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GERONTOPSYCHIATRIE; EEN HELE DIVERSE DOELGROEP

1e LEVENSREIS
“Vanaf de vroege jeugd”

2e LEVENSREIS
“Geleidelijk stapeling”

3e LEVENSREIS
“Sluimerend aanwezig”

Deze groep kampt vanaf de vroege jeugd met 
psychiatrische problematiek, dan wel door 
traumatische ervaringen, dan wel door genetische 
erfelijkheid. Zij kennen een leven van in en uit de 
hulpverlening, en komen op relatief jonge leeftijd 
al bij GP-zorg terecht. Vaak is de acceptatie van 
het wonen in een GP-zorgorganisatie het hoogst. 

DRIE TYPEN LEVENSREIZEN
De meeste mensen worden niet in één keer GP-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 GP-zorg 
nodig hebben, hebben zij vaak de regie over hun leven verloren.
We onderscheiden drie typen levensreizen.

Bij deze groep is de psychiatrie vaak langere tijd
aanwezig, maar door bijvoorbeeld een sterk
sociaal netwerk weten zij zich nog te redden.
Op het moment dat dit netwerk wegvalt, of door 
andere ingrijpende gebeurtenissen, blijkt dat ze 
zichzelf niet goed kunnen redden. Dan belanden 
ze in een GP-zorgorganisatie.

Dit is de meest zelfredzame groep. Onderliggend 
spelen er psychiatrische problemen, maar zij 
kunnen zich lange tijd ‘normaal’ bewegen in de 
maatschappij. Door een plotselinge gebeurtenis, 
zoals een ongeluk, belandt de persoon in het 
zorgcircuit. Dan blijkt dat deze persoon niet past 
in een reguliere zorginstelling. Acceptatie van
de situatie is bij deze groep vaak het laagst.

De GP-doelgroep is een hele diverse en complexe groep. Kenmerkend is de stapeling van 
problemen die spelen bij één persoon. Het gaat om chronisch psychiatrische problematiek, 
altijd gecombineerd met problemen uit andere domeinen, zoals gedrag, cognitie, 
lichamelijke gezondheid en/of sociale betrokkenheid. Deze stapeling maakt deze doelgroep 
uniek, en de zorgvraag complex. Geen persoon is hetzelfde, geen leven is hetzelfde. 

Voor meer informatie kijk hier  
of mail naar onderzoek@atlant.nl
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