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1
Inleiding

Hans Kroon en Niels Mulder

De afgelopen jaren zijn er in Nederland tientallen teams voor Assertive 
Community Treatment (act) opgezet. Samen met het van act afgeleide 
Functieact (fact) zijn er momenteel naar schatting circa honderd 
teams.

act werd begin jaren zeventig ontwikkeld in de Verenigde Staten 
(Stein & Test, 1980). Een aantal hulpverleners was in het psychiatrisch 
ziekenhuis van Madison, Wisconsin, aangesteld om nieuwe intramurale 
behandeltechnieken te ontwikkelen voor mensen met schizofrenie. Na 
verloop van tijd constateerden zij het draaideurfenomeen: mensen 
verlieten opgeknapt het ziekenhuis, maar werden kort daarna met 
ernstige symptomatologie opnieuw opgenomen. Schizofrenie werd als 
een acute in plaats van als een chronische ziekte behandeld: tijdens de 
opname kreeg de persoon 24/7 aandacht, daarbuiten moest hij het goed
deels zelf uitzoeken. De simpele gedachte was om de ambulante zorg het 
niveau te geven van de klinische zorg. Daartoe werd het personeel van 
klinische behandelafdelingen letterlijk overgeplaatst naar de ambulante 
zorg. Het doel van act was mensen buiten het ziekenhuis te houden en 
hun de vaardigheden aan te reiken om zo zelfstandig mogelijk te leven. 
De oorspronkelijke benaming van het model is dan ook Training in 
Community Living.

Vanaf het eerste moment is act op effect onderzocht, met in de Verenigde 
Staten gunstige uitkomsten. act wordt daarom gerekend tot de zoge
naamde evidencebased practices voor mensen met ernstige psychiatri
sche stoornissen (Torrey et al., 2001) en is opgenomen in de Nederlandse 
richtlijn voor de schizofreniezorg. Toch dateert de echte opmars van act 
in de Verenigde Staten pas van de laatste tien jaar. Dat heeft te maken 
met een veranderende ideologie, maar ook met een duidelijkere uitwer
king van act in handboeken (Stein & Santos, 1998; Allness & Knoedler, 
2003a), een nationale standaard (Allness & Knoedler, 2003b) en in een 
instrument om de getrouwheid van een actteam aan de standaard vast 
te stellen (Teague et al., 1998). Daarmee is het eenvoudiger geworden om 
act te implementeren.
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18 Algemene aspecten van act

In Rotterdam werden aan het begin van deze eeuw de eerste Nederlandse 
actteams opgezet. In de jaren daarvoor was al veel ervaring opgedaan 
met zorg voor dezelfde doelgroep, onder de vlag van casemanagement, 
psychiatrische thuiszorg en begeleid wonen, ofwel vormen van inten
sieve thuiszorg. Er zijn grofweg vier fasen te onderscheiden:
1  Kleinschalige zorgvernieuwing. Begin jaren negentig werden in het 

kader van zorgvernieuwing op veel plaatsen experimentele projecten 
opgezet voor mensen met de ernstigste psychiatrische stoornissen en 
handicaps; er zat in die tijd een gat tussen de intensieve psychiatrische 
opname en de veelal kantoorgebonden ambulante hulp van het Riagg 
en de polikliniek. Casemanagement, psychiatrische thuiszorg en bege
leid wonen moesten dat gat vullen. Sommigen lieten zich daarbij al 
inspireren door het actconcept, maar vaker gold het eveneens 
Amerikaanse clinical case management, met een nadruk op de indivi
duele werkrelatie tussen casemanager en patiënt, als voorbeeld.

2  Verbreding. De tweede fase bouwde vanaf midden jaren negentig 
voort op het succes van de eerste. Gemeend werd dat niet alleen de 
mensen met de ernstigste psychiatrische problematiek in aanmer
king moesten komen voor dit soort hulp, maar ook een bredere doel
groep van mensen met ernstige stoornissen, zoals schizofrenie en 
bipolaire stoornissen. Deze ontwikkeling werd mede gedragen door 
regionale fusies van apz, Riagg en soms ook ribw. Deze hadden vaak 
elk hun eigen vorm van thuiszorg ontwikkeld en de fusies maakten 
het aantrekkelijk ze samen te voegen of te herschikken. Parallel daar
aan kwamen allerlei bemoeizorgprojecten op, mede dankzij financi
ele steun van de overheid. Deze projecten richtten zich op moeilijk te 
engageren patiënten met problematische levensomstandigheden. 
Deze projecten waren in principe bedoeld voor een korte periode, om 
patiënten naar de ‘reguliere’ zorg te kunnen leiden.

