingen leert om te gaan. Het 

ACT-team brengt hem daartoe een aantal maatregelen bij die hem beschermen en de draaglast onder 

een bepaalde grens houden zodat hij niet decompenseert of in een psychotische fase terechtkomt.  

 

De volgende zorgcomponenten zijn daarbij belangrijk om te hanteren in de samenwerking met de 

patiënt.  

(1) MEDICATIEBEHEER, ZIEKTEACCEPTATIE EN HERSTEL. Een adequate farmacologische behandeling is 

een essentiële component in de behandeling van de doelgroep die in aanmerking komt voor ACT. 

Patiënten krijgen duidelijke informatie over hun aandoening, leren vaardigheden aan waardoor ze 

meer greep krijgen op hun aandoening en meer controle over hun eigen leven herwinnen. 

(2) DE PATIËNT BETREKKEN EN MOTIVEREN. De nadruk ligt op de agenda van de patiënt. Patiënten zijn 

actieve partners in de behandeling en in het aangeven van de resultaten daarvan. Men moet steeds 

met de patiënt blijven onderhandelen over de zorg en ondersteuning die hij nodig heeft.  

(3) Een GEÏNDIVIDUALISEERD ZORGPLAN. Aan de hand van het zorgbehoefteninterview krijgen zowel 

hulpverlener als patiënt zicht op wat de patiënt belangrijk vindt. De ingeschatte zorgbehoeften worden 

samen met de patiënt vertaald naar een zorgplan. Zowel hulpverlener als patiënt bewaken de 

implementatie van het zorgplan. 

(4)  Werken vanuit DE COMPETENTIES VAN DE PATIËNT. De nadruk ligt op de sterke punten van de patiënt 

in plaats van op pathologie. Centraal staan de mogelijkheden van de patiënten en de hulpbronnen uit 

de omgeving die daarop aansluiten. Mensen moeten echter eerst gemotiveerd raken om hun situatie 

zelf in handen te nemen. De vraag van de patiënt is daarbij het beste vertrekpunt. 

(5) FLEXIBELE ONDERSTEUNING. De zorgbehoeften en noden van de patiënt evolueren met de tijd. Het 

ACT-team is goed in staat om zowel met de inhoud als met de intensiteit van de zorg te variëren die 

het aanpast naargelang de noden en de vraag van de patiënt. 

(6) SOCIAAL-NETWERKBENADERING EN MAATSCHAPPELIJK STEUNSYSTEEM OPBOUWEN. De patiënt 

aanmoedigen om zijn eigen plaats in de maatschappij (weer) in te nemen en om zijn eigen leven te 

leiden. ACT beoogt daartoe een nauwe samenwerking met het sociale netwerk, de familie en het 

maatschappelijk steunsysteem. De nadruk ligt op de noodzaak de patiënt in de opbouw van de eigen 

steunsystemen te betrekken. 

(7) CRISISSEN STABILISEREN. Elke patiënt heeft een individueel crisisinterventieplan dat informatie bevat 

over risicofactoren voor terugval. Dat crisisinterventieplan wordt ter beschikking gesteld van de 

huisarts en de spoedopnamedienst(en).  
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De methodiek van ACT geïllustreerd aan de hand van een casus    
Marjan is een vrouw van 31 jaar die al meerdere jaren lijdt aan een psychotische problematiek. Ze is 

erg gedesorganiseerd en ongestructureerd. Sinds twee jaar logeert ze samen met een aantal 

verwaarloosde katten in de tuin van haar tante en oom. Ze leeft er in een soort zelf ineengeknutselde 

hut zonder comfort. In het contact is ze achterdochtig en drukt zich onverstaanbaar uit. Ze lijdt aan 

visuele en auditieve hallucinaties en haar gedachten zijn onsamenhangend en verward. Door haar 

groot psychisch lijden heeft Marjan zich op psychisch, fysiek en sociaal vlak ernstig verwaarloosd.  

