van Labyrint
naar Perspectief
Wij ondersteunen familieleden en andere directbetrokkenen bij mensen met psychische of
psychiatrische problematiek. Om te voorkomen dat zij op hun beurt een beroep moeten doen op
professionele hulpverlening. Of om hen te ondersteunen in hun herstel wanneer dat toch gebeurt.

zorg voor mantelzorg in de GGz

vrijwilliger

Yvette van Limburgh
‘Voor Labyrint-In Perspectief werk ik als belangen
behartiger in ’t Gooi. Daarnaast ben ik vrijwilliger
bij de telefoon- en chatdienst. Dit levert me veel
herkenning en erkenning op, ik ben in een warm
bad terechtgekomen!’
Yvette is kind van een manisch depressieve vader. Zij was nog jong toen
haar vader de diagnose kreeg. Dit heeft een behoorlijke impact op haar
jeugd gehad. Sinds 2011 is zij vrijwilliger bij Labyrint-In Perspectief.
fotografie David Verwer
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Wie zijn wij?

van familieleden en andere naasten van mensen met

Labyrint-In Perspectief besteedt aandacht aan familieleden,
vrienden en kennissen die mantelzorg verlenen aan mensen
met psychische en psychiatrische problemen. De stichting
biedt voorlichting, belangenbehartiging, lotgenotencontact
en advies.

psychische dan wel psychiatrische problematiek. Wij

Altijd verbinding houden

Hans Spekman, voorzitter van de PvdA, beschrijft de lijdensweg van zijn psychische zieke zus en het effect daarvan op
de familie. In die tijd was er geen Labyrint-In Perspectief maar
een tante An: ‘Zij had het vermogen om te luisteren…’
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bieden van lotgenotencontacten en belangenbehartiging.
Juist in deze tijd van grote veranderingen in de geestelijke
gezondheidszorg vinden wij het van belang dat onze
boodschap helder voor het voetlicht gebracht wordt;
vandaar dit magazine.
Dit magazine richt zich op onze achterban, maar ook
op zorgverleners, fondsenverstrekkers en zorgverzekeraars om hen te informeren over ons werk. Labyrint- In
Perspectief is momenteel meer nodig dan ooit te voren.

Psychiater Erwin van Meekeren waarschuwt voor het afwentelen van de bezuinigingen op overbelaste mantelzorgers.

De recente ontwikkelingen in de geestelijke gezond-

Het luisterend oor van de telefonische hulpdienst

Binnen de opvang zijn steeds minder bedden, terwijl aan

heidszorg laten een tendens zien, die zich richt op grotere
zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van cliënten.
de andere kant de zorg dichtbij huis zwaar onder druk
staat. Dit zorgt voor een toenemende druk op familieleden
en andere naasten (mantelzorgers) van mensen met
psychische kwetsbaarheid met alle gevolgen van dien,

Kinderen van… vinden herkenning en erkenning

zoals de kans zelf zorgvrager te worden. Ondersteuning

Mensen die opgegroeid zijn met een psychisch zieke ouder,
krijgen daar vroeg of laat last van. Belangrijk is dat deze
problematiek vroegtijdig herkend én erkend wordt.

van deze mantelzorgers zelf is in deze tijd daarom nog
meer van belang dan het al was.

Thuiskomen op de Kind Van Dag

Enerzijds zijn zij een belangrijke partner in de zorg, met

Vaak herkennen kinderen van ouders met psychische
problematiek elkaar in één oogopslag. Op de Kind Van Dag
van Labyrint-In Perspectief is er gelegenheid om elkaar te
ontmoeten.
19

zetten ons in door het geven van voorlichting en het

Mantelzorg kun je niet afdwingen, wel kapot maken

De deskundige en betrokken medewerkers van de telefonische hulpdienst van Labyrint-In Perspectief bieden een
luisterend oor aan mensen die voor een psychisch zieke
naaste zorgen.
14

Labyrint- In Perspectief komt al jaren op voor de positie

Ook de politiek erkent de noodzaak van
Labyrint-In Perspectief

De groep mantelzorgers is nog maar weinig in beeld.
veel kennis over de cliënt. Bij ambulante zorg vangen zij
de cliënt thuis op – de plaats waar de meeste cliënten de
grootste tijd van hun leven verblijven. Meer en meer zorgverleners begrijpen en erkennen deze rol van de familie en
maken hier dankbaar gebruik van.

