
* (Onder familieleden en naastbetrokkenen ver-
staan wij iedereen die zich betrokken voelt bij 
de cliënt. Het kan dus ook gaan om kinderen, 
partners, vrienden, buren, etc.) 

In deze katern geen volledige opsomming van 
wat er al gebeurt of zou moeten gebeuren, 
maar een inkijkje in bestaande en nieuwe 
thema’s die betrekking hebben op de rol 
van familie bij GGz Breburg. Zo lees je niets 
over de ideeën voor de inzet van familie-
ervaringsdeskundigen, familie-psycho-educatie 
of het preventie- en cursusaanbod van Indigo 
Brabant. Die komen ongetwijfeld nog eens aan 
de beurt.

‘GGz Breburg hecht groot belang aan familieparticipatie. De familie* 

maakt deel uit van het netwerk van de cliënt en het is van belang dat 

netwerk in stand te houden. De familie weet vaak meer over de cliënt 

dan wij en die informatie helpt om verantwoorde zorg te bieden’. Dit 

citaat staat in ons meerjarenbeleidsplan 2013-2016 ‘Veerkracht’ en 

vat kernachtig de belangrijke rol samen die we toedichten aan familie 

en naastbetrokkenen van cliënten. Bij de directe behandeling van hun 

familielid, maar ook bij de inrichting van de organisatie. Enkele leden 

van de familieraad waren dan ook actief betrokken bij de interne 

werkconferenties ter voorbereiding van Veerkracht.

Jan van Kouwen, ouder van een cliënt

“Onze eigen contacten met de hulpverlening  

ervaren wij als ondersteunend, ze brachten ons rust”

Familie in beeld



   

De familieraad  
‘wegwijs in de wirwar’
De familieraad, bestaand uit betrokken 
familieleden en naasten, is al een aantal 
jaren actief binnen GGz Breburg. Ze be-
hartigt de belangen van de familie van cli-
enten. Bij belangen kun je denken aan in-
formatieverstrekking over de behandeling, 
de kwaliteit van de zorg of het leveren van 
een bijdrage aan het familiebeleid van de 
instelling. De familieraad denkt en praat 
daarom op verschillende niveaus mee 

over de grote lijnen van het beleid. Ook 
is er enkele keren per jaar overleg met de 
Raad van Bestuur. Daarmee is de familie-
raad nauw betrokken bij beleidsvorming 
binnen GGz Breburg. De vrijwilligers van 
de familieraad hebben een verschillende 
achtergrond. Wat ze gemeen hebben is 
hun grote betrokkenheid bij de zorgver-
lening. Daarom willen ze hun (ervarings)
deskundigheid graag inzetten.

Joop Rietveld, voorzitter van de familieraad

“De familieraad streeft naar 

een klant- en familievriendelijk 

GGz Breburg, die zo goed 

mogelijk rekening houdt 

met de wensen en 

belangen van cliënten, 

naastbetrokkenen, 

partners of 

familieleden. We 

zijn nog op zoek 

naar betrokken 

familieleden die 

ons daarbij willen 

ondersteunen.”

In beeld
Niet alleen cliënten, maar ook familieleden 
of andere naastbetrokkenen behoren bij de 
professionals in beeld te zijn. Zij spreken de 
behoefte uit aan voorlichting, een luisterend 
oor en ondersteuning in het omgaan met 
de psychiatrische problematiek waarmee zij 
geconfronteerd worden. Anderzijds hebben 
zij ook iets te bieden. Ze beschikken over een 
bron van informatie en ervaring die zinvol en 
helpend kan zijn bij het leveren van goede 
hulpverlening. Steeds vaker ondersteunen 
zij cliënten in de rol van mantelzorger.
Het betrekken van familie(-leden) bij zorg 
en organisatie is niet nieuw. Familieraad, 
familievertrouwenspersoon, familieservice-
punt, ondersteunings- en cursusgroepen voor 
familieleden van cliënten, familiedagen, het 
zijn voorbeelden van de groeiende aandacht 
die er in de psychiatrie is voor familie en 
naastbetrokkenen. “Dat is een goede ontwik-
keling, maar er is nog een wereld te winnen”, 
vertelt een betrokken moeder. In een eerder 
interview verwoordde ze dat als volgt: “Een 
gelijkwaardig contact tussen hulpverlener en 
familie begint eigenlijk bij een heel basaal 
menselijke behoefte: aandacht. ‘Hoe zou 
je zelf behandeld willen worden. Welkom 
geheten willen worden in een (voor jou) 
stressvolle situatie. Begrip willen voelen als er 
een probleem is?’.” 

Jan van Kouwen

“We bleven in zijn 
nabijheid om hem  
te helpen, het was  
niet altijd duidelijk  
of we welkom waren.”



