
Ggz-verpleegkundige Femke 
van den Hoven draaide als trai-
nee een half jaar mee bij Prisma 
in het team intensieve ambulan-
te gezinsbehandeling (IAG). Het 
viel haar op dat het IQ van de 
mensen met wie ze werkte, een 
effectieve psychiatrische behan-
deling vaak in de weg stond. 
Jammer, vindt Femke, want deze 
doelgroep wíl graag hulp. Ze 
pleit voor meer samenwerking 
tussen organisaties.

“Hanna is een meisje van 15 jaar. 
Ze volgde onderwijs op een regu-
liere middelbare school en had een 
bijbaantje in de supermarkt. Hanna 
werd aangemeld bij het IAG-team van 
Stichting Prisma, omdat ze veel last 
had van een boos gevoel dat haar ge-
regeld overviel. De laatste tijd kwam 
dit gevoel vaker en heviger op en 
kwam ze in conflict met haar ouders, 
broertje en zusje, met medeleerlin-
gen op school en hun ouders. Al snel 
kon Hanna de situatie niet goed meer 

overzien. Ze was soms agressief en 
leek het gevoel te hebben geen kant 
meer op te kunnen. Hanna kon zich-
zelf flink overschreeuwen en kwam 
dan wat brutaal over. Maar daarnaast 
heeft ze ook een hele gevoelige kant: 
ze is sociaal, zorgzaam en kan enorm 
doorzetten om haar doel te bereiken. 
Hanna wilde van haar ‘boze rotge-
voel’ af en wilde geholpen worden. Ze 
wilde niet meer weglopen en zichzelf 
beschadigen. Dus zijn we op zoek 
gegaan naar passende hulp.” 

Spannend 

“In februari 2018 begon ik bij Stich-
ting Prisma binnen het team IAG 
(Intensieve Ambulante Gezinsbehan-
deling). Ik vond het spannend en leuk 
tegelijk. Spannend omdat ik zelf geen 
opleiding heb gevolgd tot intensieve 
ambulante gezinsbehandelaar of in 

systemisch werken, en spannend 
omdat de doelgroep voor mij nieuw 
was. De doelgroep bestaat uit 
gezinnen waarbij de ouders en/
of het kind een licht verstandelijke 
beperking hebben, in combinatie met 
psychiatrische problematiek. Ik starte 
met veel zin in een nieuwe uitdaging 
en zin om mijn 13 jaar psychiatrische 
ervaring en kennis in te zetten en te 
delen.   

Enthousiast 
Ik was niet meteen enthousiast over 
de doelgroep, maar al gauw kwam 
hier verandering in. Na een bezoek 
aan mijn eerste gezin werd mijn 
enthousiasme snel groter. Ik kwam 
thuis bij een aantal jongeren, die 
opvallend genoeg enorm gemoti-
veerd waren om hulp te krijgen. Van 
de jongeren zelf, en ook van ouders, 

Femke draaide als trainee 
mee bij het team Inten-
sieve Ambulante Gezins-
behandeling van Prisma 
en deelt haar ervaring
 
 

“Deze doelgroep moet moeite doen om gezien 
en gehoord te worden door de hulpverlening.”   

Jeugdprofessionals kijken 
bij elkaar in de keuken 

kreeg ik vaak te horen dat ze 
al lang op hulp zaten te wach-

ten. De gezinnen leken iedere 
keer nèt niet in aanmerking te 

komen voor de juiste zorg. Vooral 
de focus die de hulpverlening legde 

op het IQ vonden de ouders en jon-
geren confronterend. Dit zorgde er 
ook geregeld voor dat deuren naar de 
hulpverlening dicht bleven. De zor-
gen die de jongeren hadden bleven 
bestaan. Ze werden zelfs alleen maar 
groter door de opeenstapeling van 
problemen en het gevoel niet ge-
hoord te worden. In sommige geval-
len werd ook de onveiligheid groter. 
In zulke situaties werd uiteraard 
contact opgenomen met beschikba-
re instanties en diensten, maar dan 
nog voelden de jongeren zich niet 
gehoord en werden ze niet meteen 
behandeld. Al snel speelde bij mij 
de vraag: hoe krijgen jongeren met 
psychiatrische klachten en een lager 
IQ snel de juiste zorg wanneer veel 
deuren dicht blijven? 

IAG-team niet genoeg 
Terug naar Hanna. De crisisachtige 
situaties thuis namen iets af, maar 
voor Hanna was alleen de inzet van 
het IAG-team niet genoeg. Bij de start 
van het IAG-traject waren de GZ-psy-
choloog en ik hier al eerlijk over. We 
gaven aan dat wij niet alle hulp kon-
den bieden die ze nodig had. Bij ge-
zinnen als deze is niet alleen rust en 
stabiliteit nodig. Het is ook belangrijk 
om snel te kijken naar diagnostiek 
en eventueel de inzet van medicatie. 
Deze bouwstenen zijn voor mij als 
verpleegkundige logisch, omdat ik 
gewend ben aan een organisatie die 
werkt vanuit een medisch model. Dat 
wil zeggen: de patiënt komt met een 
klacht, er volgt onderzoek en diag-
nose en ten slotte een op het onder-
zoek gebaseerde behandeling. Aan 
deze  werkwijze is binnen jeugdzor-
gorganisaties in bepaalde casuïstiek 
ook behoefte, merkte ik. Alleen dit 
blijkt in de praktijk lastiger te organi-
seren en dit duurt ook langer.  

