Wat zijn verschillende vormen van herstel?
• Klinisch herstel
Het herstel op de reductie van symptomen en zo mogelijk op genezing gerichte werk van hulpverleners en behandelaren.
Psychologische en farmacologische interventies die bijdragen aan ontwenning of terugval voorkomen, vallen onder deze categorie.
• Functioneel herstel
Het herstel van lichamelijke, psychische en sociale functies die als gevolg van de aandoening zijn verminderd of aangetast. Aandacht
voor functioneel herstel is deel van de rehabilitatie / revalidatie nadat klinisch herstel is ingetreden. Het kan echter ook plaatsvinden als
van klinisch herstel geen of slechts deels sprake is.
• Maatschappelijk herstel
De verbetering van de positie van het individu op het vlak van wonen, werk en inkomen en sociale relaties. Hierbij gaat het om het
benutten of vergroten van de kansen die de samenleving biedt om de autonomie te vergroten.
• Persoonlijk herstel
Betekenis verlenen aan datgene wat in het verleden is gebeurd, het stap voor stap meer greep krijgen op het eigen leven, zelf doelen
stellen, het vormen van een identiteit en de oriëntatie op persoonlijk en in de gemeenschap gekoesterde waarden.
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Niet alle wetten dragen evenveel bij aan alle vormen
van herstel: we hebben samenwerking over de grenzen
van wetten nodig voor optimaal herstel
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