 

Het is de tante van Marjan die een eerste vraag om hulp indient bij het OCMW, met name om te 

helpen uitkijken naar een gepaste woonst voor Marjan. Die vraag wordt gehoord door een 

maatschappelijk werker die zich vooral zorgen maakt over de psychische toestand van Marjan. Ze 

doet een beroep op een GGZ-dienst om de situatie te evalueren en een interventie te plannen. Samen 

met de psychiater van de dienst maakt ze een afspraak met de familieleden van Marjan die hun 

bezorgdheid uiten over de uiterst precaire omstandigheden waarin Marjan leeft. Eenmaal de 

psychiater Marjan ontmoet heeft, beseft hij echter snel dat Marjans ziekte haar kansen om een woning 

te vinden en te behouden drastisch vermindert. De psychiater legt uit aan de familie dat Marjan aan 

een psychose lijdt en wat dat voor gevolgen heeft. Hij suggereert de mogelijkheid om antipsychotica 

voor te schrijven. Dat roept echter heel wat weerstand op bij de familieleden. De psychiater dringt niet 

aan.  

 

Het trACTor-team wordt op dat moment ingeschakeld omdat er een intensiever contact met Marjan 

moet worden opgebouwd. Het eerste huisbezoek wordt gepland samen met de psychiater. Tot ieders 

verbazing verloopt het eerste contact met de begeleider vrij goed en maakt die onmiddellijk een 

nieuwe afspraak met Marjan. Na de aanvankelijke weigering van medicatie door Marjan en haar 

familie, gaat de begeleider verschillende keren bij Marjan op bezoek en uiteindelijk stemmen zowel de 

familie als Marjan in met de behandeling. Het is verbazend om te zien hoe de begeleider zijn doel 

haalt: tijdens de eerste contacten probeert hij Marjans weerstand te begrijpen en respecteert haar 

daarin. Geleidelijk aan komt er een beter contact en begint Marjan iets van vertrouwen te schenken.. 

 

Een tweede stap in het hulpverleningsproces is de medicatie. De begeleider ziet Marjan twee keer per 

week. Hij brengt haar een minimum aan ziekte-inzicht bij, licht haar toe waarom ze een inspuiting 

nodig heeft en motiveert haar om medicatie in te nemen. Hij gaat met haar naar de apotheek en 

begeleidt verder de medicatie-inname. Marjan neemt dagelijks een anxiolyticum en krijgt twee keer 

per maand een langdurig werkend antipsychoticum. Haar psychische toestand stabiliseert zich 

mettertijd en ze is veel helderder en meer gestructureerd in denken en handelen. De medicatie helpt 

daarbij maar het was nodig om een vertrouwensband tot stand te brengen alvorens er over medicatie 

gesproken kon worden.  
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Verder moeten heel wat administratieve stappen worden gezet omdat Marjan mede door haar ziekte 

alle papieren verwaarloosd heeft. De begeleider neemt samen met haar de bus naar het 

gemeentehuis, het OCMW en de bewindvoerder om haar papieren en financiële situatie in orde te 

brengen. Doordat haar begeleider naast de medicatie-inname ook oog heeft voor de psychosociale 

noden toont Marjan zich vrij coöperatief voor wat de medicatie-inname betreft. Wanneer daarnaast 

ook de psychosociale stressfactoren worden verminderd — minder inmenging van de familie — en er 

regelmatige contacten zijn zowel met Marjan als met haar familie, verbetert ze zienderogen en maakt 

vooruitgang.  

 

Een volgende stap bestaat erin dat de begeleider samen met Marjan haar hulpvraag formuleert. Dat 

gebeurt aan de hand van een zorgbehoefteninterview waarbij vooral op zoek wordt gegaan naar wat 

Marjan zelf aan wil met haar leven. Daaruit blijkt dat Marjan nu wel wat verdrietiger gestemd is omdat 

ze zich bewust wordt van haar sociale situatie — financiële schulden, geen huis, geen werk — maar 

dat ze anderzijds plannen heeft om in een huis te gaan wonen en naar een dagactiviteit te zoeken. 

Haar begeleider maakt samen met haar een zorgplan op waarin hij noteert wat ze wil en hoe ze denkt 

dat te kunnen bereiken. Beiden bewaken de implementatie ervan. 

 

Deze gevalbeschrijving illustreert op welke manier het ACT-team integrale zorg levert. De functies 

gezondheidszorg (medische behandeling en geregelde medicatie-inname) en sociaal-relationele zorg 

(het opbouwen van een vertrouwensband, het in orde brengen van de financiële situatie) worden 

zoveel mogelijk binnen hetzelfde team geïntegreerd. Waar mogelijk wordt de zorg — het toedienen 

van de injectie en psycho-educatie over het ziektebeeld — door eenzelfde teamlid verzekerd. Op die 

manier wordt de vertrouwensband tussen Marjan en haar begeleider steviger. 

