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Naasten zijn niet iets belangrijks…. Naasten zijn alles!

Willeke de Boer, SPV i.o.
Ineke de Haan, SPV
Fieneke Kamphuis, SPV

Inleiding
Dit artikel gaat over alle Hendrikussen m/v en hun naasten. Het gaat hierbij om de
zorg, aandacht en attitude van hulpverleners rondom hen. Wat vinden naasten
belangrijk en hoe kunnen hulpverleners hen daarin tegemoet komen. Kortom hoe is de
zorg voor onze cliënt met onbegrepen gedrag en hun naasten.

Hendrikus is opgegroeid in het noorden van Nederland in een klein dorpje in
Oost-Groningen. Inmiddels is Hendrikus 49 jaar en het gaat goed met hem maar er
is een lange periode geweest waarin het niet goed ging. In zijn vroegere jaren is hij
regelmatig psychotisch geweest. Zelf had hij had weinig inzicht in zijn situatie.
Anderen; ouders, familie, buren en hulpverlening bestempelden dit als onbegrepen
gedrag. Hij werd, nadat hij werd gescreend voor een functie bij justitie, toenemend
achterdochtig. Waarover en waarom wilden ze bepaalde informatie van hem? Wat
konden ze nog meer over hem vinden? Dit waren zaken die hij zich in toenemende
mate afvroeg. Het leek in het begin allemaal vrij onschuldig, maar toen hij een
andere baan kreeg en verhuisde naar Amsterdam werden zijn bijzondere belevingen
ernstiger. Helemaal nadat hij door een reorganisatie zijn baan kwijtraakte, was het
hek van de dam. Hendrikus begon veel te posten op Facebook en de muziek van
YOUTUBE bevatten in zijn beleving geheime tekens. Ook keerde hij zich tegen zijn
familie, alleen niet tegen zijn ouders. Zijn geaardheid speelde hierbij een grote rol,
hij wist dat hij homoseksueel was, maar voelde zich niet geaccepteerd in de familie.
In deze periode begon hij ook meer drugs te gebruiken en ging tot laat in de nacht
uit in Amsterdam. Zijn ouders gingen steeds vaker in het weekend van
Oost-Groningen naar Amsterdam omdat ze zich ernstige zorgen maakten. Ze zagen
dat Hendrikus zichzelf ging verwaarlozen en verward en risicovol gedrag vertoonde.
Midden in de nacht liep hij onder invloed door Amsterdam.

Personen met onbegrepen gedrag komen de laatste jaren steeds vaker in het nieuws.
Zeker wanneer het gaat over het veroorzaken van overlast of (gewelds) incidenten. De
meeste mensen met onbegrepen gedrag zijn echter niet gevaarlijk en veroorzaken
geen overlast, aldus het Trimbos instituut (z.d.).
Personen met onbegrepen gedrag maken onderdeel uit van de sociale context
waardoor het betrekken van hun naasten bij het herstel een logisch gevolg zou moeten
zijn.

Hendrikus heeft op een gegeven moment zelf hulp gezocht via zijn huisarts en die
heeft hem verwezen naar een psycholoog. Zijn ouders waren blij dat er nu eindelijk
iets ging gebeuren. Deze blijdschap werd echter snel in de kiem gesmoord omdat zij
buitenspel werden gezet. 
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Er werd gezegd dat zij zich niet met de situatie moesten bemoeien en zich vooral stil
moesten houden. Hendrikus haakte snel weer af bij deze hulpverlening, hij vond er
geen aansluiting. Daar stonden ze weer met z'n drieën, de ouders en Hendrikus die
psychotische klachten had en zonder enige hulp was.

