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Keuzekaart 6 Persoonlijkheidsstoornissen | Herstel en re-integratie 
Wanneer je merkt dat het beter met je gaat, zul je ook weer verder willen gaan met je eigen toekomst. Er bestaan diverse ondersteunende mogelijkheden die je kunnen helpen met je herstel op allerlei levensgebieden. 

Hulpmiddel→ Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) Individuele plaatsing en steun (IPS) Herstelondersteunende groepen en cursussen Lotgenotencontact 

Wat houdt  
het in? 

IRB ondersteunt je bij het meedoen in de 
maatschappij. Denk daarbij aan wonen, 
werken, dag- en vrijetijdsbesteding, leren en 
sociale contacten hebben. Het gaat daarbij om 
het maken van je eigen keuzes met zo min 
mogelijk professionele hulp. Wat wanneer 
gebeurt hangt van jezelf af: je stelt zelf 
prioriteiten wat je wilt bereiken. 

IPS is een methode die je helpt bij het krijgen 
van een betaalde baan of om terug te keren 
naar school of een studie. Je krijgt wanneer 
nodig langdurige begeleiding vanuit de ggz 
door een IPS-trajectbegeleider. Jij en jouw 
werkgever of studiebegeleider worden in de 
nieuwe situatie extra gecoacht en begeleid als 
daar behoefte aan is. 

Er bestaan herstelondersteunende cursussen, die 
bewezen effectief zijn. Voorbeelden zijn de WRAP 
en de methode "Herstellen doe je Zelf". Thema’s 
hierbij zijn onder andere: persoonlijke ervaringen 
met herstel, keuzes maken over zorg of dagelijkse 
problemen, doelen stellen en het krijgen van 
sociale steun. Daarnaast bestaan er ook 
opleidingen tot ervaringsdeskundige. 

Je kunt via internet of via cliëntenorganisaties in 
contact komen met lotgenoten. Je praat/chat met 
anderen over je ervaringen rondom 
persoonlijkheidsstoornissen. Je leest of luistert naar 
elkaars verhaal, stelt vragen, deelt jouw ervaring. In 
een groep kun je tips uitwisselen en elkaar steun 
bieden. Je bent vrij om zelf te bepalen wat je wilt 
delen. 

Wanneer wordt 
het ingezet? 

IRB kan starten zodra je in een stabiele fase 
zit en weer in zekere mate wilt deelnemen aan 
het maatschappelijk leven. IRB is een 
zogenaamde sociale interventie. In heel 
Nederland zijn IRB-begeleiders verbonden aan 
ggz-organisaties. 

Zo snel mogelijk wordt er gestart met een 
traject richting school, een passende baan, 
eventuele training en/of studie, in 
samenwerking met het UWV. Als je als 
volwassene een IPS traject zou willen doen, 
moet je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn 
verklaard.  

Een herstelondersteunende cursus is tijdens je 
gehele herstelperiode nuttig. Ziekte en problemen 
worden niet ontkend, maar in een ander licht 
geplaatst. Je (her)ontdekt mogelijkheden om je 
leven zelfstandig en op een voor jou zinvolle 
manier vorm te geven. 
 

Lotgenotencontact is geen therapie of 
behandelprogramma. Je kunt aan een groep 
deelnemen zonder dat je een behandeling volgt. Je 
kunt ook tijdens of na behandelingen deelnemen. 
Het lezen over de ervaringen van anderen kun je op 
elk gewenst moment doen. 

Waarmee kan 
het me helpen? 

IRB helpt je om inzicht te krijgen in jouw eigen 
toekomstwensen en bewust keuzes te maken. 
Je leert belangrijke vaardigheden als 
contacten leggen en hulp inroepen wanneer 
dat nodig is. 

 

IPS kan je helpen een betaalde baan te krijgen 
of een studie of school (weer) op te pakken. Je 
gaat de mogelijkheden verkennen en maakt 
een arbeidsprofiel of een studieplan. Er 
worden afspraken op maat gemaakt om je de 
kans te geven om te groeien. 

Bij "Herstellen doe je Zelf" ontdek je je eigen 
kracht en mogelijkheden om van daaruit op eigen 
wijze en in eigen tempo stappen te zetten op de 
weg naar herstel. Een WRAP geeft je antwoord op 
de vraag: wat heb je nodig, van wie en op welk 
moment, zodat je je weer goed of beter gaat 
voelen? Je ontdekt weer wat je zelf kunt en weet. 

Het kan een opluchting zijn om met anderen dan je 
eigen omgeving over je klachten te praten (of te 
chatten). Het biedt hoop en geeft herkenning en 
erkenning. Je kunt inspiratie opdoen over mogelijke 
behandelingen, of over hoe je je leven anders zou 
kunnen vormgeven. 

Waar kan ik 
last van 
krijgen? 

De doelen die je wilt uitwerken moeten echt 
van jezelf zijn. IRB is niet geschikt om aan de 
slag te gaan met doelen of behoeften van 
anderen (zoals bijv. naasten of werkgevers).  

IPS is niet geschikt voor mensen die de druk 
van een betaalde baan nog niet aankunnen of 
in een ander re-integratietraject zitten. IPS is 
een effectieve methode, maar toch lukt het niet 
bij iedereen om (betaald) werk te vinden en te 
houden. 

 

Soms worden er slechts hele kleine stappen gezet. 
Voor mensen die moeite hebben met de 
Nederlandse taal kan het lastig zijn de 
bijeenkomsten te volgen. 

Lotgenotencontact is geen vervanging voor medisch 
advies. Je kunt geraakt ("getriggerd") worden door 
verhalen of tijdens groepsgesprekken. Soms zijn er 
beperkingen in wat er besproken kan worden. Ook 
kan het misschien moeilijk zijn om de lasten die 
anderen met zich meedragen te horen. 

Wat kan ik 
verwachten? 

De IRB-begeleider is gespecialiseerd om je te 
ondersteunen. Dit gebeurt in drie fasen:  
1- Samen uitzoeken wat je wilt bereiken en 
welke begeleiding je daarbij nodig hebt. 
2- Samen plannen wat en wie je wanneer 
nodig hebt zoals bijv. vaardigheidstrainingen. 
3- Trainen en toepassen van vaardigheden en 
het krijgen en gebruiken van hulpbronnen.  

Nadat je met jouw behandelaar je wensen 
hebt besproken rond studie of werk, word je in 
contact gebracht met de IPS-trajectbegeleider. 
Als IPS bij je past, ga je samen een werkplan 
maken en aan de slag. Het uitgangspunt is: 
eerst plaatsen, dan scholen. Je komt snel in 
een gekozen functie en wordt later gericht 
getraind in de benodigde werkvaardigheden.  

Er zijn bijeenkomsten in groepen met 
ervaringsdeskundige groepsleiders. Je krijgt 
informatie over thema’s rondom herstel, wisselt 
ervaringen uit en oefent hiermee, ook zelf thuis. 
De cursussen worden op verschillende plekken 
aangeboden, onder meer bij zogenaamde 
‘herstelacademies’ en bij regionale 
cliëntenorganisaties.  

Er zijn verschillende mogelijkheden tot 
lotgenotencontact. Soms via internet, soms via 
ontmoetingen (lotgenotengroepen) op diverse 
plekken in het land. Niet alle clusters van 
persoonlijkheidsstoornissen zijn goed te vinden qua 
lotgenotencontact, er zijn wel mogelijkheden tot 
contact via meer overkoepelende thema’s en 
cliënten organisaties (zoals bijvoorbeeld het thema 
zelfbeschadiging). 