Kamerleden zijn het met elkaar eens dat direct betrokkenen
een rol moeten krijgen in de ondersteuning van psychisch
zieken.

Anderzijds kunnen mantelzorgers zelf hulpvrager zijn:

Vrijwilligers maken mantelzorg beter mogelijk

chiatrische kwetsbaarheid is vaak complex en vraagt veel

Wat motiveert iemand om al twintig jaar vrijwilliger te zijn
bij Labyrint-In Perspectief en jarenlang voorzitter van de
stichting te zijn?

van mensen in de directe omgeving. Het is van belang dat

Geef ruimte aan het sociale netwerk
van GGz-clienten

Mantelzorgers hebben behoefte aan een grotere betrokkenheid bij de zorg, waarbij ook hun deskundigheid wordt
erkend.

ook zij hebben informatie nodig over omgang met de
cliënt, maar ook over hoe zij zelf overeind kunnen blijven.
Het zorgen voor, of samenleven met een cliënt met psy-

daar meer aandacht voor komt zowel vanuit de zorgverleners als vanuit de zorgverzekeraars. Zolang de belangen
van deze groep mantelzorgers niet duidelijk in beeld zijn,
blijft een stichting als Labyrint-In Perspectief hard nodig.
Hierdoor kunnen familieleden de rol als mantelzorgers
volhoude en wordt voorkomen dat zij zelf gebruik moeten
maken van zorg. In een tijd dat zorg wordt afgerekend op
rendement is dat een belangrijk gegeven.
In dit magazine laten wij verschillende facetten van ons
werk aan bod komen. Wij wensen u veel leesplezier.

Van Labyrint naar Perspectief is een uitgave van Labyrint-In Perspectief.
Vormgeving: www.grifontwerp.nl Fotografie: David Verwer, Fleur Wiersma.

Cisca Goedhart (voorzitter)
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Labyrint-In Perspectief

Wie zijn wij?
In iedere samenleving, waar ook ter wereld, leven mensen met psychische of psychiatrische
problemen. Deze mensen zijn niet alleen zelf belast, zij vormen vaak ook een extra belasting
voor hun omgeving. Labyrint-In Perspectief ondersteunt familieleden en andere direct
betrokkenen bij mensen met psychische of psychiatrische problematiek. Om te voorkomen
dat zij op hun beurt een beroep moeten doen op professionele hulpverlening. Of om hen te
ondersteunen in hun herstel wanneer dat toch gebeurt.

Wie ondersteunen wij?
GGz-mantelzorgers

Waarvoor zetten
wij ons in?
Als je GGz-familieleden ondersteunt, leidt dat tot een mildere
problematiek bij zowel de cliënt
als de directbetrokkenen. En dat
betekent:
• een hogere kwaliteit van leven
voor zowel de cliënt als de
directbetrokkene
• het beroep op professionele
hulpverlening wordt minder
zwaar bij zowel cliënt als betrokkene, dus: meer zelfstandigheid
én kostenbesparing
• directbetrokkenen vallen minder
vaak uit op hun werk wegens
overbelasting in de thuissituatie,
dus: prettiger werken en minder
kosten.
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GGz-mantelzorgers hebben naast hun zorgtaken ook vaak te maken met
complexe rouw. Als zij niet ondersteund worden, kunnen ze gaan uitvallen
doordat ze overbelast raken. De cliënt om wie het begonnen is, moet dan (meer)
voor zichzelf gaan zorgen. Gevolg: meer crises en zwaardere problematiek voor
de cliënt. Ook de mantelzorgers gaan een beroep doen op de hulpverlening of
vallen (geheel of gedeeltelijk) uit op hun werk.

KOPP
Kinderen van Ouders met Psychische Problemen zijn vaak opgegroeid in een
onveilige omgeving en zijn daarnaast soms erfelijk belast. Twee derde van de
KOPP ontwikkelt zelf op volwassen leeftijd psychische problemen, van wie de
helft ernstig. De kinderen van deze groep zijn dan ook weer KOPP. Een KOPP die
zich bewust is van deze risico’s, kan er rekening mee leren houden. Dat geeft
een gemakkelijker leven en het helpt voorkomen dat de problematiek overgaat
op de volgende generatie.

