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Inleiding studiemiddag V&VN – SPV 
Donderdagmiddag 23 november 2006 
Thema: ‘Werk maken van cliënten- en familieparticipatie’  
 
Tekst: drs. A(nnelies).M.E. Faber 
Stafmedewerker van Stichting Labyrint~In Perspectief 
Postbus 12132 
3501 AC Utrecht 
Tel: 030 254 6803 
www.labyrint-in-perspectief.nl 
 
Vandaag hebben we het over ‘werk maken van cliënten- en familieparticipatie’. 
Mij is gevraagd in te gaan op de participatie van familie en naastbetrokkenen, over 
kwaliteitsverbetering van de zorg door participatie. 
Het lijkt zo voor de hand te liggen, actieve deelname van cliënten en familie aan beleid en 
praktijk van de ggz. Er is heel veel over gezegd en geschreven. De stelling uit de 
aankondiging van deze middag is: ‘Cliëntenparticipatie draagt bij tot een meer gelijkwaardige 
samenwerking tussen hulpvrager, naastbetrokkene en hulpverlener. Participatie bevordert de 
eigen verantwoordelijkheid.’  
De gelijkwaardigheid en de eigen verantwoordelijkheid van ieder in de triade hulpvrager, 
naastbetrokkene en hulpverlener is belangrijk voor de kwaliteit maar hoe bereiken we dat? 
Wat vraagt dat van de drie partijen, op micro en macroniveau? Wat heeft ieder van de partijen 
daarvoor nodig? En wat als belangen conflicteren? Hoe gaan we daarmee om? 
Ik praat hierover vanuit het perspectief en de ervaringen van familie.  
Ik heb het over familie omdat dat makkelijk is maar ik bedoel daarmee ook het kind, de 
partner van een cliënt of een ander vertrouwd persoon, zoals een vriend, collega of buur.  
 
Ik vind participatie een ingewikkeld begrip. Het gaat over het hebben van invloed als 
familieorganisatie op het beleid (macro/meso) maar ook over invloed op of betrokkenheid bij 
behandeling en de mogelijkheden om maatschappelijk actief te zijn/blijven. (micro). 
 
Participatie en betrokkenheid bij instellingsbeleid, in familieraden, in begeleidingscommissies 
van familievertrouwenspersonen, in lokale netwerken rond de invoering van de Wet 
Maatschappelijk Ondersteuning, in richtlijnencommissies, in het samenwerkingsverband met 
hulpverleners en cliënten in de Triade Borderline, het verzorgen van modules in opleidingen 
van hulpverleners door ervaringsdeskundige familie. Het gebeurt allemaal met veel inzet en 
passie. En vaak met een minimum aan financiële middelen en menskracht.  
 
Participatie in beleid  
Voor dat je het weet, polderen we er een eind op los en zijn we uit het oog verloren waar 
we het ook al weer voor deden. Neem de deelname van familieorganisaties aan de landelijke 
richtlijnencommissies. L~IP werkt mee aan die van persoonlijkheidsstoornissen. Hoe zorgen 
we er voor dat er in de Richtlijn komt wat wij belangrijk vinden en dat we invloed krijgen op 
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wat er in de praktijk van alledag mee gebeurt? Dus wat levert het op voor de individuele client 
en zijn familie? 
De Modelregeling ‘Betrokken omgeving’ is een ander voorbeeld. Het heeft een tijd geduurd 
maar nu wordt er steeds meer mee gewerkt. De familieorganisaties zelf hebben daar – vooral 
ook regionaal - steeds op gehamerd en niet zonder resultaat.Veel ggz-instellingen zien meer 
het belang in van het betrekken van familie bij beleid en praktijk van zorg, bieden specifieke 
voorzieningen voor familie, zoals de Familievertrouwenspersoon.  
De veranderingen in de zorg en de grotere nadruk op de inzet van mantelzorg zullen daarbij 
zeker een rol spelen.  
Kortom: Deelname voor ervaringdeskundige familie aan overleggen en commissies is 
belangrijk maar moet op korte of langere termijn wel iets opleveren in het belang zijn van 
(individuele) familieleden en van goede zorg aan de patiënt.  
 