3  act en fact. De invoering van act markeerde de derde fase. act gaat 
terug naar de doelgroep van de eerste fase: de meest problematisch 
functionerende ambulante patiënten. De kernprincipes van act zijn 
integratie, intensiteit, bemoeizorg, continuïteit en teamwerk. act 
wordt geboden door een hecht samenwerkend team dat patiënten een 
totaalpakket van de best beschikbare behandeling, rehabilitatie en 
ondersteuning verschaft, en fungeert als één loket voor patiënten, 
familie, netwerk, hulpverleners en maatschappelijke dienstverleners. 
De hulpverlening wordt in de leefomgeving van de patiënt geboden in 
een intensiteit die aansluit bij diens behoeften en doelen. Er is een 
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Inleiding 19

aantal overeenkomsten tussen act en de eerdere fasen. Ook bij act ligt 
het accent op thuiszorg en op een combinatie van psychiatrische 
behandeling, praktische zorg en rehabilitatie. De pretentie is ook gelijk: 
een zo zelfstandig mogelijk leven met een zo hoog mogelijke kwaliteit 
en tevredenheid. Uiteraard zijn er ook verschillen. In vergelijking met 
het casemanagement van de eerdere fasen zijn de actteams meer 
multidisciplinair samengesteld (nieuw zijn de ervaringsdeskundige, de 
verslavingsdeskundige en de arbeidsspecialist), wat het beter mogelijk 
maakt om zelf alle benodigde hulp te bieden. Waar de casemanage
mentprojecten werkten met een individuele caseload, worden bij act 
de patiënten door het gehele team begeleid. Om de teambegeleiding 
waar te maken, wordt er vaker overlegd: elke dag worden alle patiënten 
(kort) besproken. Dat betekent dat de caseload ook lager is dan bij de 
casemanagementprojecten gebruikelijk is: een hulpverlener begeleidt 
10 patiënten, en niet 15 à 20. Daarnaast beperkt de hulpverlening in een 
modelgetrouw actteam zich niet tot de kantooruren, zoals bij case
management doorgaans het geval is, maar zijn de hulpverleners ook ’s 
avonds en in de weekenden actief. Soms zijn ze zelfs ’s nachts bereik
baar.

  Misschien nog wel het belangrijkste verschil is dat men in de casema
nagementprojecten van het eerste uur vaak ‘gewoon’ aan de slag ging 
aan de hand van diverse inspirerende voorbeelden, terwijl act een 
welomschreven en uitgebreid onderzocht model is. act past daarom 
goed bij de huidige trend om evidencebased practices te implemen
teren. Dat geldt des te meer omdat act als organisatievorm een 
uitstekend platform is voor het aanhaken van andere welomschreven 
evidencebased practices, alle bedoeld voor de hulpverlening aan 
patiënten met ernstige psychiatrische stoornissen. Voor deze 
evidencebased practices zijn in de Verenigde Staten uitgebreide 
implementatiepakketten ontwikkeld. Dit geldt behalve voor act ook 
voor farmacotherapie, psychologische interventies rond herstel en 
omgaan met de ziekte (Illness Management & Recovery; imr), 
arbeidsrehabilitatie volgens het ipsmodel (Individual Placement and 
Support), geïntegreerde dubbelediagnosebehandeling (Integrated 
Dual Diagnosis Treatment; iddt) en psychoeducatie aan de familie 
(Family Psychoeducation; fpe).

  Aan de vooravond van de (her)introductie van act in Nederland werd 
al gesignaleerd dat act geen wondermiddel zou zijn voor alle mensen 
met ernstige psychiatrische stoornissen (Kroon, 2003). act is bedoeld 
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voor een subgroep patiënten met de meest complexe problematiek met 
een hoog opnamerisico. Er dient dus ook alternatieve zorg aan huis te 
zijn voor andere delen van de doelgroep. We filosofeerden destijds over 
twee oplossingen voor een regionaal zorgsysteem: act in combinatie 
met integrale basisteams – naar de Engelse community mental health 
teams  en integrale basisteams zonder act. Dit probleem werd voort
varend, parallel aan de introductie van act, aangepakt. Inmiddels 
gaan de integrale basisteams door het leven als Functieact (zie hoofd
stuk 17 en Van Veldhuizen et al., 2008). We zien vooral factteams die 
in de gehele behoefte aan casemanagement in een regio willen voor
zien, maar in sommige steden zijn zowel act als factteams actief. Er 
bestaan regionale voorkeuren: act domineert in ZuidHolland en fact 
in zijn bakermat NoordHolland. Voorstanders van beide zorgtypen 
trekken samen op, waardoor er sprake is van een gedeelde kennis en 
praktijkontwikkeling.