Het familie-
servicepunt
Sinds enkele jaren beschikt GGz Breburg in Tilburg over een 
familieservicepunt. Een informatiepunt over alles wat met psychi-
atrie te maken heeft. Dus ook niet-dossiergebonden vragen over 
het ziektebeeld van een familielid, vriend(in) of kennis, zoals de 
kenmerken van een ziekte of de verschillende behandelvormen. Het 
familieservicepunt is geopend van maandag tot en met donderdag, 
maar het is ook telefonisch of per mail bereikbaar. In de regio 
Breda ontwikkelt Trialoog momenteel, samen met GGz Breburg en 
lokale partners, een familiesteunpunt. Trialoog is een koepel van 
Brabantse familieorganisaties.

De familievertrouwenspersoon
Peter van Grunsven is al geruime tijd actief 
als familievertrouwenspersoon, onder meer 
bij GGz Breburg. “In mijn overtuiging lig-
gen de sleutels tot goed familiebeleid in de 
handen van de medewerkers. Steeds meer 
worden medewerkers zich bewust van de 
toegevoegde waarde van goed familiebe-
leid. Dat is dan ook meer dan de jaarlijks 
familieavonden. Het moet, als het goed is, 
resulteren in daadwerkelijke participatie van 
familieleden tijdens het behandelproces. “
Mede door de inzet van de Raad van Bestuur 
en de familieraad staat binnen verschillende 
zorgonderdelen het familiebeleid goed in 
de steigers en is er ingezet op doorontwik-
keling. “Ik zie de functie van familievertrou-
wenspersoon als onderdeel (sluitstuk) van 
alles wat met familiebeleid te maken heeft. 
Deze reageert op verzoeken en klachten die 
familieleden aandragen. De acties van de fa-
milievertrouwenspersoon zijn klein en moeten 
beperkt blijven tot de groep mensen die het 
aangaat. Naast de afhandeling van klachten 
en verzoeken van familieleden/naastbetrok-
kenen brengt de familievertrouwenspersoon 
gevraagd en ongevraagd advies uit voor 
verbeteringen.”

Communicatie
Bij kwesties die in de praktijk op de voor-

grond treden, is bijna altijd sprake van 
communicatieproblemen tussen familieleden 
en hulpverleners. Zij denken nog te weinig 
na over wat familie graag wil weten over de 
behandeling, welke rol zij hierin mag vervul-
len. Ook wordt nogal eens onderschat wat 
de invloed is van de confrontatie met psychi-
atrische problemen binnen het gezin. Soms 
maken familieleden dit duidelijk als zij ten 
einde raad en met veel emotie de instelling 
benaderen, maar meestal houden zij vragen 
en emoties in of achter. Bang als ze zijn voor 
eventuele consequenties voor de cliënt. Vaak 
niet terecht, maar een instelling is groot voor 
familieleden en de medewerkers zijn profes-
sionals: ‘Wordt mijn bemoeienis wel op prijs 
gesteld en welke vragen moet ik stellen?’ 
Invoelbaar, toch?  

Verbetering
Twee sleutels zijn de communicatie en de 
duidelijkheid over de privacy. Open com-
municeren met betrokkenen is van groot 
belang voor familieleden, omdat zij dan op 
de juiste wijze hun positie in het behandel-
proces kunnen bepalen. Zij maken, samen 
met de betrokken cliënt, dingen mee die wij 
allen het liefst aan ons voorbij zien gaan. 
Vaak gepaard gaand met schuldgevoelens 
en het idee van tekortschieten. Je kunt ze 

geen groter plezier doen dan door ze op 
proactieve wijze tegemoet te treden, op te 
zoeken en toe te laten tot het zorgproces. 
Ook rond het privacy recht van cliënten 
ontstaan vaak misverstanden. Natuurlijk  
is het zo dat we cliëntinformatie niet mogen 
delen zonder dat de cliënt daar uitdrukke-
lijk toestemming voor geeft. Maar betekent 
dit ook dat je in voorkomende situaties als 
hulpverlener niets voor familieleden kunt 
betekenen? Algemene informatie over 
behandeling, verwijzing naar begeleiding 
en hulp voor familieleden, het geven van 
tekst en uitleg waarom er geen informatie 
gedeeld mag worden, het is zeer aan te 
bevelen. Het is waardevol als hulpverleners 
zich in voorkomende situaties uitspreken 
over de wenselijkheid van grotere inbreng 
van familie en naastbetrokkenen. En dit  
vervolgens dan ook delen met de betrok-
kenen cliënt. Hulpverleners zullen in de 
toekomst meer en meer ondersteuning van 
mantelzorgers vragen. Dit kan niet zonder 
daadwerkelijke betrokkenheid, samenwer-
king en de juiste informatieverstrekking. 
“Daar waar de deuren nog op slot zitten  
of stroef open gaan, hoop ik van harte  
dat de beheerders van de sleutels de sloten 
verwijderen en de sleutels weggooien”, 
besluit Peter.

