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REGAIN IN
CONTACT
De ontwikkelingen van Recornect
zijn gericht op de-escalatie in crisissituaties. Ze helpen kwetsbare
mensen in een crisissituatie zichzelf
te laten herwinnen en het contact
met zichzelf en met anderen te
herstellen. Door in contact te blijven
wordt herstel vanuit crisis eerder
ingezet. De oplossingen van Recornect worden ontwikkeld op basis
van praktijkervaring, de inzichten
van ervaringsdeskundigen en de
verhalen van hulpverleners. Juist
door de ontwikkeling te starten
vanuit het cliëntperspectief worden
de oplossingen van Recornect eerder
omarmd en zijn ze breed inzetbaar.

HERSTELVISIE CENTRAAL
Het team van Recornect is een aantal
jaar geleden een innovatieve zoektocht
begonnen naar ondersteunde technologie
in de crisiszorg. De herstelvisie is voor hen
een belangrijke inspiratiebron. Een visie
waarbij mensen in toenemende mate de
kans krijgen om hun eigen oplossingen
in te brengen, passend bij hun eigen
oplossingsstrategie en copingstijl.
ERVARINGSDESKUNDIGE TEAMLEDEN
Het team van Recornect bestaat daarom
niet alleen uit ervaren hulpverleners,
zorgprofessionals en technisch specialisten.
Om het denken vanuit het cliëntperspectief
wezenlijk in de organisatie te verankeren,
wordt er ook nauw samengewerkt met
ervaringsdeskundigen die in hun leven
zelf de hulp nodig gehad hebben van de
geestelijke gezondheidszorg. Een van hen
is Alwin Verdonk. Zonder de ervaringsdeskundige blik van Alwin zouden de oplossingen van Recornect lang niet zo waardevol
en betekenisvol zijn.

“Ik ervaar mijn werk bij Recornect als zeer waardevol omdat onze
oplossingen afhankelijke en kwetsbare mensen weer wat onafhankelijkheid teruggeven. We helpen mensen namelijk door ze,
waar mogelijk, de regie weer terug te geven en door te focussen
op de mogelijkheden die zij hebben. Hoe heftig hun situatie ook
is, ook in het diepste dal is er sprake van een gezond stukje in
ieder mens. Door juist daarvan uit te gaan, bied je kwetsbare
mensen weer perspectief en dat is onmisbaar voor hun herstel.”

ALWIN VERDONK
Ervaringsdeskundige

EIGEN OPLOSSINGSSTRATEGIEËN
Recornect gelooft in het ondersteunen van
eigen oplossingsstrategieën om contact te
herwinnen. Een belangrijk aandachtspunt
in een crisissituatie is dat alle betrokken
personen een aandeel krijgen in het zoeken naar een oplossing. Door te focussen
op de eigen oplossingsstrategieën wordt
eigenaarschap en verantwoordelijkheid van
alle betrokkenen behouden. Het zorgt er
bovendien voor dat kwetsbare mensen het
contact met zichzelf en hun zorgverleners
niet verliezen in een hevige crisis. Alwin
Verdonk vertelt “Door kwetsbare mensen
perspectief te bieden en een aandeel te
geven in de oplossing, ontstaan mooie
dingen. We geven ze de ruimte om te
kunnen groeien, om weer mens te mogen
zijn en voorbij het stigma te komen. Door
te focussen op wat juist wel kan versnellen
we het herstel.”

NIEUWE MOGELIJKHEDEN
VOOR HULPVERLENERS
De CoWin mediawand biedt hulpverleners
in de psychische gezondheidszorg de
mogelijkheid om de juiste zorg te bieden
zonder voorbij te gaan aan zelfregie en
de eigen mogelijkheden van de persoon
in behandeling. De CoWin mediawand
ondersteunt de wijze waarop mensen
zichzelf kunnen ondersteunen in een crisis
en helpt hen te de-escaleren. De mediawand zorgt ervoor dat ook in de ergste
crisis een oplossing geboden kan worden.
Waar de hulpverlener mogelijk moet
stoppen omdat het te intens kan worden,
gaat de CoWin door.
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MEDIAWAND ALS ONDERDEEL VAN
HET BEHANDELPLAN
In verschillende kwalitatieve onderzoeken
is inmiddels vastgesteld dat de apps door
zowel patiënten als hulpverleners als een
constructieve tool worden ervaren. Het
schept nieuwe mogelijkheden voor personen in crisis. Ook de duur en de kwaliteit
van zorg tijdens een mogelijke insluiting
worden door deze tool positief beïnvloed.

Beeldtelefoon

KAMER BEDIENING

GEPERSONALISEERD AANBOD
Met behulp van de CoWin mediawand
kan de persoon in behandeling ook in de
ergste fase van zijn crisis de eigen regie
behouden. Ondersteund door de hulpverlener krijgt hij passende toegang tot eigen
oplossingen in de vorm van gepersonaliseerde apps. De CoWin mediawand stelt
hulpverleners bovendien in staat om in
het geval van controleverlies het kader te
verkleinen, door het aanbod aan apps te
verkleinen. Wanneer het reflectieniveau
van de persoon in crisis zich voldoende
heeft hersteld, kan het kader vergroot
worden. De hulpverleners kunnen dan de
mogelijkheden tot zelfregie – in de vorm
van apps – uitbreiden.

COWIN
MEDIAWAND
De oplossingen van Recornect zijn gebaseerd op het crisisontwikkelingsmodel.
De CoWin mediawand is ontwikkeld om
in te zetten net voor de piek van spanningsopbouw. De CoWin mediawand biedt
hulpverleners in iedere tak van geestelijke
gezondheidszorg de mogelijkheid om
veilig de juiste zorg te bieden, ook in de
ergste crisis. Dankzij de GRASP-software
kan er voor iedere persoon in behandeling
een op maat gemaakte samenstelling van
apps aangeboden worden, passend bij hun
behoeften en mogelijkheden.
Momenteel beschikt Recornect over de
CoWin-48 en de CoWin-32. Beide mediawanden zijn geschikt voor toepassing in
ruimtes die moeten voldoen aan de hoge

veiligheidseisen. De oplossingen van
Recornect worden ingezet in de psychische
gezondheidszorg, forensische psychiatrie,
kinder- en jeugdpsychiatrie, verstandelijk
gehandicaptenzorg en bij justitiële
inrichtingen.

WILT U
EEN DEMO?
MAAK KENNIS MET COWIN & GRASP
Bent u benieuwd naar de mogelijkheden
voor uw organisatie? Neem dan gerust
contact met ons op? Wij verstrekken u
graag meer informatie of organiseren
een kosteloze demo bij u op locatie.
info@recornect.com
+31 40 4100 471

ONS VERHAAL
Recornect is opgericht door zorgprofessionals en techneuten met jarenlange
praktijkervaring in de psychiatrische zorg.
Samen met een groep ervaringsdeskundigen werken zij aan bottom-up oplossingen
ter verbetering van de psychiatrische zorg,
verstandelijk gehandicaptenzorg en zorg
binnen justitiële inrichtingen. De ambitie
van Recornect is om maatschappelijke
oplossingen te bieden met inzet van
innovatieve technieken, ter vervanging
van veelal klinische oplossingen.
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