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 begeleidingsmethodiek 

 bedoeld voor EPA-patiënten met niet-psychotische 
problematiek 

 (met wie het contact moeilijk verloopt) 

 uitgevoerd door HBO/HBO+ professionals 

 in uiteenlopende context 

◦ FACT-team 

◦ polikliniek 

◦ case-management team 

 



 2-wekelijke contacten door SPV/ andere HBO-
professional 

 vaak open einde 

 weinig over geschreven 

 niet wetenschappelijk onderbouwd 

 vaak langdurig in specialistische GGZ 

 



 
 
Interpersoonlijke Sociaal Psychiatrische Begeleiding(ISPB) 
 

Interpersoonlijk:   nadruk op de therapeutische  

     relatie 

Sociaal Psychiatrisch:  nadruk op persoon in omgeving 

Begeleiding:   nadruk op leren omgaan met  

     (patiënt) en coachen (professional) 
 
    



 

Vier onderdelen: 

 

(1) Fasering:   aandacht voor relatie,  
    probleemverduidelijking en 
    verbetering functioneren 

(2) Sociaal systeem: context, systeem & structuur 

(3) Gespreksmethoden: MG, RM, GA, CM  

(4) vaste elementen: agenda, doelen stellen 
   

 

    



 ISPB is een 4-jarig praktijkonderzoeksproject 

 lopende subsidieaanvraag 

 wetenschappelijk begeleid door Radboud|UMC 

 geleid door het lectoraat SMAPZ van Dr. Bauke Koekkoek 

 Gestart op 1 oktober 2012 

 



 een groter wordende groep van patiënten met 
complexe psychiatrische problematiek 

 patiënten kunnen worden ervaren als ‘’moeilijk’’ 
te begeleiden 

 Niet altijd in zorglijn te vangen 

 Blijven vaak lang in SGGZ 

 



VRAAG 
Is ISPB effectiever dan gebruikelijke zorg  

(care-as-usual) in: 
 
Het verhogen van de kwaliteit van leven en de 

sociale netwerken 
Het voorkomen of verminderen van het door 

professionals als ‘’moeilijk’’ ervaren patiënten 
Het verwijzen van patiënten naar minder 

intensieve zorg  
Het bereiken van deze doelen tegen lagere 

kosten 

 



 Randomised controlled Trial (RCT) 

 Bij drie GGZ-instellingen 

 180 patiënten en 36 professionals  

 HBO en HBO+ professionals 

 ISPB of gebruikelijke zorg 

 Duur van 1 jaar met follow up met 6 maanden 

 



Start     FU6 FU12 FU18 
∞ MINI-PLUS (diagnostiek as I)    

  

∞ SAPAS-R (screener as II) 

∞ SIDP-IV (diagnostiek as II) 

∞ MANSA (Kwaliteit van leven) X   X   X 

∞ EQ/5D (beleving gezondheid) X   X   X 

∞ TiC/P (zorgkosten)  X   X   X 

∞ STAR (werkrelatie)   X   X   X 

∞ DDPRQ (ervaren “moeilijkheid”) X   X   X 

∞ CANSAS (zorgbehoeften)  X   X   X 

∞ HONOS (functioneren)  X   X   X 

∞  IMR (mate van herstel)  X   X   X 

∞ SNM (sociale contacten)  X   X   X 

 



Website lectoraat: www.han.nl/smapz  
 
ISPB in het kort: http://www.han.nl/ispb  
 
 
 
 
 
 
 
App voor iPhone: ‘ISPB’ in Apple Store  
App voor Android: ‘ISPB’ in Play Store 
 
Mark.vanVeen@han.nl  
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