Sociale en omgevingsfactoren kunnen ten grondslag liggen aan het onbegrepen gedrag
en dus kan de behandeling beter samen met het systeem plaatsvinden. Voor de
Geestelijke Gezondheidszorg (GGz) betekent dit dat er een uitdaging ligt om in
samenspraak met het netwerk van de cliënt de behandeling gestalte te geven. 
In de praktijk is het echter zo dat, terwijl bestuurlijk gezien men zich realiseert dat het
belangrijk is met naasten samen te werken en hen te ondersteunen, dit niet altijd
gedaan wordt om verschillende redenen. Het resultaat is dat de groep naasten aangeeft
zich niet gehoord te voelen. Tijdens de training "de familie als bondgenoot" gaf deze
groep expliciet aan dat zij het idee hebben dat hulpverleners geen weet hadden van het
familiebeleid van hun eigen organisatie (Kroonbeeld & Lazunova, 2020). In dit artikel
wordt beschreven wat de rol is van naasten en wat de hulpverlener voor hen kan
betekenen in de zorg rond personen met onbegrepen gedrag. Daarnaast is er aandacht
voor de Wet verplichte GGz (Wvggz). Door deze wet hebben ook de naasten een stem
gekregen in wat volgens hen noodzakelijke zorg is voor de client. Als laatste komen de
competenties van de Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV) aan bod in relatie tot
deze doelgroep. 

De rol van naasten
Naasten zijn belangrijk in de zorg voor cliënten met psychische problemen. Vaak zijn
het de familieleden, maar het kunnen ook vrienden, buren of collega's zijn. Er is geen
algemene definitie voor "naasten", de cliënt bepaalt zelf wie dit zijn. Het zijn de
mensen die voor de cliënt dierbaar zijn en die hij/zij vertrouwt. Zij kennen de cliënt
goed en signaleren vaak als eerste wanneer er gedragsveranderingen optreden. 
De laatste jaren is er maatschappelijk ingezet op ambulantisering waardoor meer
mensen met psychiatrische aandoeningen thuis wonen (Trimbos, z.d.). Hierdoor is het
beroep op de omgeving de laatste jaren toegenomen. Als mensen psychische klachten
krijgen worden vaak de contacten die zij hebben moeilijker. Er ontstaat bijvoorbeeld
ruzie of naasten voelen zich onder druk gezet door de cliënt. Daarom heeft ook de
sociale omgeving ondersteuning en belangstelling nodig van de hulpverlener. Het
belang van ondersteuning aan deze groep kan niet sterk genoeg benadrukt worden,
want zij leveren driekwart van alle zorg die mensen met onbegrepen gedrag nodig
hebben. Ruim een op de drie personen die mensen met onbegrepen gedrag helpen,
voelt zich overbelast (Kroonbeeld & Lazunova, 2020). 

Uiteindelijk is Hendrikus dan toch bij een goede zorginstelling terecht gekomen.
Tijdens zijn opname had hij toestemming gegeven om zijn ouders te benaderen en
werden ze uitgenodigd voor een hetero-anamnese. Voor hun betekende dit dat ze
eindelijk gehoord werden en dat hun zoon hulp kreeg. Ze kregen psycho-educatie
over wat er met Hendrikus aan de hand was. Ouders vonden dit erg fijn, ze kregen
duidelijkheid. Ze konden even opgelucht ademhalen, omdat ze het idee hadden dat
puzzelstukjes op hun plaats vielen. Er was hulp en ze stonden niet meer alleen in de
zorg voor Hendrikus. 

Samenwerken
Een mens is een sociaal wezen dat deel uitmaakt van een relationeel netwerk en
maatschappelijk systeem. Iemand met onbegrepen gedrag heeft vaak mentale
problemen, ervaart ziektelast (verlies van welzijn, ervaren van een beperking) en heeft
een hulpvraag (herstel van welzijn, behandeling en begeleiding). Het is van belang
voor de hulpverlener om samen te werken met naasten. Dit heeft meerdere redenen:
zij leveren inzicht in de geschiedenis en levensloop van de cliënt. Ze geven overzicht
van de thuissituatie en spelen een grote rol in crisissignalering. Maar bovenal zijn ze de
sociale steun voor de cliënt, ze zijn aanwezig wanneer dit nodig is. Daarnaast werkt het
ook andersom. Deze direct betrokkenen hebben ook behoefte aan informatie en ze
willen meebeslissen (shared decision making). 
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Juist zij weten waar de kracht van de cliënt en ook hun eigen kracht ligt. Het is een
moreel recht van het systeem om betrokken te zijn (Prinsen, Van Wel, Mulder, & De
Koning, 2016). 
Deze naasten betrekken bij de behandeling is zinvol, omdat de kans op herstel van de
cliënt groter is en de kans op terugval kleiner wordt (Van Maurik, Stoffelsma, Rikhof, &
De Haas, 2016). De vereniging Ypsilon (2022), die familieleden en andere naasten van
mensen met psychosegevoeligheid verenigt, zegt dat wanneer deze groep goede
ondersteuning krijgt dit aantoonbaar nieuwe psychoses voorkomt.
Cliënten bij wie ook de omgeving betrokken was en extra werden begeleid verbleven
gemiddeld tien maanden minder in psychiatrische ziekenhuizen dan cliënten die zorg
zonder familiebegeleiding ontvingen. In de praktijk is er vaak nog te weinig aandacht
voor de naasten, terwijl zij wel "meelijden" onder de problematiek van de cliënt met
zijn/haar onbegrepen gedrag (GGZnieuws, 2019).