Overige directbetrokkenen
Er zijn ook directbetrokkenen die geen directe zorgtaken hebben. Dat kunnen
bijvoorbeeld (volwassen) broers en zussen zijn of ouders wier volwassen kind
opgenomen is, of buren of collega’s van degene met psychische problemen.
De dichtbij staande, maar niet zorgende familieleden hebben vaak te maken
met complexe rouw, waardoor zij met regelmaat een beroep moeten doen op
de professionele hulpverlening en soms uitvallen op hun werk. Buren, vrienden
of collega’s kunnen door hun iets grotere emotionele afstand van grote waarde
zijn voor de rest van het netwerk.

Hoe bieden wij steun?
Lotgenotencontact en advies
Telefonische hulplijn en E-service
Via telefonische hulplijn en E-service kunnen familie
leden en andere directbetrokkenen ervaringsdeskundigen spreken die zicht hebben op het proces. Onze
vrijwilligers weten wat erbij komt kijken en met welke
praktische en emotionele problemen je te maken kunt
krijgen. Zij geven antwoord op eenduidige vragen en
denken mee waar maatwerk geboden is.

Forum
Op onze website is een open en een besloten forum. Het
open forum is bedoeld voor de eerste opvang. Daarnaast
zijn er vier besloten forumgroepen: kind van, ouder van,
(ex)-partner van en broer/zus van. Op iedere forumgroep
is een ervaringsdeskundige vrijwilliger moderator. De
drempel is laag; een forum is anoniem en je kunt er op je
eigen moment actief op zijn.

Belangenbehartiging
Landelijk
Het grootste deel van de landelijke belangenbehartiging
voor GGz-familie is ondergebracht bij het Landelijk
Platform GGz, waar Labyrint-In Perspectief lid van is.
Onze bestuursleden denken o.a. mee in de ontwikkeling
van E-health voor familieleden en in het formuleren van
kwaliteitscriteria voor de bejegening van KOPP/KVO in
de hulpverlening.

Regionaal
Op regionaal niveau werken onze vrijwilligers samen
met verwante organisaties, steunpunten mantelzorg
of regionale GGz-instellingen in projecten als Familie
als Bondgenoot, het Kenniscentrum Persoonlijkheids
stoornissen, Kerk en Psychiatrie en diverse WMO-raden.
Ook lopen er concrete pilots van (mede) door onze
bestuursleden geïnitieerde projecten bij diverse
GGz-instellingen.

Voorlichting

Kind Van Dag

Informatiebijeenkomsten

Landelijk organiseren we ieder jaar de Kind Van Dag op
de eerste zaterdag van november. Een ontmoetingsdag
voor KOPP die goed bezocht en goed gewaardeerd
wordt. De warme en veilige sfeer van deze dag maakt
dat mensen graag terugkomen.

De vrijwilligers van onze regionale werkgroepen organiseren lokaal met regelmaat informatiebijeenkomsten
met een bepaald thema. Het kan gaan om informatie
voor directbetrokkenen, maar ook om voorlichting
voor professionals. Daarnaast geven we voorlichting op
verzoek. Als een instelling ons vraagt om een spreker over
een relevant thema, dan leveren wij die als dat mogelijk is.

Contactgroepen
Contactgroepen zijn fysieke groepen die gemiddeld
maandelijks bij elkaar komen. De ervaringsdeskundige
begeleiders werken vaak met thema’s zoals vasthouden
en loslaten, je grenzen voelen en die communiceren,
omgaan met agressie, ruimte geven aan verdriet. De
impact van deze face-to-face ontmoetingen is groter
dan bij digitaal lotgenotencontact.

Website en publicaties
Nog een belangrijke bron van voorlichting is onze website. Er staat veel gerichte informatie voor familieleden
op, gerangschikt op relatie. Ook hulpverleners vinden er
speciaal voor hen relevante informatie. En via de website
kunnen onze brochures en publicaties besteld worden.