Waarop te letten?  
>Is de werkwijze zo dat een ervaringsdeskundige daadwerkelijk invloed kan hebben?  
>Levert participatie voldoende op voor de individuele cliënt en zijn familie? 
 
Bijvoorbeeld: Draagt het resultaat bij aan betere zorg aan en meer betrokkenheid van de client 
bij zijn behandeling/begeleiding? Wordt familie gehoord en betrokken bij voor hen 
belangrijke beslissingen? 
 
Signalering en belangenbehartiging  
Familie krijgt steeds meer een plaats in de behandeling en het instellingsbeleid.  
Wat er in een familie niet goed gaat of wat er niet goed gaat in de ggz-hulp, daarmee 
krijgt Labyrint~In Perspectief vooral te maken in ons werk aan de Telefonische Hulplijn.  
Wat als het in een gezin slecht gaat, men er niet op eigen kracht in slaagt om met de cliënt te 
leven en men niet de hulp krijgt die nodig is om de situatie thuis te kantelen, dan tast dat de 
kwaliteit van leven aan van zowel cliënt als familie. Enkele voorbeelden: 
Familie belt ons  

- als ze er zelf niet meer uitkomen en het water hen tot aan de lippen staat,  
- als een cliënt na een IBS-maatregel geen RM krijgt en weer op huis aan komt terwijl 

niets geregeld is om de situatie met elkaar weer aan te kunnen en het wachten is op 
een nieuwe escalatie, er is vaak teveel gebeurd om dit als naasten aan te kunnen,  

- als men niet of onvoldoende betrokken wordt bij de hulpverlening of niet wordt 
gehoord 

- als men onvoldoende handelingsadviezen krijgt waardoor het thuis steeds weer uit de 
hand loopt, 

- als het thuis steeds slechter gaat met een gezinslid of partner, maar die persoon hulp 
weigert of wil geen hulp meer.  

- als hulp die afgesproken is, maar op zich laat wachten en wachten; dat is 
ondermijnend voor de cliënt zelf en het zet de thuissituatie onder grote druk.  

- als een partner zich zorgen maakt over de gevolgen van agressie en spanningen voor 
de kinderen 

- als men voor het eerst op zoek is naar ggz-hulp, en wil weten waar goede hulp te 
krijgen is.  

 
Dit is een greep uit de vragen waarmee men ons belt. De registratie van de vragen en 
problemen geeft een schat aan informatie over wat er vanuit het perspectief van familie 
gevraagd wordt van de ggz-zorg (aan hulp, informatie en overleg). Zorgen voor goede en 
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toegankelijke zorg, dat is onder andere wat je als familieorganisatie met participatie nastreeft. 
Maar dat is niet genoeg. Het gaat niet om meer en beter, het gaat ook om anders! 
 
Participatie moet bijdragen aan 

1. het verbeteren van de levenskwaliteit van cliënt en familie, ook in de maatschappij. 
2. het inrichten van zorg en begeleidingstrajecten die dat bevorderen. Incl. een goede 

bejegening. 
3. herstel van eigen mogelijkheden en competenties, van cliënt en familie.   
4. een samenleving die integratie bevordert.   

 
Participatie begint op de werkvloer, in de behandeling en begeleiding. Die moet van 
voldoende kwaliteit zijn en zich richten op herstel. 
 
Stelling: 
Aandacht voor behandeling van de stoornis, voor herstel en voor het maatschappelijke en 
relationele functioneren van de client gaan vanaf de eerste behandeldag hand in hand. Hoe 
met familie en belangrijke anderen wordt omgegaan, maakt onderdeel uit van gesprek en 
afspraken.  
 
Stelling: 
Ook het maatschappelijk functioneren van familie wordt van meet af aan meegewogen in de 
hulpverlening. 
 