Knelpunten
Betrekken van het netwerk lijkt logisch en makkelijk maar toch is het zeker niet
vanzelfsprekend. Volgens Bovenkamp en Trappenburg (2008) beroepen hulpverleners
zich op de privacywet als een cliënt weigert zijn netwerk te betrekken. 
Andere redenen die hulpverleners aangeven bij het niét betrekken van het netwerk zijn
een verstoord of beperkt contact tussen cliënt en diens netwerk en overbelasting van
datzelfde netwerk (Van Erp, Place, & Michon, 2009). 
Van Oenen, Cornelis en Bernardt (2012) benoemen dat onzekerheid mee kan spelen,
omdat men niet gewend is systemisch te werken. Eassom, Giacco, Dirik en Priebe
(2014) benoemen dat de implementatie van het samenwerken met het netwerk binnen
een behandeling extra uitdagingen met zich meebrengt. Er kan een culturele en
organisatorische verschuiving noodzakelijk zijn. Het kan dan ook alleen uitgevoerd
worden als het wordt beschouwd als een gezamenlijk doel van alle leden van een
GGz-team, inclusief de leiders van de organisatie. Betrekken van het netwerk vraagt
meer kennis, begrip en zorgzaamheid van hulpverleners om tegemoet te kunnen
komen aan de behoefte aan ondersteuning van dit netwerk (Hörberg, Benzein,
Erlingsson & Syren, 2015). 

Wet verplichte ggz
Met de komst van de Wvggz hebben naasten voor het eerst een wettelijke status
gekregen in de procedure bij verplichte zorg. De wetgever heeft naasten gedefinieerd
als "voor de continuïteit van zorg relevante familie en naasten" (GGzStandaarden,
2021). De wet wil vooral verplichte zorg voorkomen en daar kunnen de naasten bij
helpen. Maar de wet wil ook dat zij betrokken worden bij de voorbereiding, uitvoering,
wijziging en beëindiging van een crisismaatregel, machtiging tot voortzetting van een
crisismaatregel of zorgmachtiging (Ministerie VWS, z.d.). 
Deze gedwongen zorg betekent niet dat opname verplicht is. Een crisismaatregel kan
ook ambulant (buiten een instelling) worden ingevuld (Ministerie VWS, z.d.). 
Het logische gevolg hiervan is dat naasten juist meer verantwoordelijkheid voelen en
minder de tijd of helemaal geen tijd hebben om op adem te komen. Dit vraagt alertheid
van de hulpverlening om de draagkracht en draaglast van hen in de gaten te houden.
Zeker omdat opnames minder lang duren en minder vaak voorkomen. 

Het beroepsgeheim en het betrekken van naasten
De Wvggz vraagt om een systemische aanpak maar dit heeft niet alleen een ethische,
maar ook een juridische kant. Het gaat om het spanningsveld tussen goede
hulpverlening en vertrouwelijkheid. Wil de cliënt zelf wel zijn naasten betrekken?
Helaas komt het spanningsveld tussen goede hulpverlening en vertrouwelijkheid in de
wet nog niet erg duidelijk tot uitdrukking. Een behandelaar die tégen de wil van de
cliënt toch naasten bij de zorg betrekt wordt daardoor niet door de wet beschermd.
Zelfs niet als dit voor hem de enige moreel verdedigbare optie is. Daartegenover staat
dat het juist wel een moreel recht van familieleden is, zoals we eerder al
constateerden, om bij de behandeling betrokken te worden. 
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Uiteraard moet de hulpverlener zijn uiterste best doen en zich inspannen om
samenwerking met de cliënt te krijgen waardoor deze mogelijk alsnog toestemming
geeft om anderen bij de zorg te betrekken. 
Los van hetgeen de cliënt wil mogen hulpverleners wel informatie geven over een
opname of behandeling in het algemeen zonder daarbij specifiek in te gaan op de
gezondheidstoestand van de betreffende cliënt (De Rooy, 2017).
In de Generieke Module Naasten (GMN) (2021) wordt wel duidelijk genoemd wat
gedaan mag worden wanneer een cliënt weigert zijn naasten te betrekken. De
hulpverlener mag de naasten informatie geven over:
• Niet-patiëntgebonden algemene informatie over ziekte en zorgprocessen die de