Psychiatrisch ziektebeeld 
Vanuit mijn ggz-achtergrond ben 
ik gaan inzetten op emotieregulatie 
en het kaderen en overzichtelijker 
maken van Hanna’s omgeving. Samen 
met Hanna en haar ouders keken we 
ook naar de goede momenten en wat 
hen hierin geholpen had. Bij Hanna 
had ik sterk het gevoel dat er een 
psychiatrisch ziektebeeld zat, dat 
behandeld moest worden. Daarom 
kwamen we er niet met alleen de 
inzet van IAG, ook niet in combinatie 
met MST (multisysteem therapie).  
Nadat de situatie echt te onveilig 
werd op een avond, is Hanna opge-
nomen en uiteindelijk in een gesloten 
setting geplaatst. Bij Hanna kwam 
er een trauma naar boven, wat veel 
verklaarde en waardoor puzzelstukjes 
op zijn plaats vielen.
  
Van plek naar plek 
Hanna en haar ouders krijgen nu  
wel de juiste behandeling, gericht 
op het opgelopen trauma. Al met al 
is het een proces van bijna een jaar 

Even voorstellen

Mijn naam is Femke van den Hoven. Ik werk inmiddels 13 jaar binnen 
GGz Breburg jeugd. In november 2017 ben ik als trainee gestart binnen 
het Traineeprogramma Jeugdprofessional: een samenwerkingsprogramma 
van SJS Midden-Brabant, Fontys Hogeschool Pedagogiek. Het doel is om 
tot een betere samenwerking te komen door jeugdprofessionals in ‘elkaars 
keuken’ te laten kijken en zo te leren van elkaars kennis en ervaringen. Een 
ander belangrijk doel is dat we nadenken over welke competenties en vaardigheden 
de jeugdprofessionals van de toekomst nodig hebben. Hoe leiden we in de toekomst jeugdprofessionals 
op en hoe ontwikkelen degenen die al werken zich verder?



geweest, waarbij Hanna en ouders 
van plek naar plek werden geschoven 
en zorg opgeschaald moest worden. 
Hanna en haar ouders hebben ver 
moeten gaan om aan te geven dat 
het thuis niet meer ging en Hanna 
meer zorg nodig had. Ook ik heb hier 
samen met andere hulpverleners mijn 
best voor gedaan, maar kreeg ook de 
juiste zorg niet meteen voor elkaar. 
De verschillende instanties hebben 
toch vaak een bepaalde focus, wat de 
juiste zorg voor deze doelgroep lastig 
maakt.  

Medisch model 
Daarnaast merkte ik dat ik het 
medisch model nodig had om 
gerichter te kunnen behandelen. 
En dan heb ik het over onderzoek 
van de patiënt door een psychiater, 
diagnostiek en eventueel 
voorschrijven van medicatie. Sinds alle 
bezuinigingen, en als gevolg daarvan 
het tekort aan jeugdpsychiaters, kom 
je aan deze werkwijze bijna niet toe.
  
Kwaliteiten Hanna 
Mijn verslag over de behandelperiode 

is op verzoek van Hanna en haar 
ouders voorgelezen door de advocaat 
tijdens een rechtszitting over Hanna. 
Dit deed mij goed. Gelukkig heb ik 
Hanna gezien met haar kwaliteiten. 
Dit is waar je het voor doet. Hanna 
wil zelf verpleegkundige worden. Ik 
weet zeker dat het haar gaat lukken. 
En ze wordt ongetwijfeld een hele 
goede verpleegkundige die weet waar 
ze het over heeft.

Meer dan hun IQ

“Zoals Hanna heb ik bij Stichting Prisma meer jongeren met hun ouders ontmoet. Ik vind het een hele 
mooie, boeiende maar ook complexe doelgroep. Een doelgroep die ondanks meerdere problemen die 
spelen, enorm gemotiveerd is om kleine stapjes te maken. Een doelgroep waarbij vaak sprake is van 
psychiatrische problematiek, maar deze lijkt in veel gevallen onderbelicht te zijn. 

Wat ik heb ervaren is dat de motivatie die deze jongeren en hun ouders hebben om hun problemen aan 
te pakken, naar verloop van tijd helaas verdwijnt. Dat komt doordat ze zoveel moeite moeten doen om 
gehoord en gezien te worden door de hulpverlening. Energie die deze jongeren en ouders beter kun-
nen steken in hun behandeling. Er wordt teveel nadruk gelegd op het IQ van deze doelgroep, met als 
gevolg dat deze mensen voor veel behandelingen niet in aanmerking komen. Deze jongeren zijn méér 
dan hun IQ. Ze willen graag vooruit, en willen leren omgaan met de psychiatrische diagnose. 

Er ligt natuurlijk ook een uitdaging in het vertalen en passend maken van in de GGz gebruikte modules 
voor deze doelgroep. Dat maakt het werken met deze mensen alleen maar extra uitdagend! Voor de 
GGz liggen hier veel mogelijkheden en deze doelgroep kan zeker profiteren van het GGz-aanbod. Ik 
denk hierbij aan specifieke kennis waarin GGz-medewerkers geschoold zijn, zoals het competentiemo-
del, doorvragen bij suïcidaliteit, het herkennen van psychiatrische klachten, psycho-educatie, emotie-
regulatie, executieve functies en mentalisation based treatment. Deze kennis, in combinatie met goede 
diagnostiek en eventueel het voorschrijven van medicatie, kan deze groep jongeren en hun ouders echt 
helpen om op een efficiënte manier verder te komen. 
Hierin zullen we met elkaar goed moeten samenwerken. Van ouders en jongeren kreeg ik terug dat 
voor hen de GGz vaak wat moeilijk toegankelijk was. Dit is iets waarin Stichting Prisma juist weer haar 
expertise heeft liggen, in die toegankelijkheid, het aansluiten bij, verbinding maken en houden met de 
doelgroep.  Het was mooi om elkaar hierin te mogen ervaren als een toegevoegde waarde.”