Is een belangrijk criterium bij de Wet Maatschappelijke Ondersteuning; ook een mantelzorger 
moet in de gelegenheid zijn eigen activiteiten te blijven doen. Ik kom daar nog op terug. 
 
De spv-er is voor die doelstelling heel belangrijk. Ik las ter voorbereiding de tekst van het 
deelprofiel SPV. Daarin is over deze brede benadering van de cliënt veel behartenswaardigs te 
lezen. Ook over wat de SPV in huis moet hebben en kan bijdragen aan deze doelen. Dat 
sociale psychiatrie meer is dan bemoeizorg en gericht is op interventies op alle belangrijke 
levensterreinen van een cliënt. Een aantal keren wordt geschreven over ‘tevreden klanten’.   
Als we het eens kunnen zijn over het belangrijkste doel van iedere vorm van hulp en dat is: 
bijdragen aan het herstel van eigen kracht, mogelijkheden en competenties van klant en 
familie, dan is de vraag: Wanneer is een klant tevreden en hoe weet je dat? Hoe zit het met de 
tevredenheid van familie? En: wanneer is de spv-er eigenlijk tevreden?  
 
Stelling 
Hulp die herstel bevordert, kan het niet stellen zonder werkers met voldoende deskundigheid, 
tijd en met plezier in hun werk.  
 
Met die deskundigheid komt het, het beroepsprofiel lezend, wel goed. Maar met de rest?  
De vraag hiernaar kwam op na lezing van het manifest dat in oktober door ondernemings-
raden van 10 ggz-instellingen naar buiten werd gebracht. In het licht van de verkiezingen 
protesteert men tegen de marktwerking en commercialisering van de ggz; de kwaliteit van het 
werk van de svp-er raakt ondergeschikt aan het halen van productie. Als dit waar is dan heeft 
dat invloed op de zorg en de bejegening in de triade hulpvrager, familie en spv-er. Want wat 
als in de praktijk kostenbeheersing, efficiency en productie overheersend worden en de 
kwaliteit ondergeschikt? Of hulp te laat of onvoldoende geboden kan worden?i  
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De SPV-er is voor familie heel erg belangrijk, ook als de familie meer op afstand is. Door de 
zorg en begeleiding die de SPV biedt, kan vaak een start worden gemaakt met het verbeteren 
van het contact tussen cliënt en familie.1  
Alle reden om het manifest in te brengen bij het Landelijk Platform van clienten- en familie-
organisaties en te bezien wat het platform kan doen om de vinger aan de pols te houden en de 
kwaliteit van de zorg op de agenda.  
 
Terug naar de familie. Wanneer is familie tevreden? Wat heeft men nodig? 
De rol die familie in het leven van een client speelt is vaak heel belangrijk; niet zelden zijn zij 
de enige met wie contact is, hoe ingewikkeld soms ook. Het spelen van een positieve rol in 
het leven van de cliënt is een niet vanzelfsprekende zaak. Het is m.i. een van de belangrijkste 
opdrachten in het werk van de spv-er, dat familie weer een positieve rol kan spelen. Welke rol 
dat is hangt af van de fase waarin client en familie zitten. Idem dito geldt ook voor de steun 
die familie daarbij nodig heeft. Want zonder dat lukt het niet of heel moeizaam.  
 
Ondersteuning aan familie op maat is voorwaarde. De te bieden steun kan per fase 
verschillen. Aandachtspunten: Wat is de behoefte aan ziekte/diagnose gebonden, wat die aan 
ziekteoverstijgende steun? Wie kan welke steun het beste bieden: de ggz-hulpverlening (bijv. 
een spv-er), de afdeling preventie of de familieorganisaties zelf? En: wat zouden een 
professional en ervaringsdeskundige samen aan familie kunnen bieden?  
Voor het een heeft familie betrouwbare kennis en handelingsadviezen nodig, voor het ander 
training in vaardigheden en inzicht in communicatie, voor weer wat anders ervaringskennis 
(bijv. over hoe om te gaan met verdriet en rouw, loslaten).    
 
Voor de individuele familie:2 
Fase 0: onttrekt zich aan de hulpverlening maar is ingrijpend voor client en familie. 
 
