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DE CPV DOELGROEP  
EN HA AR LEVENSREIS



VOORWOORD

Atlant voert in samenwerking met Zorgkantoor Zilveren Kruis 

het Innovatieproject Chronisch Psychiatrische Verpleeghuiszorg 

(CPV) uit. Een vierjarig project waarin we (verder) bouwen 

aan goede zorg voor deze doelgroep. We delen onze resultaten, 

om zo vast te stellen wat goede zorg is. Om zo bij te dragen 

aan het bouwen aan goede zorg voor deze mensen, ook voor 

hen die niet bij Atlant wonen.

Het in beeld brengen van de levensreis is onderdeel van  

het project omdat de doelgroep moeilijk te omschrijven lijkt. 

De definitie, zoals die recentelijk is vastgesteld, is een mooi 

startpunt. Er zijn echter zoveel verschillende verhalen,  

persoonlijkheden, diagnosen, mogelijkheden, beperkingen 

en emoties die deze doelgroep kleur geven. Met het in beeld 

brengen van de levensreis hopen we enerzijds recht te doen aan 

deze diversiteit en anderzijds hopen we ook weer iets scherper 

te stellen wanneer iemand nu echt tot deze doelgroep behoort. 

We hopen dat u, tijdens het lezen van de publieksversie van 

dit rapport, deze doelgroep een beetje beter leert kennen.  

En dat u naast de ingewikkeldheid en moeilijkheid die er vaak 

is, ook de mooie kleurrijke kant van deze mensen kunt zien.

Suzanne Blokker-Ammeraal

Projectleider Innovatieproject Chronisch  

Psychiatrische Verpleeghuiszorg

Atlant wonen zorg welzijn

Beekbergen, juli 2021
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KENMERKEN  DOELGROEP

• Uiteenlopende chronische psychiatrische problematiek: 

schizofrenie, depressie, angststoornissen, persoonlijkheids- 

stoornissen, etc., die de oorzaak vormt voor de complexe 

zorgvraag. Gestapelde problematiek, waarbij psychiatrische  

problematiek voorliggend is. 

• Naast de psychiatrische problematiek zijn er op nog minimaal 

twee, maar meestal meer, andere domeinen problemen:  

gedrag, cognitie, lichamelijke gezondheid, (i)ADL en/of 

sociale betrokkenheid. 

• De bijkomende gedragsproblemen zijn met name onder-

scheidend ten opzichte van andere verpleeghuisbewoners. 

Deze gedragsproblemen komen vaker voort uit de psychiatrische 

problematiek dan uit de neurocognitieve aandoeningen. 

• De behoefte aan ondersteuning bij (i)ADL en problemen 

met lichamelijke gezondheid.

• Daar waar in een regulier verpleeghuis de nadruk vooral 

op het (lichamelijk) verzorgen ligt, ligt de nadruk voor de 

CPV doelgroep vaak minder op het verzorgen en meer op 

het begeleiden.

• De aandoening is chronisch, gaat in principe niet meer over. 

• Wisselende historie in de psychiatrie. Sommigen kennen 

een leven van in en uit de GGZ, anderen zijn pas recentelijk 

met de GGZ in aanraking gekomen.

• Het netwerk van familie en vrienden is vaak erg uitgedund. 

• Vaker man, vaker ongetrouwd en vaker jonger (45+) dan 

de gemiddelde verpleeghuis cliënt. 
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DE CPV  
DOELGROEP IS  
ONGELOFELIJK  
DIVERS.
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DRIE T YPEN LEVENSREIZEN

ONDER DE CPV DOELGROEP BESTAAT EEN RIJKHEID  
AAN LEVENSVERHALEN 

De meeste mensen worden niet in één keer CPV cliënt, maar kennen een voorgeschiedenis van verblijven in  
psychiatrische instellingen, verpleeghuizen, ziekenhuizen, revalidatiecentra etc. Vaak is hun sociale netwerk  
gedurende hun leven sterk uitgedund, of hebben nooit een (groot) sociaal netwerk gehad. Tegen de tijd dat zij 
CPV zorg nodig hebben, hebben zij vaak de regie over hun leven verloren. We onderscheiden drie typen levensreizen.

1e levensreis: "Vanaf de vroege jeugd"

2e levensreis: "Geleidelijke stapeling"

3e levensreis: "Sluimerend aanwezig"
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1e LEVENSREIS
VANAF DE VROEGE JEUGD

Deze groep kampt vanaf de vroege jeugd met psychische  

problematiek, dan wel door (een) traumatische ervaring(en), 

dan wel door genetische erfelijkheid. Zij kennen een leven 

van in en uit de hulpverlening. De acceptatie van het wonen 

bij CPV zorgorganisatie lijkt bij deze groep iets hoger dan bij 

groepen 2 en 3. 

Aan de hand van het fictieve verhaal van Rosa illustreren 

we een typisch verloop van deze levensreis.
psychoses

PTSS

diabetes

initiatief-
loos

suïcidaal

ROSA

Opname in een 
CPV zorgorganisatie
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Ze wordt opgenomen in een jeugd-
instelling. Hier zondert ze zich af en 
begint met automutilatie.

Rosa wordt verplaatst naar een pleeg-
gezin. Maar na korte tijd clasht ze 
met haar pleegouders. Rosa krijgt een 
eerste psychose.

Na een zelfmoord poging in de RIBW 
wordt besloten dat daar niet meer 
past. Ze wordt opgenomen in een CPV 
zorgorganisatie.

Ze blijkt diabetes te hebben, en wordt 
opgenomen in het ziekenhuis. Daarna 
wordt ze opgenomen in een instelling 
voor begeleid wonen. 

