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Over ons 

 sinds midden jaren 90 in de GGZ 

 samen SPV-opleiding (diploma 2000) 

 

 BK: VS, epidemiologie, promotieonderzoek 2006-
2010 

 lector bij HAN, SPV & hoofd onderzoekslijn EPA 
 bij Pro Persona 

 MvV: verplegingswetenschappen, 
promotieonderzoek sinds 2012 

 promovendus HAN, SPV Altrecht 

 

 



Vanmiddag 

Praktijk, onderzoek, strategie, samenwerking… 
13.30-13.50 lezing 'moeilijk doen over moeilijke mensen’ [Bauke] 

13.50-14.05 presentatie van 3 moeilijke casussen [door de inbrengers] 

14.05-14.10 scoring van iedere casus met vragenlijstje door allen [Mark] 

14.10-14.30 lezing 'van moeilijke patiënt naar een analyse van de situatie’ [Bauke] 

14.40-15.00 pauze 

15.00-15.05 korte herhaling van de casussen en het analyseschema [Bauke] 

15.05-15.25 werken in 9 groepen aan de 3 casussen [Bauke en Mark] 

15.25-15.35 toelichting/verduidelijking [Bauke en Mark]  

15.35-15.55 werken in 9 groepen aan de 3 casussen (deel 2) [Bauke en Mark] 

15.55-16.15 presentatie resultaten per groep (2 minuten per groep) [1 p/groep]  

16.15-16.30 nabespreking en resultaten invullen scorelijst [Bauke]  

16.30-16.40 verder onderzoek naar moeilijke patiënten [Mark]  

afsluiting 



Moeilijk doen 

• stapels diagnoses opnoemen 

• altijd problemen voorop stellen 

• succesverhalen wantrouwen 

• beperkt geloven in kracht 

 

• de teamvergadering 

(de plaats waar dat allemaal mag) 



De teamvergadering 

 besproken dossiers 
 
 
 
onbesproken dossiers  

5 

21 



De teamvergadering 

• collega X introduceert cliënt Y 

(reden van aanmelding, anamnese, diagnose, beloop) 

• collega’s onderbreken steeds en vragen dan naar…  

…. reden van aanmelding, anamnese, diagnose, beloop 

• wat blijkt: behandeling verloopt problematisch 

• respons: verklaring vanuit stoornis, aanvullende 

diagnostiek?, vrouwelijke/mannelijke behandelaar? 

• moeilijke interactie komt niet op tafel 

• bespreking wordt afgerond onder tijdsdruk 



De teamvergadering 

‘Kun je zo verder?’, vroeg de voorzitter vermoeid aan 

de therapeut, die zichtbaar opgelucht het dossier 

dichtsloeg en zijn blocnote, vol met poppetjes en 

onleesbare krabbels, nog eens consulteerde.  

 

‘Jazeker’, sprak deze met enigszins nadenkende blik, 

‘ik kom er nog weleens op terug. Bedankt’.  

 

Niemand wist precies wáár hij mee verder kon... 

 

Bron: Rob Stoffer, MGv, 56 (2001), p. 556-564 



Wat helpt? 

• denk vooraf na wat er nodig is om te bespreken 

zodat je na de bespreking zelf verder kunt 

• formuleer bovenstaande in de vorm van een vraag 

• stel die vraag aan het begin van je verhaal 

• stel die vraag aan iemand, of aan enkele mensen 

• hou je verhaal kort en herhaal aan het eind je vraag 

• blijf – beleefd – vasthouden aan je vraag, ook als 

collega’s zijwegen inslaan 

• geef aan het eind aan in welke mate je vraag 

beantwoord is en je verder kunt 



Wat helpt niet echt? 

• een verhaal beginnen zonder vraag 

• het hele team aankijken, maar niemand specifiek 

• als er niet wordt gereageerd, door blijven praten 

• op iedere suggestie uitgebreid ingaan 

• doorgaan tot het tijd is 



Wat nu? 

