EUCOMS Network Meeting report

EUCOMS netwerkbijeenkomst Málaga
Afgelopen week zijn we met een aantal collega’s naar Málaga geweest om
kennis te maken met de European Community based Mental Health Service
Providers (EUCOMS).
Ontmoetingen

In Málaga kregen we de mogelijkheid om zorgverleners uit diverse Europese
landen te ontmoeten en samen te kijken naar elkaars sterke punten en
ontwikkelingen.
We zagen hoe zorginstellingen als FAISEM, ondersteund door de lokale
overheid, daadwerkelijk een verschil maken in leef kwaliteit van mensen. Dit
door het bieden van opvang, behandeling, ondersteuning, scholing en
werkgelegenheid.
Collega’s uit Ierland presenteerden een toekomstgerichte kliniek, waarin alle
ervaringsdeskundigheid en nieuwe kennis is meegenomen in de ontwerpfase.
Daarnaast werd er veel gesproken over de UN convention of the rights of
persons with disabilities, waaruit het recht op zorg, participatie en werk naar
voren komt.
Leerpunten

Buiten de kennismaking met het netwerk zelf en de presentaties waren er nog
een aantal losse leerpunten voor mij of onze organisatie, opvallend om te horen
vond ik:

De peersupport vanuit het plaatselijke netwerk en de familiebanden.
• De betrokkenheid van musea, in kunsttherapie en expositie.
• Social firms en de integratie van werknemers.
• Daily report, het dagelijks werken aan een levensdoel tijdens opname.
Uitdagingen

De grootste uitdaging in Nederland, maar eigenlijk overal in Europa, ligt hem in
de verbinding van zorgprofessionals met de politiek. Om op deze manier de
aanwezige financiering om te vormen tot een herstel- en groei ondersteunende
financiering, die echt perspectief biedt.
Er worden op veel plaatsen in Europa al juiste stappen gezet om de behandeling
cliënt-eigen te maken. Betrokken, samen met de cliënt en naar diens doelen en
levenswaarden. Dit is een groeiend proces en er valt onderling veel te leren.
Uitgangspunten

Vanuit zes perspectieven benadert EUCOMS de zorg in Europa;
1. Zorg vanuit het ethisch perspectief, heeft betrekking op de volledige
participatie in de samenleving voor iedereen.
2. Het perspectief vanuit volksgezondheid, gaat over het integratieve, samen
dragen van zorg. Zonder discriminatie of stigma.

3. Het herstelperspectief verteld ons over de route van de cliënt, hoop en
afstemming op de cliënt.
4. Het effectiviteitsperspectief gaat over specificeren van doelen, ook zeker
cliëntdoelen. De best mogelijke EBP uit diverse velden en het beste van
ervaringsdeskundigheid en het medisch model samenvoegen.
5. Het perspectief van de gemeenschap gaat over feedback van de cliënt en
diens steunsysteem en het leveren van zorg waar en hoe dit de cliënt het best
dient.
6. De ervaringsdeskundigheid als perspectief gaat over samen beslissen en
‘nothing about us without us’.

Voor meer informatie, verwijs ik u graag naar www.eucoms.net.
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