
Duurzaam Verblijf: Uitzondering is de regel 
 
Missie 

 

De functie van Duurzaam Verblijf wordt verwoord in de missie: 

- Mensen die lijden aan een combinatie van ernstige psychiatrische stoornissen (waaronder in ieder geval een 

verslaving) en geen vertrouwen hebben in de hulpverlening, behoren tot de kwetsbaarste groep van de samenleving. 

In Duurzaam Verblijf worden zij opgenomen met als doel uitzicht op verbetering.  

- Omdat deze mensen door de psychiatrische stoornissen veelvuldig in botsing met de samenleving zijn gekomen 

(door overlast, dakloosheid en gedragsproblemen), tussen wal en schip vallen en geen sociaal netwerk meer hebben, 

vangt Duurzaam Verblijf hen op. Zij worden allen opgenomen met een rechterlijke machtiging (wet BOPZ). 

- In Duurzaam Verblijf worden ze behandeld voor de psychiatrische stoornissen. Bovendien wordt hen een sociaal 

netwerk aangeboden in de kliniek en wordt geprobeerd, waar mogelijk, samen met de patiënt het netwerk buiten de 

kliniek te herstellen of nieuw op te bouwen.  

- Duurzaam Verblijf streeft naar verbetering van de kwaliteit van leven en biedt patiënten in ieder geval een 

menswaardig bestaan binnen de kliniek en waar mogelijk een kans op herstel met overplaatsing naar een zo 

zelfstandig mogelijke leefomgeving buiten de kliniek. 

- Duurzaam Verblijf wil door het bieden van langdurige zorg aan deze groep mensen, kostenbesparend zijn voor de 

samenleving en dit met onderzoek aantonen. 

Visie 

 

De visie waarmee Duurzaam Verblijf haar missie wil nastreven, kan worden samengevat in zeven uitgangspunten: 

1. Duurzaam Verblijf biedt zorg aan een groep patiënten voor wie tot nu toe in de geestelijke gezondheidszorg geen 

passende behandelmogelijkheden waren: mensen die op straat leven, met duidelijke psychiatrische stoornissen 

(schizofrenie en verslaving) en ernstige gedragsproblemen. Duurzaam Verblijf wil hen zorg bieden en daarmee de ggz-

keten aanvullen. 

2. Duurzaam Verblijf accepteert niet dat overlastgevend gedrag voortkomend uit de ernstige psychiatrische stoornissen 

leidt tot uitstoting en toont aan dat er interventies en behandelingen zijn die de gedragstoornissen en daarmee de 

overlast verminderen. Overlastgevend gedrag wordt niet opgelost door de veroorzaker de nodige zorg te onthouden. 

Het is zelfs waarschijnlijker dat het overlastgevende gedrag dan toeneemt.  

3. De basis van behandeling in Duurzaam Verblijf is, dat waar mensen normaal gesproken worden uitgestoten vanwege 

hun gedrag, zij in deze instelling juist opgenomen worden vanwege dat gedrag. Doel is om de patiënten een veilige 

omgeving te bieden en ze een nieuw netwerk te laten opbouwen.  

4. Duurzaam Verblijf wil de zorg voor haar doelgroep laten slagen, door de patiënten uit de maatschappij te halen, waar zij 

vastgelopen zijn, met als voornaamste doel terugkeer in diezelfde maatschappij, maar dan met beter perspectief.  

5. Duurzaam Verblijf biedt integrale behandeling op alle levensgebieden. In de kliniek wordt vanuit de herstelvisie gewerkt, 

gebruik makend van de rehabilitatietechnieken en interventies uit de bemoeizorg. 

6. Duurzaam Verblijf zal gedurende de vaak langdurige gedwongen opnames doorgaan met behandelen en zoeken naar 

nieuwe behandelvormen. Deze mensen als uitbehandeld betitelen, betekent dat je ze opgeeft. 

7. Duurzaam Verblijf wil iedere patiënt, van instroom tot en met uitstroom, zorg op maat bieden. De behandeling en 

begeleiding is gericht op het individu. Een protocol voor de uitstroomprocedure bestaat niet, voor iedere patiënt wordt 

een individuele procedure nagestreefd. Duurzaam Verblijf stelt dat wanneer maatschappelijke instellingen en 

zorginstellingen zich flexibel opstellen ten aanzien van de patiënten, zij op termijn zelfstandiger kunnen functioneren 

dan aanvankelijk gedacht werd.  

   


