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Wie werkt er in jouw regio met de WRAP?

Het WRAP project is een initiatief van Kenniscentrum 
Phrenos en HEE! (Trimbos Instituut) in nauwe 
samenwerking met het Copeland Center uit de VS. 
Vanuit dit samenwerkingsverband  zijn inmiddels 19 
ervaringsdeskundigen opgeleid. Zij staan borg voor een 
modelgetrouwe verspreiding.

Centraal contactadres voor de WRAP in Nederland: 
Kenniscentrum Phrenos en HEE!(Trimbos-instituut) 
Dienke Boertien dboertien@kcphrenos.nl  
 Tel. 030-2959351 
Marianne van Bakel mbakel@trimbos.nl  
 tel. 06-53839209

Naam instelling: 

Different Mind 
info@dmct.nl 
Telefoon: 0613 - 160 368

Informatie bij:  
Ruud Aarse   
ruud.aarse@dmct.nl

Heb je interesse? Er is nog plaats, graag wel even 
van te voren aanmelden bij een van de bovenstaande 
contactpersonen.

De training wordt gehouden op :

Ethische waarden WRAP®
WRAP® cursussen worden altijd aan groepen aangeboden. In 
elke bijeenkomst staat het uitwisselen van ervaringen centraal 
en worden er oefeningen gedaan die de kernconcepten van 
herstel concreet  en toepasbaar maken. Door het uitwisselen 
vergroten deelnemers hun ervaringskennis en leren zij deze 
gericht in te zetten.  
De facilitators zijn getraind in het geven van positieve 
krachtgerichte feedback. Deelnemers van een cursus nemen dit 
gedrag (vaak) over en ontwikkelen hierdoor vaardigheden die 
zij kunnen inzetten om te werken aan een goed netwerk.  
Het faciliteren van een WRAP® groep betekent dat de 
facilitators het groepsproces de ruimte geven en deelnemers 
prikkelen om actief met elkaar mee te denken. In elke 
bijeenkomst is er minimaal 1 brainstormsessie waarin 
deelnemers met elkaar het gesprek aangaan over hoe 
gereedschap in te zetten en hoe zij de kernconcepten van 
herstel kunnen toepassen in hun eigen leven. Facilitators 
stellen zich niet op als experts; zij zijn wel heel kundig in 
het uitleggen en delen van hun eigen ervaringen met het 
werken met de WRAP®. Echter, wanneer deelnemers 
vragen hebben, zal de facilitator de deelnemer prikkelen om 
zelf het antwoord te vinden. De groep wordt hier actief in 
betrokken. Facilitators bieden dus keuzes en mogelijkheden, 
géén definitieve antwoorden. Het is aan de cursisten zelf 
om deze te vinden.  Hiermee werken zij aan zelfbepaling 
en het kernconcept “persoonlijke verantwoording” Een 
belangrijke taak van de facilitators, is het creëren van een 
veilige leeromgeving. De 1e cursus bijeenkomst wordt er 
gezamenlijk een groepsovereenkomst gemaakt, waarin elke 
deelnemer de ruimte krijgt om aan te geven wat hij nodig 
heeft. Elke bijeenkomst wordt gecheckt of deze afspraken 
nog gelden of aangepast dient te worden. Indien er wrijving 
is in de groep, worden de deelnemers geprikkeld om deze 
d.m.v. de groepsovereenkomst op te lossen. Hierdoor leren de 
deelnemers voor zichzelf op te komen en tegelijkertijd samen 
te werken. Deze manier van werken vergroot het oplossend 
vermogen, wat mensen weer kunnen inzetten als zij met 
hun WRAP® werken. Dit proces wordt ook wel “gedeelde 
leerervaring” genoemd. 

De WRAP® werkt vanuit 5 sleutelbegrippen van 
herstel:
· Hoop
· Persoonlijke verantwoordelijkheid
· Persoonlijke ontwikkeling
· Opkomen voor jezelf
· Steun



Doe de WRAP
Zorg dat je de baas wordt van jouw eigen leven!

WRAP®  is een zelfhulp-instrument met 
een heldere structuur en sterk geworteld in 
het herstelconcept. Het ondersteunt mensen 
om weer greep te krijgen (en te houden) op 
het leven wanneer dat ontregeld raakt door 
‘ernstige’ gebeurtenissen. De WRAP® 
is een plan dat mensen zelf maken voor 
herstel in hun eigen leven. Dit proces wint 
sterk aan kracht door ervaringsdeskundige 
ondersteuning en uitwisseling.  

Mary Ellen Copeland maakte in de jaren 
‘80 voor zichzelf de eerste voorloper van een 
WRAP® om zich te kunnen ontworstelen 
aan de zorg nadat ze jaren was opgenomen 
als gevolg van een psychiatrische aandoening. 
Zij ondervond dat zorg vooral bestond uit het 
behandelen van symptomen met medicatie. 
Van behandelaars kreeg ze de boodschap dat er 
weinig hoop was dat ze ooit nog een volwaardig 
leven zou kunnen leiden. 