 

Het trACTor-team in Elsene 
Het trACTor-team in Elsene bouwt verder op de ervaring van het team psychiatrische thuiszorg (PTZ), 

dat reeds zeven jaar werkt volgens de principes van intensieve thuiszorg9 maar niet noodzakelijk met 

typische ACT-patiënten. Alvorens te kunnen bepalen welke patiënten het meeste baat zullen hebben 

bij ACT, moet een beginnend trACTor-team zich afvragen waarom het in een bepaalde regio een 

ACT-werking wil opzetten. Men moet de structuur van een bestaand zorgaanbod niet willen 

veranderen om te veranderen. Een beginnend ACT-team moet durven zijn eigen organisatievorm 

creëren die aansluit bij de zorgfunctie die het opneemt in de regio waarin het opereert, stelt Tom 

Burns. Het moet echter vooraf duidelijkheid hebben over welke soort hulpverlening het wil opzetten — 

sociaal-maatschappelijke ondersteuning of verbetering van de levenskwaliteit of …— en voor welke 

doelgroep die bestemd is. 

 

Samenstelling van het team 
Het trACTor-team is samengesteld uit een maatschappelijk werker die ervaring heeft in de 

verslavingszorg, een tweede maatschappelijk werker en een psychiatrisch verpleegkundige die 

ervaring hebben met thuislozenzorg, een sociaal-psychiatrisch verpleegkundige die halftijds 
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teamleider is en halftijds patiënten met meervoudige problematiek begeleidt, een halftijds 

permanentiemedewerker en een halftijds onderzoeker. Alle begeleiders hebben ervaring met 

psychiatrische thuiszorg. De ACT-stuurgroep is samengesteld uit alle leden van het team, de 

begeleidend psychiater van het project, de directie van het P.S.C. St.-Alexius-Elsene en Tom Burns 

als internationaal expert die advies geeft bij de opzet van de ACT-werking.  

 

Het trACTor-team hanteert een individuele caseload (1:10). Het team is opgestart met een 30-tal 

patiënten die reeds zorg aan huis kregen maar niet noodzakelijk tot de specifieke doelgroep van ACT 

behoren. Een deel van die patiënten — de meest stabiele patiënten die geen echte ACT-noden 

hebben — komen in aanmerking voor een ontslagregeling. In de loop van het project zullen 25 
bijkomende — meer instabiele en acute — patiënten gerekruteerd worden zodat op het einde van het 

project 50 patiënten in ACT worden begeleid.  

 

Kenmerkend voor ACT is dat het team zeer onafhankelijk werkt. Het grootste verschil met PTZ is 

misschien wel de teambenadering met als voornaamste vorm van overleg de dagelijkse briefings, de 

wekelijkse patiëntenbesprekingen en de miniteams10. Essentieel is het geïndividualiseerde zorgplan 

dat de leidraad is van de begeleiding. Het bestaat uit een verslag van de zorginterventies die gepland 

worden in antwoord op de meest dringende problemen van de patiënt. Zowel de momentane 

problemen en situatie van de patiënt als de specifieke zorginterventies worden tijdens de wekelijkse 

patiëntenbesprekingen geëvalueerd.  

 

Structuur en organisatie  
Het trACTor-team doet zelf de intakes en neemt de beslissing een patiënt toe te laten in overleg met 

de psychiater. Dat gebeurt op basis van de opnamecriteria die het team heeft opgesteld. Het team 

stelt ook ontslagcriteria op en bewaakt voortdurend de behoefte aan ACT-begeleiding. Burns en Firn11 

zijn van mening dat het ontslag van een patiënt overwogen kan worden wanneer zijn psychische 

toestand en sociaal functioneren twee jaar stabiel zijn. Ze voorzien een ontslagperiode van drie tot zes 

maanden. Een voorwaarde tot ontslag is dat de patiënt voldoende stabiel is om in de maatschappij te 

overleven en zelfstandig een beroep kan doen op het reguliere zorgnetwerk. 

  

Het trACTor-team werkt met een multidisciplinair zorgaanbod, d.w.z. het gebruikt verschillende 

werkvormen. De teamleden staan zelfstandig en flexibel in voor medicatiebeheer, praktische zorg, 

ondersteunende gesprekken, trajectbegeleiding, verslavingsbehandeling, woon- en 

werkondersteuning en rehabilitatiegericht werken. Met andere woorden, het team levert een 

geïntegreerd zorgpakket waarin zowel elementen van psychiatrische als maatschappelijke zorg vervat 

zitten. 