Hoe weten we dat het werkt?
We baseren ons op meer dan vijfentwintig jaar ervaring
in de ondersteuning van GGz-familie. We gaan ervan uit
dat ieder familielid zijn of haar proces moet doorlopen.
We kunnen het leed niet wegnemen. Maar door te informeren en betrokkenen met elkaar in contact te brengen,
voorkomen we dat mensen geen perspectief meer zien.
Als je GGz-familieleden door middel van empowerment

ondersteunt, leidt dat tot een mildere problematiek bij
zowel de cliënt als de directbetrokkene. Dat verhoogt de
kwaliteit van leven en het bespaart ons allen zorgkosten.
Wij merken het, wij horen het, wij zien het om ons heen.
De vrijwilligers die bij Labyrint-In Perspectief het werk
doen, doen dat omdat zij weten dat het werkt. Ze hebben
het zelf ook ervaren.
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‘Jammer genoeg
hebben veel
mensen geen
tante An.’
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Altijd
verbinding
houden
Een prachtige nazomerdag in Amsterdam. Op weg naar de Herengracht dwaal ik een
uurtje langs de grachten, langs het ouderlijk huis van mijn vader aan de Keizersgracht,
drink koffie, voer de meeuwen wat brood, wijs Japanners de weg. Amsterdam op zijn
mooist. Hans Spekman, voorzitter van de Partij van de Arbeid, ontvangt mij in zijn
werkkamer, gelegen direct naast de hoofdingang. Méér toegankelijk kan een voorzitter
niet zijn! Hij maakt een open en informele indruk. Ik ben er om te spreken over zijn
ervaringen als broer van een psychiatrisch belaste zus, Barbara, en dan met name
over de rol van de mantelzorgers.
tekst Hein van der Hulst, fotografie Fleur Wiersma

H

et gezin Spekman bestond uit 6 personen:
vader Spekman, hij overleed toen Hans één
jaar oud was, moeder Spekman, 3 dochters,
Barbara (1950), Baradina (1954), Anneke
(1957) en nakomer Hans (1966).

Barbara verbleef vanaf haar zestiende jaar in psychiatrische
instellingen tot vier jaar vóór haar dood. Zij overleed in 1993.
Zij maakte de psychiatrie dus mee in de roerige periode die
begon eind jaren zestig, het ontstaan van de anti-psychiatrie
(in Nederland aangevoerd door Foudraine met Wie is van
hout, in Engeland door mensen als Cooper en Laing).

De psychiatrie
Hans heeft geen goede ervaringen met de psychiatrie, zo
zegt hij. ‘Mijn zus Barbara heeft zowat alle mogelijke stempels
gehad, vuilnisbakbegrippen, ik vond het alleen maar irritant.
Er werden allerlei sessies gehouden, rare ‘samenballingen
van mensen’, waarbij de deelnemers de sociaal wenselijke
antwoorden gaven. De werkelijkheid kwam er nooit uit.

Bovendien hebben al die verschillende mensen – ouders,
zusters en broers, vrienden van – allemaal verschillende
belangen.
Pas de laatste vier jaar van haar leven was Barbara weer
gewoon Barbara. Zij leed toen aan tongkanker, kon niet meer
praten en was dus geen partij meer voor de psychiatrie…
Ik ben nu nog pissig over het eindgesprek met de psychiater.
Hij voerde een gesprek over mijn zus maar met ons. Van dat
soort mensen loopt er nog te veel rond.’

Elektroshocks
Hans’ ervaringen zijn met name gekleurd door de bijeenkomsten waarbij het hele gezin aanwezig moest zijn: zowel bij de
toediening van elektroshocks alsook bij gezinstherapeutische
gesprekken waarbij ‘de therapeut meer geïnteresseerd was
in mijn mooie jongere zus Anneke… ’Hij onderkent later in
het gesprek dat hij wellicht onterechte vooroordelen heeft
ontwikkeld. ‘Er liepen – ook in die tijd – ook geweldig goede
mensen in de psychiatrie rond.’
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Angst
Hans maakte dit alles mee vanaf zijn geboorte tot aan zijn
zevenentwintigste. Als jongste van het gezin zag hij alles.
Tijdens een oud-en-nieuw was Barbara een keer met verlof
thuis. Zij was ervan overtuigd dat iemand haar zou komen vergiftigen en de hele familie is hierin meegegaan. Politie gebeld
etcetera. ‘Angst is aanstekelijk. Daar is iedereen vatbaar voor,
psychisch gezond of ziek.’
Er ontwikkelde zich een andere rolverdeling thuis. Vader
overleed en moeder probeerde alles ‘vast te houden’ terwijl
Barbara hun leven soms onmogelijk maakte. Zij wilde een
periode niet thuis komen maar ging wel met de bus naar
haar oma. ‘Als de bus dan langsreed, stonden wij allemaal
te zwaaien aan het raam terwijl ik, als jonge jongen, dacht:
‘Maak je toch echt dood want dit is geen leven zo’. Barbara
dreigde immers veel met zelfmoord. Maar uiteindelijk werd
zij de laatste vier jaar, toen ze weer thuis woonde, weer
gewoon mijn fijne zus Barbara.’