Fase 1 en 2: Verdriet, verwarring, onbegrip,uitputting en rouw, wat biedt de ggz-hulp 
wel/niet? 
- Tijd en aandacht voor de ervaringen van familie in de eerste fase (met schuldgevoelens, 
zichzelf ‘blamen’, schaamte, verlies, machteloosheid) is essentieel om te kunnen rouwen 
(over verlies van de persoon zoals je die kende) en te kunnen loslaten (van verwachtingen). 
Acceptatie. 
- betrouwbare informatie/gesprek over diagnose, behandelmogelijkheden, gevolgen voor het 
dagelijks leven en over wat men van ggz-voorzieningen kan verwachten (en wat niet). 
- Wijzen op bestaan en activiteiten organisaties van familie en mantelzorgers. 
- Psycho-educatie en overleg ‘op maat’: wat is het, hoe om te gaan met medicatie, 
ingewikkeld, bizar of agressief gedrag, terugtrekken en isolement, verslaving, mislukkingen 
(opleiding en werk) , hygiëne en uiterlijk, zelfdestructie en suïcide; daarbij gebruik maken van 
de kennis van ervaringsdeskundigen. 
 
Fase 3: Acceptatie, loslaten en herstel 
Dan gaat familie het proces van herstel in en kan zij de rol van ‘er te zijn’ voor de cliënt 
positief opnemen (bemoedigen, steun geven bij vriendschappen, werk en opleiding, e.d.). Er 
komt dan meer ruimte om de blik naar buiten te richten. Loslaten is een werkwoord en kan 

                                                 
1In het licht van het bepalen van de kwaliteit van ggz-hulp aan mensen met chronische problemen is de bijdrage 
van Ronald Schilperoort in MGv van oktober 2006 verplichte kost! 
2 Zo schematisch is het in de praktijk niet maar de fase-indeling geeft informatie over dat het doel van de te 
bieden steun aan familie ‘op maat’ moet en alleen dan effectief is. 
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niet op aangeven van de hulpverlener; ook hierbij is ervaringskennis van andere familie 
essentieel. 
 
Fase 4: Eigen leven 
Familie erkennen en steun geven is ook in deze fase essentieel. Evenals helderheid bieden 
over wat je als spv-werker wel en niet te bieden hebt: 
Aansluiten bij eigen kracht en mogelijkheden en bij de te spelen (nieuwe) rollen in het herstel 
van de cliënt. Deze verhelderen is ook van belang. Wat kan (deze) familie bieden, wat is haar 
kracht, e.d? 
Deze fases goed doorkomen is voorwaarde om nieuwe rollen te kunnen opnemen.3 
 
Collectief: aansluiten bij netwerken van familieleden en/of cliënten: 

1. hun rol in het ondersteunen van andere families (kunnen inzetten van 
ervaringsdeskundigheid/ervaringskennis) 

2. hun voorlichtende taak (ogen openen voor de noden en wensen van familie) 
3. hun belangenbehartigende taak ten behoeve van cliënten (zie bijv. Windroos)  

 
Welke steun ook geboden wordt, die is op langere termijn alleen effectief als met twee zaken 
rekening wordt gehouden: 
 
Stelling 1: 
Wil familie een positieve bijdrage kunnen leveren aan het herstel van de cliënt dan is ook 
aandacht en ruimte nodig voor het eigen herstelproces van familie. Steun aan familie dient 
daarmee rekening te houden.  
 
Stelling 2.: 
Familie is meer dan mantelzorger of maatschappelijk steunsysteem. (Er is sprake loyaliteiten, 
ingewikkelde patronen en interacties tussen familie en generaties, e.d.).  
 