persoonlijke levenssfeer niet raken.
• Wat het betekent voor naasten van mensen met psychische problematiek in het

algemeen.
• Waar naasten ondersteuning kunnen vinden voor zichzelf.
• Informatie verstrekken over de familie-ervaringsdeskundige,

familievertrouwenspersoon en eventueel een familieraad die aanwezig is. 

Sinds 2016 geldt voor alle GGz-hulpverleners de GMN: "samenwerking en
ondersteuning naasten van mensen met psychische problematiek" (GGzStandaarden,
2021). Omwille van hun eigen welzijn maar ook omdat ze alleen hun rol kunnen
(blijven) vervullen bij het herstelproces van de cliënt als ze zelf overeind blijven.
Vanwege de Wvggz is de module herzien in 2021. Het belangrijkste verschil is dat door
de komst van deze wet de status van hen is gewijzigd en uitgebreid. Dit heeft invloed
op de belasting en samenwerking met hen. 

Triadisch werken
Concrete handvatten voor de hulpverlening over de samenwerking tussen cliënt,
naasten en hulpverlening is een must. Hierdoor wordt de zorg geoptimaliseerd
(GGzStandaarden, z.d.). De samenwerking tussen deze drie partijen noemt men
triadisch werken. Het gaat hierbij om samenwerking in het proces van herstel van de
cliënt te bevorderen en het herstel te borgen. Op het moment dat er een grote
verandering optreedt, bijvoorbeeld bij een crisis, is het belangrijk om ook de
draagkracht van de naasten te beoordelen. Niet alleen vanwege de rol die ze hebben
als mantelzorger, maar ook om hun eigen herstelproces te monitoren. De GMN geeft
een mooi overzicht hoe het samenwerken in de triade vormgegeven kan worden. Er is
een samenvattingskaart gemaakt die alle partijen een overzicht geeft waar aan gedacht
kan worden.

Figuur samenvattingskaart (GGzStandaarden, 2021)
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De GMN biedt handvatten voor de hulpverlener. Het is geen specifieke wet of
voorschrift. Zo kan er gepersonaliseerde zorg worden geleverd. De kwaliteiten van een
SPV kenmerkt zich juist doordat hij of zij beargumenteerd in staat is om mogelijk af te
wijken van de standaard.

Tijdens de opname kregen de ouders langzamerhand vertrouwen in de
hulpverleners. Dit had voornamelijk te maken met het feit dat ze het gevoel hadden
dat deze hulpverleners verstand van zaken hadden. Ze werden gehoord en voelden
zich serieus genomen. Ze zijn hier op eigen initiatief gewisseld van verpleegkundige,
omdat ze zich niet prettig voelden bij de eerste. Zelf konden ze niet goed aangeven
waar dit aan lag, hadden het over de kittige laarzen die ze droeg, maar dat zal niet
de werkelijke reden zijn geweest. Waarschijnlijker is dat de verpleegkundige geen
click had met Hendrikus en zich minder actief opstelde naar de ouders, ze zocht
weinig contact met hun wanneer ze op de afdeling waren.
De ouders hadden wel een voorkeur voor een andere verpleegkundige. Dit betrof een
verpleegkundige die hun dialect sprak en erg toegankelijk was. Hij zocht hen
regelmatig zelf op wanneer ze in de kliniek waren. Hij voegde in en paste zijn
houding aan. Hij deed dit op een natuurlijke, eigen manier.