  

De zorgpraktijk  
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De frequentie van de huisbezoeken is minimaal één keer per week per patiënt. Het is niet uitgesloten 

dat bij een patiënt in crisis elke dag een andere begeleider langsgaat. Dat wil zeggen dat vooral de 

onstabiele patiënten heel wat meer contacten hebben met de verschillende teamleden. 

De nadruk ligt op de agenda van de patiënt. Veel patiënten zijn in staat om een eigen agenda in te 

brengen mits enige, niet-beoordelende ondersteuning. Wanneer het engagement van de patiënt 

moeilijk is, dienen de behoeften en vraag van de patiënt als vertrekpunt voor de begeleiding behalve 

wanneer de nood aan een klinische behandeling dwingender is. 

 

Evaluatie van de eerste ervaringen met ACT in Elsene 
Voor de evaluatie van de eerste ervaringen van het trACTor-team tijdens deze eerste pilootfase — 

een zevental maanden — refereren we aan een interne rondvraag bij de teamleden over wat 

veranderd is in hun dagelijkse werking bij de overgang van PTZ naar ACT en wat daarbij makkelijk of 

moeilijk verloopt. De veranderingen betreffen vooral de organisatie en structuur van het team. De 

inhoud van de zorg verschilt volgens de teamleden niet veel van wat het PTZ-team vroeger deed. 

Wezenlijke elementen van ACT die het trACTor-team heeft ingevoerd of waar het kon op voortbouwen 

zijn: een lage caseload, de dagelijkse briefings, het rekruteren van meer instabiele en acute patiënten, 

meer frequente huisbezoeken en meer contacten in de leefomgeving van de patiënt, de patiënt helpen 

om zich in de maatschappij staande te houden en zijn doelen te bereiken. Factoren die goed lopen in 

de huidige werking zijn: de teambenadering, de samenwerking tussen de teamleden en het samen 

volgen van patiënten die alle bijdragen tot een grotere zorgcontinuïteit. Makkelijk te realiseren waren 

ook: actief naar de patiënt toestappen, het aanleren van vaardigheden in de maatschappij, een 

grotere bereikbaarheid van de teamleden tijdens de kantooruren, de inrichting van een telefonische 

permanentie en een wachtdienst voor crisissen — de teamleider is bereikbaar 24 uur per dag voor 

crisissen ’s nachts of tijdens het weekend. 

 

Werkpunten zijn: het medicatiebeheer en de organisatie van een medicatieronde, het uitwerken van 

de zorgplannen en de bewaking van de implementatie ervan, werken aan het engagement van de 

patiënt en de samenwerking met andere voorzieningen. Een paar organisatorische aandachtspunten 

zijn: de frequentie van de patiëntenbesprekingen in aanwezigheid van de psychiater alsook de 

samenstelling en inhoud van de miniteams. Tenslotte zijn er nog een aantal werkpunten die het 

trACTor-team in de toekomst wil realiseren: meer patiënten rekruteren uit het diverse aanbod van de 

Brusselse GGZ-voorzieningen — de mensen die door de mazen van het net vallen en totaal geen 

netwerk hebben — en het uitbouwen van de samenwerking met andere voorzieningen. Op die manier 

kan het trACTor-team op termijn een eigen zorgfunctie opnemen in de hulpverlening voor de patiënt 

met langdurige en ernstige psychopathologie in de Brusselse regio. 

 

Het onderzoek 
De effectiviteit van de implementatie van ACT in Elsene wordt onderzocht in een longitudinaal quasi-

experimenteel onderzoek. Patiënten worden prospectief geïncludeerd op basis van aanmelding voor 

intensieve begeleiding in de thuissituatie tot er 25 nieuwe patiënten zijn opgenomen in het project. Het 
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onderzoek vergelijkt 50 patiënten van de experimentele groep die door het ACT-team worden 

begeleid met 50 patiënten uit een controlegroep die na een opname in het psychiatrisch ziekenhuis 

verwezen worden naar de ambulante zorg. De experimentele groep die begeleid wordt in ACT wordt 

opgevolgd in de thuissituatie en continu geëvalueerd. De controlegroep wordt geëvalueerd op het 

moment van ontslag uit het psychiatrisch ziekenhuis en 3 jaar na ontslag. Door een vergelijking tussen 

beide cohorten zal worden nagegaan of ACT effectief de zorgconsumptie vermindert. Aangezien de 

doelgroep kwetsbaar is voor herval en heropname is het primaire eindpunt van de evaluatie de 

frequentie en de duur van de heropname. Secundaire eindpunten zijn de symptomatologie, het niveau 

van functioneren, de zorgbehoeften, de kwaliteit van leven en de zorgconsumptie. 