In de literatuur over het leven van familie met een psychiatrische patiënt is familie 
synoniem met zorgen, overbelasting, burn out, expressed emotion en draaglast. De patiënt met 
diens ziekte staat centraal, in de behandeling ligt de nadruk op de stoornis en 
symptoombestrijding en op het voorkomen van terugval. En voordat je het weet, is het 
familielid mede bewaker.  
In de literatuur over de rol van familie in het proces van rehabilitatie en herstel van 
cliënten, is familie synoniem met sociaal netwerk en maatschappelijk steunsysteem. Familie 
wordt steeds aangesproken op de steun die ze moeten bieden; de nadruk ligt eenzijdig op het 
                                                 
3 “Zo onderscheidt Leroy Spaniol e.a. (1993) de volgende rollen: 
• de rol van ouder, broer, zuster of kind 
• de rol van (primaire) verzorger 
• de rol van ondersteuner van andere gezinnen 
• de rol van leraar en opleider (van GGZ-hulpverleners en –managers)  
• de rol van belangenbehartiger 
• de rol van onderzoeker 
• de rol van onderzochte. Jaap van Weeghel voegt daaraan toe: 
• de rol van burger die zijn of haar eigen leven wil blijven leiden. 
Het lijkt gewenst dat zowel de familieleden zelf als de GGZ-hulpverleners deze rollen leren 
onderscheiden.”Uit: Lezing van Jaap van Weeghel op het congres van Labyrint~In 
Perspectief  ‘Familie in beeld’ (12 april 2002) 
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(veronderstelde) belang van de client. (Komt  bij: menig familielid ziet zichzelf niet als 
maatschappelijk steunsysteem; men heeft zelf een steunsysteem nodig om staande te blijven.) 
 
In beide benaderingen wordt familie naar onze mening te veel gezien als instrument in 
de zorg naar en het herstelproces van de cliënt en wordt voorbij gegaan aan wat familie zelf 
nodig heeft om te herstellen. De eigen noden van familie verdwijnen zo buiten beeld. 
Daardoor komt familie onvoldoende toe aan de vraag welke positieve rol men kan en wil 
spelen in het leven en het herstelproces van de cliënt. Ik vertelde u over vragen waarmee 
familie bij ons aanklopt. Dat levert niet alleen informatie op over wat men verwacht van de 
hulpverlening.  
Het geeft ook inzicht in de vraag wat familie zelf kan doen om ‘te empoweren’. Rol 
zelforganisaties en lotgenotencontact is dan aan de orde. Het is belangrijk dat familie daarin 
kan gaan onderscheiden: wat kan en moet de hulpverlening doen, wat kan en moet ik zelf 
aangaan? In dat proces van uit elkaar vlooien (wat hoort bij de hulpverlening, wat bij de client 
en wat bij mij) is heel wezenlijk in het streven naar empowerment in een triadisch model. 
 
Het herstel van cliënten en familie: twee kanten van dezelfde medaille. 
Het proces van verwerking en acceptatie dat een cliënt door moet maken is spiegelbeeldig aan 
dat van de familie. Beiden moeten afscheid nemen van de persoon en de verwachtingen die er 
eens waren, onder ogen zien dat de psychische problemen niet zomaar overgaan en dat dit 
gevolgen heeft voor het dagelijkse leven en voor de omgang met elkaar. Hieraan aandacht 
besteden is voorwaarde voor het op nieuwe leest schoeien van de onderlinge relaties en 
interactie en voor het krijgen van oog voor elkaars proces. 
 
Stelling: 
Herstel in de relatie familie - cliënt is een proces dat beiden aangaan en waar hulp en 
begeleiding bij nodig is. Herstel van contact tussen client en familie maakt deel uit van de 
interventies van de spv.   
 
Herstellen doe je niet alleen 
 
Stelling: 
De mate waarin familie toekomt aan het leiden van een eigen leven is van doorslaggevende 
betekenis voor blijvende steun aan de cliënt.  
 
