
 

 

Netwerk  

Illness Management and Recovery (IMR) 
 

 

Het IMR-netwerk voor instellingen in de GGZ heeft als doel een bijdrage te leveren aan 

herstelgerichte zorg. In het netwerk delen we kennis, dragen we bij aan een goede 

toepassing in de praktijk en doen we onderzoek.  

 

IMR in het kort 

Illness management and recovery (IMR) is een herstelondersteunende methodiek die een 

verbinding maakt tussen herstel en evidence based behandelstrategieën. De IMR is een 

erkende interventie. Motiverende gespreksvoering, cognitieve gedragstherapie en educatie 

technieken liggen ten grondslag aan de IMR. Meer weten over IMR? Bekijk dan de 

beschrijving op de website van het Trimbos Instituut.  

 

IMR-netwerk 

Het IMR-netwerk bestaat uit projectleiders van negen GGZ-instellingen die IMR 

aanbieden. Het netwerk krijgt steun van een coördinator van Saxion. Instellingen 

geven onder andere presentaties en informeren het netwerk over hun 

bevindingen.  

 

De projectleiders nemen vier keer per jaar deel aan landelijke 

netwerkbijenkomsten. We hebben aandacht voor het coachen en opleiden van 

IMR trainers, IMR light en IMR onderzoekspad bij implementatie. In werkgroepen 

nemen “deskundigen” uit de instellingen van het netwerk deel en studenten 

vanuit Saxion. Samen worden de verschillende thema’s onderzocht en vorm 

gegeven. Saxion en de praktijk versterken elkaar door gezamenlijk onderzoek 

uit te voeren om de doelen te realiseren.  

 

Resultaten en voordelen 

 

De voordelen: 

1. Kennis en ervaringen met IMR worden uitgewisseld, zodat instellingen kunnen 

leren van elkaars ervaringen;  

2. De werkwijze vergroot de kans op een zo optimaal mogelijke modelgetrouwheid 

waardoor het therapeutisch effect van IMR optimaal is; 

3. Leden kunnen gebruik maken van de licentie van de werkboeken IMR 3.0; 

4. Leden krijgen toegang tot Dropbox met materialen en wetenschappelijke 

artikelen; 

5. Een DVD over ervaringsverhalen van cliënten die IMR in Nederland hebben 

gevolgd wordt ter beschikking gesteld; 

6. Leden krijgen 12,5% korting op het volgen van trainingen IMR; 

7. Voor trainers IMR wordt jaarlijks een terugkomdag georganiseerd waarin 

bijscholing centraal staat. De terugkomdag is gratis voor twee trainers per 

instelling;  

8. Tot slot wordt jaarlijks een dag georganiseerd waarin een internationale gast zijn 

bevindingen en ervaringen op het gebied van IMR presenteert. Vijf personen per 

instelling kunnen deze dag kosteloos bijwonen. 

https://erkendeinterventiesggz.trimbos.nl/erkende-interventies/illness-management-and-recovery


 

 

 

 

 

Enkele resultaten: 

1. In samenwerking met Dr. M. Salyers, verbonden aan de Indiana University Perdue 

University Indianapolis, is een gevalideerde vertaling van een ondersteunende IMR 

vragenlijst ontwikkeld. Deze vertaling is onderzocht op psychometrische 

eigenschappen en beschikbaar voor alle netwerkleden; 

2. Een aantal leden uit het netwerk zijn geschoold om de ROPI (recovery oriented 

practice index), een instrument om de mate van herstelgerichtheid in instellingen, 

af te nemen; 

3. Een onderzoekspad is vastgesteld bij implementatie van de IMR; 

4. Tijdens de jaarlijkse IMR bijeenkomsten delen diverse internationale onderzoekers 

hun kennis, ervaringen en adviezen. Onder andere de volgende onderzoekers 

waren hierbij aanwezig:  

 Dr. K. Mueser, verbonden aan de Boston University en grondlegger van de IMR; 

 Dr. M. Saylers, verbonden aan de Indiana University Perdue University 

Indianapolis; 

 Dr. D. Roe, Professor of Clinical Psychology aan Haifa University in Israël, 

verantwoordelijk voor de implementatie van IMR in zijn land;  

 Dr. Fardig, uit Zweden heeft het netwerk bezocht en heeft de resultaten 

gepresenteerd van zijn onlangs gepubliceerde gerandomiseerde clinical trail 

(RCT).  

5. Een promovendus werkt aan een RCT naar een vergelijking tussen de ‘gewone 

IMR’ en ‘E-health IMR’.  

 

Training tot trainer IMR 

Saxion biedt een training aan om medewerkers van GGZ-instellingen op te leiden tot 

trainer IMR. De training kan door leden van het netwerk en door niet-leden worden 

gevolgd. Instellingen die aan het netwerk zijn verbonden ontvangen 12,5% korting. Meer 

informatie over de training tot trainer IMR vindt u op de website.  

 

Kosten 

Deelnemende instellingen aan het IMR-netwerk betalen € 2.500,- euro per jaar.  

 

Meer informatie? 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marijke Brugman (coördinator IMR): 

Telefoon: 088 – 019 6148 

E-mail: m.j.brugman@saxion.nl 

 

 

https://saxion.nl/studeren/kiezen_en_kennismaken/Studiekiezer/agz/Illness_Management_Recovery/Illness_Management_Recovery/
mailto:m.j.brugman@saxion.nl