 

De eerste zes maanden van het project werden besteed aan de uitwerking van een specifieke 

evaluatiemethodiek en de concrete zorginhoudelijke invulling. Voor beide aspecten werd een beroep 

gedaan op de expertise van Tom Burns. De volgende gegevens zullen tussen 1 januari 2006 en 31 

december 2008 verzameld en geëvalueerd worden:  

 

(1) Demografische gegevens; 

(2) DSM IV-classificatie12; 

(3) Clinical Global Impression Scale (CGI)13; 

(4) Globaal niveau van functioneren (GAF-schaal)14; 

(5) Symptomen, medicatiegebruik en neveneffecten aan de hand van de Pychosis Evaluation 

Tool for common use by Caregivers (PECC)15; 

(6) Zorgbehoeften van de patiënt aan de hand van de verkorte Camberwell Assessment of Needs 

(CANSAS)16; 

(7) Inhoud van de zorginterventies wordt geregistreerd aan de hand van het huisbezoek-

registratieformulier (“Event Record Form”)17; 

(8) Zorggebruik (frequentie en duur van de opnames alsook de ambulante zorgconsumptie); 

(9) Kwaliteit van leven aan de hand van de Manchester Short Assessment of Quality of Life 

(MANSA)18 en de EUROQOL (EQ-5D)19. 

 

Als uitkomstmaten voor de patiënt gelden intramuraal en extramuraal zorggebruik, onvervulde 

zorgbehoeften, symptomen en kwaliteit van leven. Procesmaten op niveau van het zorgaanbod zijn de 

inhoud van de zorginterventies en de ambulante contactfrequentie die worden geregistreerd aan de 

hand van het huisbezoekregistratieformulier. Er zal bijkomend veel aandacht worden besteed aan de 

procesevaluatie, met name de selectieprocedure, de inhoud van het zorgaanbod, de effectiviteit van 

de specifieke interventies en de samenwerking met externe diensten. 

 

Bespreking en besluit 
ACT wordt op dit moment nog niet modelgetrouw in België in praktijk gebracht. Het model is dan ook 

nog niet op zijn effectiviteit onderzocht. Dat is juist voor een aanbod als ACT een probleem. De mate 

waarin de ACT-aanpak effectief is, is met name afhankelijk van de maatschappelijke context waarin 
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het ACT-team werkzaam is20. Onderzoek naar de doeltreffendheid van ACT vond voornamelijk plaats 

in de VS waar de toenmalige ambulante voorzieningen voor mensen met ernstige psychische 

stoornissen erg te wensen over lieten. In België zijn er meer – doch vooral klinische – voorzieningen 

voor die patiëntengroep om op terug te vallen. De vraag is of de specifieke ambulante 

zorgvoorzieningen – zoals de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG’s) – voor die doelgroep 

altijd even aangepast of toegankelijk zijn.  

 

In dit artikel zijn we uitgegaan van de beschrijving van de PACT-programmaprincipes zoals Stein en 

Test die oorspronkelijk hebben beschreven. Dit uitgangspunt is echter pas relevant in de mate dat we 

ook de vraag stellen naar de haalbaarheid van ACT in de Belgische context. Preciezer bekeken 

moeten we ons afvragen of er wel behoefte is aan ACT in België, d.i. zeer specialistische zorg voor 

onbereikbare patiënten. Of is er niet veeleer nood aan degelijk uitgebouwde (F)ACT21-teams die aan 

intensieve thuiszorg doen en een regionaal integraal zorgprogramma hebben voor alle patiënten met 

langdurige en maatschappelijke zorgbehoeften? 

 

Na een zevental maanden ervaring met ACT halen de leden van het trACTor-team de volgende 

punten aan over hun ervaring met de omschakeling van PTZ naar ACT.  

Ten eerste is er een verschuiving merkbaar in de doelgroep die bereikt wordt. Terwijl het team PTZ 

zijn patiënten vooral rekruteerde uit de populatie van het nachthospitaal van het P.S.C. St.-Alexius-

Elsene – i.e. langdurig zorgafhankelijke patiënten – wil het trACTor-team in de toekomst meer 

patiënten rekruteren uit diverse voorzieningen in de Brusselse regio. Die opzet is deels geslaagd: 

momenteel zijn er een tiental dergelijke ACT-patiënten in het project geïncludeerd. 