Toepassing van haar WRAP® heeft haar de 
mogelijkheden gegeven om de regie over haar 
eigen leven weer terug te kunnen nemen. Op 
grond van deze ervaringen en daarnaast de 
inbreng van veel mensen die worstelden met 
allerlei verschillende psychiatrische symptomen, 
is in 1997 de uiteindelijke WRAP® ontwikkeld.

WRAP® geeft een meer omvattend en 
gestructureerd kader voor herstel volgens het 
herstelconcept, zelfhulp en eigen regie dan nu 
beschikbaar is binnen de GGZ. Alhoewel de  
 

WRAP in 1e instantie ontwikkeld werd voor 
mensen met psychische problemen wordt het 
vandaag de dag wereldwijd gebruikt door mensen 
die behoefte hebben aan een zelfmanagement 
instrument. 
De WRAP® bestaat uit 7 onderdelen die alle 7 
gericht en afgestemd zijn op het hoofddoel: wat 
heeft iemand nodig om zich goed te voelen. Het 
is een methode die als basis Wellness heeft en van 
daaruit ziekte en tegenslagen benadert. Met name 
voor mensen die langdurige problemen ervaren, 
zorgafhankelijk zijn of een gemarginaliseerd 
bestaan in de samenleving leiden is de vraag naar 
waar je je goed bij voelt ver buiten beeld. WRAP® is 
ondersteunend in het omkeren van de blikrichting.

Het belangrijkste winstpunt van de WRAP® 
is dat die omkering in blikrichting een ingang 
biedt om steeds meer de eigen herstelruimte te 
ontdekken en in te vullen. Het is de start van een 
‘interne transitie’. Onderliggend is de overtuiging 
dat dit altijd mogelijk is en mogelijkheden biedt al 
zijn ze soms nog niet zo zichtbaar. 

Ziekte en problemen worden niet ontkend 
maar worden binnen het kader van zelfregie 
gebracht. De onderdelen worden nadrukkelijk 
niet met een hulpverlener ingevuld maar zelf in 
gelijkwaardige uitwisseling met anderen en de 
ervaringsdeskundige. Dit en de kernconcepten 
ondersteunen het opwekken van eigen vertrouwen 
waardoor die onvoorziene mogelijkheden, eigen 
kracht etc. ook in beeld kunnen komen. Dit laat 
zich namelijk niet afdwingen. “Hoe harder je 
trekt, hoe minder je krijgt”. Deze paradox wordt 
in WRAP® heel mooi opgeheven.    
Door dagelijks met de WRAP te werken en dus  

elke dag gereedschap voor een goed gevoel in 
te zetten, raak je eraan gewend om positieve 
dingen voor jezelf te doen. Doordat het een 
gewoonte wordt, zal je hier veel sneller op terug 
grijpen als het minder goed met je gaat. Het is 
dan onderdeel van je eigen systeem geworden.

Onderzoek en evidentie  
In de Verenigde Staten staat WRAP® te boek als een evidence-
based practice.  De eerste onderzoek publicaties over WRAP® 
verschenen pas enkele jaren geleden. Aanvankelijk ontbraken in 
de effectstudies nog controlegroepen. Zo onderzochten Doughty en 
anderen in Nieuw-Zeeland de invloed van een serie workshops 
over WRAP® op zowel cliënten als hulpverleners in ggz-
instellingen. Na afloop van de workshop waren beide groepen in 
kennis en attitude meer op herstel georiënteerd. De eerste 
inhoudelijke uitkomsten van WRAP® werden in de Verenigde 
Staten in twee pilotstudies met een pre-post design gemeten. Cook 
en anderen vonden significante verbeteringen in (door de 
respondenten zelf gerapporteerde) psychiatrische symptomen, 
herstel, hoop, opkomen voor eigen belangen en lichamelijke 
gezondheid. Daarna  toonden Starnino en anderen aan dat 
deelname aan WRAP® leidde tot toename in hoop en herstel, 
maar niet tot afname in psychiatrische symptomen.  Alle 
respondenten in deze studie, en ook in de hierna te noemen 
onderzoeken, namen vrijwillig deel aan WRAP®, hadden een 
ernstige psychische aandoening (schizofrenie of andere psychotische 
aandoening zoals een bipolaire stoornis of ernstige depressie) en 
waren cliënt van de ambulante geestelijke gezondheidszorg. De 
pilotstudy van Starnino en anderen ging vooraf aan het eerste 
effectonderzoek naar WRAP® met een vergelijkingsgroep. Het 
betrof een quasi experimenteel onderzoek in Kansas, waaruit 
bleek dat de WRAP®-deelnemers significant meer verbetering 
lieten zien in symptomen en hoop, maar niet in herstel (gemeten 
met de Recovery Markers Questionnaire: een door cliënten in te 
vullen checklist met aan herstel gerelateerde  
items).

Boertien, van Bakel & van Weeghel