4  Specialisatie. In de vierde en laatste fase intensieve thuiszorg zien we 
dat actteams zich gaan specialiseren. Na een start in de langdurige 
volwassenenpsychiatrie zijn er nu ook actteams voor mensen met 
een eerste psychose, ouderen, jongeren, daklozen, mensen met een 
dubbele diagnose en forensisch psychiatrische patiënten. Sommige 
daarvan zijn al behoorlijk ontwikkeld, zoals die voor een eerste 
psychose; andere zijn nieuw, zoals die voor forensisch psychiatrische 
patiënten en ouderen. Bij daklozen zien we sinds kort naast gespecia
liseerde en volledig opgetuigde actteams ook de meer basale Critical 
Time Intervention (cti) opkomen. cti beoogt met casemanagement 
in een relatief korte periode van negen maanden – in de praktijk 
duren zorgtrajecten vaak langer – gunstige veranderingen in het 
leven van daklozen te bewerkstelligen. cti vindt zijn oorsprong in het 
Amerikaanse casemanagement van begin jaren negentig. Waar act 
geïntegreerde teambehandeling met een lage caseload voor de meest 
complexe doelgroep levert, bieden cticasemanagers individuele 
zorg, met meer gebruik van andere voorzieningen en diensten voor 
een wat minder beperkt functionerende doelgroep.

Deze nieuwe druk van Assertive Community Treatment is geactualiseerd 
en uitgebreid met tien hoofdstukken, met name om de vierde fase van 
intensieve thuiszorg recht te doen. De toekomst zal weer nieuwe opga
ven voor act brengen:
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  Hoe kunnen alle verschillende teams worden samengesmeed tot een 
overzichtelijk op elkaar afgestemd regionaal geheel? Onderdeel van 
deze opgave is een doorstromingsbeleid.

  Zal het (geïntegreerde) act op de langere termijn bestand zijn tegen 
de veranderingen in de (nietgeïntegreerde) financiering van de zorg?

  In Engeland is de aanval op act heropend (Killaspy et al., 2009; 
Burns, 2009). Een goed uitgevoerd onderzoek naar de effectiviteit van 
act ten opzichte van community mental health teams toonde niet 
alleen na een evaluatie van achttien maanden, maar ook na drie jaar 
weinig meerwaarde van act. Wel bleven patiënten met act beter in 
zorg en waardeerden zij de zorg meer. De auteurs vragen zich af of 
‘care as usual’ niet goed genoeg is en of de investering in act niet 
moet worden gestaakt. Of zal in de nabije toekomst een nog betere 
vorm van intensieve thuiszorg het licht zien?

De doelstelling van dit boek is de lezer kennis te laten maken met de 
principes en praktische uitwerking van act. Na het lezen ervan is men in 
staat om te beoordelen of act in de dagelijkse praktijk een geschikte 
organisatievorm is voor de behandeling van patiënten met ernstige 
psychiatrische stoornissen.

Het boek bestaat uit vier delen. Het eerste deel behandelt algemene 
aspecten van act. Hoofdstuk 2 beschrijft de resultaten van effectonder
zoek, waaronder de recentste gepubliceerde trials. Hoofdstuk 3 gaat in 
op het belang van modelgetrouwheid aan act. Nieuw in dit hoofdstuk is 
dat de resultaten van een groot onderzoek naar act en fact in Nederland 
kunnen worden benut. Twee nieuwe hoofdstukken behandelen achter
eenvolgens het standaard uitvoeren van patiëntmetingen (Routine 
Outcome Assessment; hoofdstuk 4) en de zorgethische dilemma’s die 
nauw verbonden zijn aan deze vaak ongevraagde hulp (hoofdstuk 5).

Het tweede deel gaat in op de implementatie van act. Hoofdstuk 6 
beschrijft aan de hand van epidemiologische gegevens een plannings
model om act en fact in een regionaal zorgsysteem in te bedden. Er is 
nog een forse afstand tussen de huidige praktijk en een geheel op de 
principes van act en fact georganiseerde praktijk, onder meer omdat 
Nederland naast intensieve thuiszorg nog steeds veel bedden kent. 
Hoofdstuk 7 en 8 beschrijven hoe een praktische start met act kan 
worden gemaakt en welke training daarbij nodig is.

In het derde deel komt de actpraktijk aan bod. Naast (geactuali
seerde) beschouwingen over de teambenadering, het maken van contact, 
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het factmodel, rehabilitatie en herstel, en de ervaringsdeskundige in 
een actteam, zijn er nieuwe hoofdstukken over dwang en drang en het 
omgaan met familieleden van patiënten. Nieuw is ook de terugblik van 
één van de winnaars van de actaward in de vorm van een recept voor 
een succesvol team. In hoofdstuk 15 geven Gary Bond, Michelle Salyers, 
Angela Rollins en Lorna Moser een overzicht van de recentste ontwik
kelingen in de Verenigde Staten en de nieuwe uitdagingen daar.

Het vierde deel bestaat vrijwel geheel uit nieuwe hoofdstukken over 
act voor bijzondere doelgroepen. Naast de dubbele diagnose (hoofdstuk 
20), die al in de eerdere editie werd behandeld, komen ditmaal nog vijf 
andere actspecialisaties aan de orde: vroege psychose, dak en thuis
loosheid, forensische zorg, jeugd en ouderen.

We hopen dat dit boek een bijdrage levert aan het verbeteren van de zorg 
voor patiënten met ernstige psychiatrische problemen en dat het bruik
baar is voor onderwijs aan hulpverleners die ervaring willen opdoen met 
het actmodel.
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