 

Ten tweede, kenmerkend voor ACT is dat het team zich richt tot de meest moeilijke want weinig 

gemotiveerde patiënten. De ACT-doelgroep binnen de regio Brussel bestaat uit jongere mensen met 

een ernstige, vaak meervoudige psychiatrische problematiek. Het trACTor-team denkt dat het een 

meerwaarde is om die personen te bereiken, een engagement met hen aan te gaan en een 

behandeling op te starten en te evalueren.  

 
Ten derde, voor een optimale werking van het trACTor-team is het essentieel dat een psychiater 

geïntegreerd is in de teamwerking zodat het team naast de sociale zorg ook kan instaan voor de 

gezondheidszorg van die patiënten. Om dat te realiseren is het wenselijk dat er, naar analogie met de 

verloning van de psychiater in het team beschut wonen, een analoge formule wordt uitgewerkt voor 

ACT-teams. 

 

Ten vierde, de trACTor-teamleden verwachten dat er in de loop van de zorgbegeleiding ook een 

verschuiving zal plaatsvinden in de inhoud van de zorgactiviteiten. In het vorige pilootproject 

psychiatrische thuiszorg merkten ze, bij de registratie van de huisbezoeken, een verschuiving van 

voornamelijk sociaal-maatschappelijk werk (administratieve en financiële situatie in orde brengen, 
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woon- en werkondersteuning) naar specifieke GGZ-interventies (copingvaardigheden leren 

ontwikkelen, ondersteunende gesprekken, familiebegeleiding etc.).  

 

Ten vijfde, een ACT-team dient niet alleen te werken met coördinatie van zorg maar is het goed in 

staat om integrale zorg (gezondheids- én sociale zorg tegelijkertijd) te leveren. Behandeling en 

resocialisatie gaan daarbij hand in hand. De meerwaarde van ACT ten overstaan van PTZ ligt vooral 

in de teambenadering en in het engagement van de patiënt. Het trACTor-team is meer gericht op 

concrete samenwerking en onderhandeling met de patiënt over de behandeling dan dat de bestaande 

zorgvoorzieningen dat doen. 

 

Assertive Community Treatment werkt steeds meer vanuit een vraaggerichte dan wel vanuit een 

aanbodgerichte zorg. Aanbodgerichte zorg sluit onvoldoende aan bij de steeds wisselende 

dynamische veranderingen in de behoeften van de ACT-doelgroep. De integrale zorg voor mensen 

met een ernstige psychotische problematiek is een complexe zorg en moet een antwoord kunnen 

bieden op die zeer uiteenlopende zorgbehoeften. “Het GGZ-aanbod moet zich dus ontwikkelen” zodat 

het daar flexibel kan op inspelen en “er meer inter- en intra-individuele variatie mogelijk wordt”22.  

 

Maar het is ook noodzakelijk dat de integrale zorg, anders dan de specifieke klinische zorg, in 

samenwerking tussen regionale partners wordt aangeboden. “Een modern GGZ-alternatief voor deze 

doelgroep moet”, aldus Delespaul, “netwerken vormen van zorgaanbieders – niet in de top van de 

organisaties maar aan de dagelijkse overlegtafels waar individuele cliëntenzorg vorm krijgt – en 

regiobreed geïmplementeerd worden. Het multidisciplinaire van de ACT en FACT-teams biedt een 

zinvol model voor de opzet van een regionale integrale zorg. De samenwerking binnen een complex 

netwerk van zorgaanbieders wordt teruggebracht tot de schaal van een team waarin door gewone 

‘menselijke’ hulpverleners zorg geleverd kan worden aan iedereen die zorg nodig heeft”23. 

 

 

Onder het beheer van de Koning Boudewijnstichting en met de steun van het Johnson & Johnson

Fonds voor Gezondheid wordt een drie jaar durend onderzoeksproject opgezet dat evalueert of

ACT als integrale zorgbenadering een gunstig effect heeft op het psychosociale functioneren van

patiënten. 

Eindresultaat van dit pilootproject is een draaiboek over de manier waarop men een ACT-team in

België opzet. Dit draaiboek zou een aanzet kunnen zijn voor nieuwe ACT-projecten en wil

bijdragen tot een overname van de verworvenheden van dit pilootproject door anderen. 
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