Trots
Hans is nog steeds trots op zijn zus. ‘Zij deed dingen die niemand durfde. In Zevenhuizen werd geprotesteerd tegen een
doorgaande weg. Zij ging dan op die weg liggen of kalkte de
weg wit. Ik was trots op mijn zus want zij ondernam activiteiten die zogenaamd normale mensen niet aandurfden.’ Hij ziet
psychiatrische patiënten als mensen bij wie ‘soms een knop
in het hoofd kapot gaat. Ik vind veel mensen raar en sommige
mensen zijn misschien nóg eigenaardiger dan anderen. De
wereld is niet zwart-wit.’

Verbinding
Van zijn moeder heeft hij één van de meest kostbare lessen
van het leven geleerd: altijd verbinding houden en niet
loslaten, want het kan goed komen. Wat betreft de mantelzorg zegt Spekman dat de aanwezigheid bij allerlei sessies
hem zwaarder viel dan de mantelzorg zelf alhoewel het, in
het geval van zijn zus, een soort dubbele mantelzorg was. Er
was zowel sprake van verzorging aals van psychiatrische- en
verslavingsproblematiek. Ondersteuning kreeg het gezin
Spekman nauwelijks. Gelukkig was er een huisarts, ‘een
geweldige kracht, geen onderdeel van het systeem, iemand
die wij al lang vertrouwden.’ Hij werd dan ook de vertrouwenspersoon van het gezin.

Steun
Het was een hechte familie waarbij iedereen anders reageerde; zus Anneke vluchtte, Baradina gaf superzorg en
moeder hield vooral vast. Hansje, een jaar of 10, 12, was boos
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en opstandig, ging tijdens sessies de boel verstieren op de
piano. Men gaf alleen maar de gewenste antwoorden, iets wat
Spekman nog steeds tegen de borst stuit. In plaats van elkaar
sterk maken door ervaringen te delen, elkaar te ondersteunen. Zoals je dat kunt ervaren bij mensen met wie het klikt
omdat ze het ook kennen van binnenuit.
De familie zelf gaf elkaar de grootste steun. Moeder Spekman
zocht steun bij tante An die het ook snapte. ‘Zij had het
vermogen om niet te praten maar te luisteren.’ Spekman
noemt in dit verband de term sociale intelligentie. Door haar
ondersteuning kon moeder de kinderen ontzien. ‘Jammer
genoeg hebben veel mensen geen tante An.’
Het gezin trok het dus wel aardig en had geen behoefte
aan verdere ondersteuning van de mantelzorgers, zoals
ondermeer Labyrint-In Perspectief die kan bieden. Spekman:
‘Afgezien van de huisarts waren mijn ervaringen met
hulpverleners louter negatief. Er werd al heel veel gekletst in
de psychiatrie; ‘het zeikgehalte was erg hoog’. Het moest een
keer genoeg zijn.’
Op mijn vraag of het gezin Spekman indertijd een instelling
als Labyrint-In Perspectief zou hebben toegelaten, antwoordt
Spekman aarzelend negatief. Vanuit hun ervaringen had het
gezin veel wantrouwen opgebouwd en in psychiatrische
instellingen te weinig mensen ontmoet die op een natuurlijke
manier oog hadden voor de ander.
Wat betreft ondersteuning van mantelzorgers denkt
Spekman eerder aan sociaal psychiatrisch verpleegkundigen
(‘dan komt het niet zo geforceerd over’) en de momenteel
weer in opkomst zijnde wijkverpleegkundigen, vanwege de
lage drempel. Liever niet weer een institutie erbij maar zorg
die zo drempelloos mogelijk is

‘Het zeikgehalte was erg hoog.’