• drie casussen worden ingebracht 

• per casus is 3 minuten beschikbaar 

• en mag 1 vraag worden gesteld 

• na iedere casus vult u het formulier in voor die 

casus 

 

• daarna volgt een verhaal over moeilijke interacties 

• met daarin een analyse-schema 

 



1)  teruggetrokken, verwaarloosde ernstig 

achterdochtige mensen (‘gekke types’) 

 -> vooral psychotische problematiek 

2) asociale, opdringerige, dwingende mensen 

 -> vooral persoonlijkheid- en 

verslavingsproblematiek (‘slechte types’) 

3) ambivalente, zoekende mensen 

 -> vooral langdurige, niet-psychotische 

problematiek 

 

‘Moeilijke’ cliënten in de GGZ 



‘Moeilijke’ patiënten 

 

 

 

“ziek”            “slecht” 

 

 patiënten met een  

  niet-psychotische chronische stoornis 

Groep 1 Groep 2 

Groep 3 



Problemen in de begeleiding 

 professionals ervaren weinig methodisch houvast 

 met name bij langdurige problematiek (o.a. 
chronische depressie/angst, verslaving, 
persoonlijkheidsproblematiek)  

 patiënten met deze problematiek worden snel 
‘moeilijk’ gevonden en verwezen naar elders 

 de zorg aan deze groep verloopt daardoor rommelig 

 



Maar hoe worden patiënten  
nu tot ‘moeilijk’ geval?  

 veel factoren spelen een rol 

• patiënt 

• professional 

• interactie 

• sociaal systeem (patiënt) 

• gezondheidszorgsysteem (professional) 

 

• die allemaal verband met elkaar houden 

• dus maakten we een model 

 

 





Fase 1 

enkele patiëntfactoren 

leiden tot onzekerheid en 

terughoudendheid bij de 

professional: 

• meerdere/ onduidelijke 

diagnose(s) 

• complex interpersoonlijk 

gedrag 

• veel sociale problemen 

•  ongebruikelijk 

hulpzoekgedrag 



Fase 2 

De professional komt al snel tot 

een waardering (+), inschatting 

(±) of oordeel (-) 

 

De belangrijkste vraag daarbij is: 

kan de cliënt er iets aan doen? 

 

Vanuit de professional: 

kan ik, vanuit mijn eigen theorie, 

verklaren waarom iemand zo 

doet? 



Fase 3 

De gemaakte inschatting is sterk 

bepalend voor het beloop: 

 

Kan de cliënt er niks aan doen dan 

volgt vriendelijke, actieve zorg 

 

Kan de cliënt er wel wat aan doen 

dan volgt er onvriendelijke of 

weinig zorg (of nog minder) 



Fase 4 

 

De cliënt vindt de professional 

doorgaans geen succes: 

pessimistisch en weinig 

empathisch, maar… 

 

… in veel gevallen heeft de 

cliënt geen werkelijk 

alternatief (of voelt dat zo) 



Fase 5 

 

Gevolg is dat cliënt en 

professional tot elkaar 

veroordeeld zijn door de 

situatie en zich beiden 

ineffectief en steeds 

ineffectiever gedragen  

 

Resultaat is een vicieuze cirkel 

binnen een gesloten systeem 



Conclusies 

 in een systeem waarin de rollen duidelijk ongelijk 

verdeeld zijn 

 en waarin weinig inmenging van buitenaf is 

 is het risico op een ontsporende interactie groot 

 doorgaans krijgt de patiënt daarvan de schuld 

 

 hoe geslotener het systeem hoe (potentieel) 

destructiever de interactie 

 

 



 
Valt daar iets aan te doen?  

Kort antwoord: ja (maar het is lastig) 

• vermijd de je toegewezen rol 

• hou het systeem open 

• zet constant in op samenwerking met en 

verantwoordelijkheid van de patiënt 

 

Lang antwoord:  

specifieke methode voor de ambulante GGZ-praktijk  

(ISPB) 



 
Valt daar iets aan te doen?  

Kort antwoord: ja (maar het is lastig) 

- vermijd de je toegewezen rol 

- hou het systeem open 

- zet constant in op samenwerking met en 

verantwoordelijkheid van de patiënt 

 

Lang antwoord:  

specifieke methode voor de ambulante GGZ-praktijk  

Interpersoonlijke Sociaal Psychiatrische Begeleiding 

(ISPB) > Mark 



 
 
ISPB: praktijk en 
onderzoek 



Dank voor jullie aandacht 

Meer info en training: 

mark.vanveen@han.nl 

bauke.koekkoek@han.nl 

 

Het programma in het kort: 

 www.han.nl/ispb 

 App voor iPhone: zoek ‘ISPB’ in Apple Store of Goole 

Play (gratis) 
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