Een voorbeeld uit de praktijk  
Familie de Vries bestaat uit vader, moeder en 4 kinderen. 
3 zoons en een dochter. Twee zonen wonen niet meer thuis, de oudste zoon van 29 jaar met  
en de dochter van 18 nog wel. De zoon Piet, die thuis woont heeft de laatste jaren veel 
problemen gegeven en is diverse malen opgenomen geweest met een psychose. Hij heeft 
extreme ideeen wat betreft het milieu en voeding. Moeder mag alleen maar vegetarisch koken 
en er mag absoluut geen vlees meer in huis zijn. Verder lijdt de het hele gezin onder zijn 
vreemde ideeen.  Tijdens de volgende opname die nodig is krijgt Piet een SPV-er toegewezen 
die hem gaat begeleiden. Meteen is er ook contact met de ouders, want die hebben 
aangegeven dat ze eigenlijk vinden dat Piet niet meer thuis kan wonen, omdat ook zijn zusje 
er nogal onder lijdt dat alles om Piet draait, maar ze vinden ook dat ze zo maar niet kunnen 
zeggen dat hij niet meer thuis mag komen. 
Na gesprekken met de SPV er en de behandelaar hebben de ouders Piet verteld dat hij niet 
meer thuis kan wonen. Piet is heel boos en wil niets meer met zijn ouders te maken hebben. 



 

 

7

7

Zijn ouders hebben wel laten weten dat hij altijd welkom is om op visite te komen en ook in 
het weekend mag hij best een nacht blijven slapen. 
Ondertussen is er een goed contact ontstaan met de spv-er, die samen met het MW zorgt dat 
er een plaatsje in begeleide woonvorm wordt geregeld. De spv-er heeft ondertussen ook nog  
telefonisch contact met de ouders en die bellen hem ook regelmatig. Meestal wil de zoon dan 
toch wel even met hen spreken en na verloop van een half jaar gaat hij af en toe weer op 
bezoek bij hen.  
Nu is de zoon iemand die zelfstandig op visite komt bij zijn ouders, zoals andere volwassen 
kinderen. Niet meer om alles naar zijn hand te zetten, maar als zoon. Wel met problemen en 
zorgen, maar veel meer als volwaardig mens. De verhouding met broers en zus is ook 
verbeterd en ze zien hem niet meer als die lastige broer die maakt dat het thuis nooit meer 
gezellig is. De moeder heeft mij laten weten dat het zonder de hulp van de SPV er niet gelukt 
was om de zoon zover te krijgen dat hij elders ging wonen.  
 
Wat dit voorbeeld ons leert 
Onze ervaring is dat niet iedere spv-er rekening met familie houdt, hen als belangrijke 
participant ziet met eigen wensen. Er zijn SPV-ers die er soms vanuit gaan dat ze er alleen 
voor de patient zijn en die vergeten de familie, bewust of onbewust. 
Concreet: in een voorbeeld als dit zou de interventie van de spv-er zich moeten richten op het 
toewerken van draagvlak bij de client voor eigen activiteiten door een partner of ouder. (bijv. 
een plek in begeleid wonen, wekelijkse deelname aan een dagactiviteit, meewerken aan 
mogelijkheden voor respijtzorg; het aanvragen van PGB om 3 middagen in de week te 
werken). 
 
Geven en nemen; de gewoonste zaak van de wereld 
In een triadisch werkmodel mag van alle drie de partijen iets gevraagd worden ten gunste van 
de ander. Het toewerken naar een balans in het leven en de belangen van client en familie is 
het doel.  
Waar in de hulpverlening wordt onderkend dat de belangen van cliënt en familie niet 
automatisch in elkaars verlengde liggen en aandacht, overleg en afspraken de gewoonste zaak 
van de wereld, dan komt er ruimte voor familie om een positieve rol te spelen in het 
herstelproces van de cliënt. Dan komt het niet meer voor dat een hulpverlener met de cliënt 
bedenkt dat weekendverlof of ontslag een goed idee is zonder hierover te spreken met de 
familie en zonder iets te regelen ten aanzien van nazorg of dagbesteding.  
De nieuwe modelregeling “Betrokken omgeving” dient  daarom verplichte kost te zijn voor 
alle ggz-instellingen en de implementatie dient ervan in samenspraak met clienten- en 
familieraad of –organisaties te gebeuren. 
 
Ik dank u voor uw aandacht 
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