Missie VKB
VKB biedt zorg aan cliënten van wie gebleken is dat zij ambulant (zelfs de meest intensieve variant
daarvan) niet of onvoldoende herstelgericht behandeld kunnen worden. Als indicatie voor opname op
één van de klinieken van VKB geldt dat het specifieke klinische milieu meer bijdraagt aan herstel dan
een ambulante behandeling. De doelgroep die aan deze criteria voldoet wordt ook wel aangeduid als
de doelgroep met ‘zeer complexe zorgsituaties’. Er is dan sprake van een of meer ernstige
psychiatrische aandoening(en) maar zonder noodzaak tot een beveiligde setting. Cliënten binnen VKB
hebben een zorgzwaartepakket 5B t/m 7B.

Afdelingsvisie
In de afdeling Voortgezette Klinische Behandeling geven we het herstelgerichte behandelproces vorm
met behulp van het Triple C model als frame. Hiermee willen we een flinke impuls geven aan het
herstel van het gewone leven voor de klinisch opgenomen EPA-doelgroep voor wie het specifieke
klinische milieu meer bijdraagt aan herstel dan een ambulante behandeling (ZZP-5-7).
Dat betekent dat we als coach de cliënt onvoorwaardelijk gaan ondersteunen in het oppakken van de
zelfzorg, de zorg voor de woonomgeving, werk / leren en vrije tijd. We ondersteunen in het hebben
van 8 dagdelen betekenisvolle daginvulling, passend in het gewone levensritme. Het opdoen van
succeservaringen voert de boventoon, waarbij de ondersteuning van dag tot dag kan verschillen. Er is
hulp voor dat wat nog niet lukt en het motto is daarbij: Samen lukt het 100 %. De betrouwbare
omgeving die gecreëerd wordt door het bieden van nabijheid en veiligheid speelt een belangrijke rol
bij het houden van de focus op gezond gedrag in plaats van het accent op het problematische gedrag
te leggen. Daarmee kan men zo snel mogelijk naar de orde van de dag, gericht op een zo gewoon
mogelijk leven vanuit de competenties van de cliënt. De cliënt wordt niet uitgeschakeld maar
ingeschakeld.
Beïnvloeding van problematisch gedrag en het leren omgaan met de ziekte kan ons inziens op de vier
competentiegebieden èn door behandeling waarbij relatieopbouw, competentieopbouw en
succeservaringen worden bereikt op de Triple C wijze: In co-creatie tussen cliënt en coach op basis
van dialoog. We voegen „het omgaan met de ziekte” als vijfde competentiegebied toe.
Triple C vraagt om anders denken, kijken en doen. Dat wordt ingezet door ruimte te geven aan het
durven kijken naar de „menselijke waarden en behoeften‟.