Haar psychotische periodes worden 
steeds ernstiger en ze schippert steeds 
tussen de GGZ en RIBW. Ze wil geen
behandeling, is niet meer in staat 
initiatief te nemen en wordt steeds stiller.

Rosa groeit op met een alleenstaande 
moeder. Zij is verslaafd en kan niet 
goed voor Rosa zorgen.

Ze ontmoet een oudere man en vanaf 
haar 17e trekt ze bij hem in. Deze man 
is echter agressief en misbruikt haar. 
Hier ontwikkelt ze PTSS.

Na twee jaar verlaat ze hem, maar  
ze heeft nooit een sociaal netwerk  
opgebouwd en kent niemand die  
haar kan ondersteunen. 

4 jaar

24 jaar19 jaar

6 - 17 jaar

24 - 42 jaar

17 jaar

42 jaar
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2e LEVENSREIS
GELEIDELIJK STAPELING

Bij deze groep is de psychiatrie vaak langere tijd onder de  

oppervlakte aanwezig, maar door bijvoorbeeld een sterk sociaal 

netwerk weet de cliënt zich vaak nog langere tijd te redden.  

De cliënt is vaak zorgmijdend, en op het moment dat dit netwerk 

wegvalt, of door andere events, kan het versneld bergafwaarts 

gaan en kan de cliënt in CPV zorg terecht komen. 

Aan de hand van het fictieve verhaal van Emil illustreren 

we een typisch verloop van deze levensreis.
autisme

angst-
stoornis

hersen-
letsel

drugs-
verslaving

Opname in een CPV 
zorgorganisatie
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Verloop 2e levensreis
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Drugs worden voor Emil een vlucht, en 
al snel raakt hij van jointjes verslaafd 
aan harddrugs, en uiteindelijk heroïne. 
Hij bouwt grote schulden op en steelt 
steeds geld van zijn ouders. 

Emil heeft autisme. Zijn vader werkt 
veel, en zijn moeder is overbezorgd 
over hem. 

Zijn moeder ondersteunt hem in alles 
wat hij doet. Ze plukt hem steeds weer 
van de straat als hij in de problemen is 
gekomen, en leent hem geld wanneer 
hij dat nodig heeft. Dit is lange tijd zijn 
'redding'.

Op een gegeven moment wordt hij 
na een overdosis opgenomen. Hij 
moet naar een afkickkliniek, maar hij 
weigert. Zijn moeder neemt hem weer 
mee naar huis. 

ZIjn moeder komt plotseling te 
overlijden. Hij heeft al die tijd thuis 
gewoond. Vanaf hier gaat het erg snel. 
Zijn schulden worden enorm en hij 
leeft alleen nog op straat. 

Op een gegeven moment komt hij in 
een gevecht op straat terecht, waarbij 
hij een hele harde klap krijg op zijn 
hoofd. Als gevolg hiervan loopt hij 
ernstig hersenletsel op.

Hij wordt opgenomen in het ziekenhuis, zij 
geven aan dat hij intensieve zorg nodig 
heeft. Hij weigert dit, maar krijgt een rech-
terlijke machtiging (RM), en wordt zo toch 
opgenomen bij een CPV zorgorganisatie.

14 jaar

37 jaar31 jaar

18 jaar

41 jaar

18 - 30 jaar

41 jaar

Vanaf jonge leeftijd begint Emil met 
het roken van wiet. In deze periode 
zijn ook de eerste signalen van zijn 
angststoornis zichtbaar.
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3e LEVENSREIS
SLUIMEREND AANWEZIG

Dit is de meest zelfredzame groep. Heeft zich lange tijd  

‘normaal’ bewogen in de maatschappij. Door een plotselinge 

acute gebeurtenis, zoals bijvoorbeeld een ongeluk, belandt 

de persoon in het zorgcircuit. Er komt aan het licht dat hij/zij 

niet goed gedijt in een regulier verpleeghuis. Acceptatie van 

de situatie (het wonen in een CPV zorgorganisatie) is bij deze 

groep vaak het laagst. 

Aan de hand van het fictieve verhaal van Adam illustreren 

we een typisch verloop van deze levensreis.

Opname in een 
CPV zorgorganisatie
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Verloop 3e levensreis
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Hij trouwt en krijgt twee kinderen.  
Na het verliezen van zijn baan krijgt hij 
meerdere depressieve episodes.

Op zijn 52e krijgt hij een ernstig 
auto ongeluk en loopt een dwarslaesie 
op. Hierdoor komt hij in een rolstoel  
terecht en moet twee jaar revalideren.

Hij ontwikkelt vanaf jonge leeftijd een 
narcistische persoonlijkheidsstoornis. 
Hij is slim, studeert, en weet goed hoe 
hij de boel naar z'n hand moet zetten.

Adam is de oudste van het gezin. Zijn 
vader is jong overleden, en zijn moeder 
is erg passief. Hij neemt vanaf jonge 
leeftijd de vaderrol op zich. 

In deze periode wordt hij steeds  
depressiever en zijn narcisme krijgt 
steeds meer de overhand. Zijn vrouw gaat 
bij hem weg. Hierdoor valt zijn mantelzorg 
weg en komt hij na de revalidatie terecht 
in een regulier verpleeghuis. 

Voor het personeel in het verpleeghuis 
wordt hij steeds vervelender. Hij hoort hier 
niet thuis vindt hij, en zit iedereen dwars. 
Hij wordt (verbaal) agressief en de situatie 
wordt onwerkbaar waarna hij wordt over-
geplaatst naar een CPV zorgorganisatie. 

18 jaar

55 jaar53 jaar

35 jaar 52 jaar
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Dit rapport is een  

samenwerking tussen  

Atlant en Public Cinema.

www.atlant.nl

https://www.atlant.nl/