Jan van Kouwen

“Hij bindt zich, nog tot op de dag 
van vandaag, aan zijn uitspraak: 
Ik ben volwassen en jullie hebben 
genoeg voor mij gedaan. Jullie 
hebben recht op je oude dag. Wij 
gaan hier nooit op in omdat wij 
zien dat zijn ziekte hem veel last 
bezorgt.”



Werken in de triade

Luister toch naar mij
Luister toch naar mij, ik ben zijn moeder
Luister toch naar mij, ik ken hem al zo lang
Ik heb zijn billen afgeveegd, 
zijn tranen gedroogd als hij viel
Ik ken zijn moedervlekken en zijn littekens
Waarom geloven jullie mij dan niet, 
als ik zeg dat het niet goed met hem gaat. 
Ik zie het toch.  
Het gaat niet goed.
Ik waarschuw jullie, vraag om hulp,  
waarom horen jullie mij niet?
Jullie zijn deskundig, hebben ervoor 
geleerd, ik niet
Maar ik ken hem als geen ander
Dus luister alsjeblieft naar mij als ik zeg  
dat het niet goed gaat.

Karen Heerema,  
voorgedragen op het symposium 
Cliënt,  
familie professional: in Dialoog,  
29 september 2011. 

Contactgegevens

Familieraad: Dhr. J. Rietveld, voorzitter 
E: j.m.a.rietveld@home.nl, T: 013 - 822 35 01
Familieservicepunt:  
Mendelssohnstraat 21, 5011 PA Tilburg  
E: familieservicepunt@ggzbreburg.nl, T: 088 - 016 21 62
Familievertrouwenspersoon: Peter van Grinsven  
E: p.vangrinsven@fam-vertrouwenspersoon.nl, T: 06 - 51 10 39 95
Meetlat familiebeleid: Marij de Roos
E: m.deroos@ggzbreburg.nl, T: 088 - 016 41 12
Vereniging Ypsilon:  
Postbus 715, 3000AS Rotterdam  
E: ypsilon@ypsilon.org
Trialoog:
Postbus 271, 5000AG Tilburg 
I: www.trialoog.org, E: info@trialoog.org, T: 013 - 544 14 40

Meetlat Familiebeleid
Hoeveel aandacht hebben we inmiddels voor familieleden 
en naasten van cliënten? Hebben we het werk in de triade 
structureel in ons zorgproces ingebed? De werkgroep Fami-
liebeleid van Impact ontwikkelde een meetlat die teams en 
managers kunnen gebruiken als hulpmiddel om in het ei-
gen team te checken hoe het team omgaat met het familie-
beleid. De meetlat helpt de hulpverleners scherp te blijven. 
Het is een spiegel waarmee een team kan kijken hoe ze het 
doet en wat ze kan verbeteren. Zeker als hulpverleners de 
meetlat gezamenlijk invullen, ontstaan er vaak interessante 
discussies. Het meetinstrument is gebaseerd op de criteria 
voor familiebeleid vanuit cliënten- en familieperspectief 
die het Landelijk Platform GGZ in mei 2011 vaststelde. De 
onderwerpen gaan over het informeren van familieleden en 
naastbetrokkenen, bejegening, betrokkenheid, ondersteu-
ning en bereikbaarheid. In de loop van 2013 voeren we de 
meetlat Familiebeleid verder in binnen Impact. Dat neemt 
niet weg dat de meetlat ook zeer waardevol kan zijn voor 
andere zorggroepen. Als daarvoor interesse is kun je de 
meetlat opvragen bij Marij de Roos.

Triadekaart
Een goede samenwerking tus-
sen cliënt, familie en hulpverlener 
(ofwel de triade) heeft over het 
algemeen positieve effecten op de 
behandeling. De triadekaart is een 
hulpmiddel dat cliënt, familie en 
behandelaar met elkaar in gesprek 
moet brengen om zo de zorg voor 
de cliënt te verbeteren. We zien het als een professionele 
verantwoordelijkheid om deze samenwerking te bevorderen. 
Voor informatie over en ondersteuning bij het werken met 
de Triadekaart, kun je contact opnemen met Marij de Roos. 
Zij heeft ook een door Ypsilon gemaakte film die toelichting 
geeft op het werken met de Triadekaart.  Zie de trailer op 
internet www.ypsilon.org/triadekaart. Ook op het intranet-
plein ‘Familie en naastbetrokkenen’ is veel informatie te 
vinden over de Triadekaart. 