Competenties SPV
Door triadisch te werken bepalen de cliënt en zijn belangrijke naasten samen met de
hulpverlener wat de gewenste zorg is en welke behandeling, ondersteuning en
interventies daarbij passend zijn. De zorg die gegeven wordt is meer dan alleen het
toepassen van interventies. 
Koekoek (2019) heeft een aantal competenties beschreven die bij de SPV horen
waaronder het systemisch werken. Een andere competentie is het werken vanuit
meervoudige partijdigheid waarbij de SPV vóór de één kan zijn zonder tegen de ander
te zijn. De SPV kan daarnaast, vanwege het toe kunnen passen van
relatiemanagement, goed functioneren binnen netwerken. 
In de zorg wordt verbondenheid met de client door iedere hulpverlener op geheel eigen
manier vorm gegeven. Iedere hulpverlener heeft een eigen socialisatie en opleiding
genoten waardoor men zich bewust moet zijn van de normatieve professionaliteit.
Ieder mens denkt anders en heeft een eigen mening wat maakt dat dit van invloed is
op het handelen, woordgebruik en gespreksvoering. Het gaat om actief luisteren,
belangstelling hebben en het tonen van respect. Maar ook om empathie, distantie,
acceptatie en echtheid. 
Actief luisteren is belangrijk en begint bij onbevangen zijn. Onbevangen zijn is de
manier om mensen uit te nodigen om hun eigen verhaal te vertellen. Een eenvoudige
manier om iemand aan te sporen zijn eigen verhaal te laten vertellen is vragen naar
wat het voor deze naaste zo moeilijk maakt, wat er dwars zit of wat iemand
bezighoudt. Het is normale belangstelling tonen. Als laatste kan nog genoemd worden
dat het helpend kan zijn voor naasten als de hulpverlener op een geschikt moment ook
iets over zichzelf vertelt. Zo wordt de kans vergroot dat iemand zich herkent, erkent en
begrepen voelt. Ook kan de drempel op deze manier worden verlaagd, zodat mensen
persoonlijke dingen durven te vertellen (Brunklaus, 2015).

Wanneer ouders terugkijken op het hele proces van Hendrikus geven zij aan dat zij
verbondenheid en betrokkenheid naar hen als ouders toe gemist hebben binnen de
hulpverlening. In al die jaren zijn er veel zorgen geweest en is er veel gebeurd. Ze
hebben zich erg machteloos en onbegrepen gevoeld. Niemand die naar hun verhaal
wilde luisteren.

Conclusie
Aandacht voor de naasten is erg belangrijk. Zij hebben behoefte aan ondersteuning
wanneer een dierbare in een psychische crisis zit en onbegrepen gedrag laat zien. Door
de ambulantisering wordt er een groter beroep gedaan op de naaste. Deze naaste kan
echter overbelast raken als deze zelf geen goede ondersteuning krijgt. Er kan hierdoor
een situatie ontstaan dat iemand zelf psychische problemen krijgt. Aandacht voor de
draagkracht en draaglast van de naasten is daarom erg belangrijk. 
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Met de komst van de Wvggz hebben familie en naasten meer inspraak gekregen
rondom gedwongen zorg voor de persoon met onbegrepen gedrag. Wanneer zij
ondersteund worden in de omgang met de persoon met onbegrepen gedrag heeft dit
een positief effect op het gedrag van de cliënt. Het is aangetoond dat een cliënt minder
vaak en korter wordt opgenomen wanneer er een steunend systeem omheen staat. Dit
heeft een positief effect op het herstel van de cliënt. 
Triadisch werken is een samenwerking tussen de cliënt, zijn naasten en de betrokken
hulpverlener. Het is van belang dat de SPV inzicht heeft in de wisselwerking tussen de
persoon met onbegrepen gedrag en zijn omgeving. Dit betekent dat de SPV in staat
moet zijn om verbinding te maken met de cliënt en zijn naasten. Een goede verbinding
met de hulpverlener kan naasten ondersteunen en versterken. De SPV heeft
vaardigheden nodig op het gebied van systemisch denken, werken en interveniëren.
Competent zijn in het toepassen van netwerkstrategieën en relatiemanagement.
Meervoudige partijdigheid moet centraal staan tijdens het werken met de cliënt en zijn
naasten. De SPV kan gebruik maken van de verschillende Generieke Modules. In de
GMN zijn tools opgenomen om het handelen te staven.
 
Met dank aan Hendrikus en zijn ouders voor het vertellen van hun verhaal en hun
gestelde vertrouwen in ons.
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