Laagdrempeligheid
De ondersteuning die Labyrint-In Perspectief – jammer genoeg
te laat voor de familie Spekman – is gaan bieden, zou echter
wel degelijk bij die wens hebben aangesloten. Laagdrempelige
ondersteuning (je hoeft de telefoon maar te pakken) op
initiatief van de betrokkene zelf. Om even stoom af te blazen

of iemand die het wél snapt te vragen om mee te denken hoe
met een bepaalde situatie om te gaan. Ook het door Hans
genoemde  ‘elkaar sterk maken door ervaringen te delen’  is
één van de basisactiviteiten van Labyrint-In Perspectief.

Het echte leven
Als wethouder in Utrecht heeft Spekman veel te maken gehad
met hulpverleners én cliënten. Zijn spreekuur werd druk
bezocht. Hij heeft veel sympathie voor mensen die dingen
doen ‘tegen de regels in’. Als wethouder zorgde hij er dan voor
dat dit de nieuwe regels werden; ze boden een ingang om het
anders aan te pakken dan de ‘gestudeerde heren’ voorstelden.
Want die snapten vaak niet hoe het er in het echte leven aan
toe ging.

Ervaringsdeskundigheid
En zo is het: alleen de mensen die zelf de ervaring hebben,
weten hoe het er ‘in het echte leven aan toe gaat’. Daarom
juist zet Labyrint-In Perspectief ervaringsdeskundigen in.
Daarnaast zouden sociaal psychiatrisch verpleegkundigen
of wijkverpleegkundigen de ervaringsdeskundigheid van
familieleden binnen hun gelederen meer moeten gaan
gebruiken. Er werken immers erg veel directbetrokkenen in
de psychiatrie. Zij worden echter nog te weinig gestimuleerd
om hun ervaringsdeskundigheid in te zetten voor empower
ment van de familieleden van patiënten. Gelukkig wordt
ervaringsdeskundigheid steeds meer een vast onderdeel van
het curriculum van opleidingen.

Normaal
Wij beëindigen het gesprek. Een volgend iemand staat te
wachten. Al teruglopend besef ik dat het een ontmoeting
was met een bijzonder mens. Niet alleen omdat hij nogal
wars is van allerlei conventies, zoals blijkt uit zijn drempelloze
toegankelijkheid terwijl hij wel voorzitter is van een belangrijke politieke partij. Het was ook bijzonder vanwege de wijze
waarop de familie Spekman Barbara heeft bejegend: tegen
de toenmalige trends van de psychiatrie in, geloof en respect
behoudend voor iemand bij wie een knop in het hoofd defect
raakte. Zij waren als gezin hun tijd vooruit; het raakt de mentaliteitsverandering van de jaren tachtig en negentig toen het
begrip  ‘normaal’  ter discussie kwam te staan. Hans Spekman
blijft trots op zijn zus.
De ondersteuning van mantelzorgers van mensen met
psychiatrische problematiek moet zeer divers zijn, zo is mij
wel duidelijk geworden. Gezien de toenemende druk op
mantelzorgers liggen hier nog schone taken voor Labyrint-
In Perspectief.

‘Ik ben altijd
trots geweest
op mijn zus.’

Mantelzorg kun je
niet afdwingen,
wel kapot maken
Bezuinigingen afwentelen op overbelaste mantelzorgers? Dat zal de broze
netwerken juist schaden, waarschuwt psychiater Erwin van Meekeren.
tekst Erwin van Meekeren

W

at moet je als
vader van een
dochter die
voortdurend
suïcidaal is
en verkeerde keuzes maakt door haar
borderlinestoornis? Je hebt de hele dag
zorgen, durft eigenlijk niet naar je werk
en je slaapt slecht. De vaak gehoorde
kreet ‘loslaten’ is niet toereikend. Of je
hebt een schizofrene en met verslaving tobbende zoon, die niets ziet in
behandeling. Hij heeft slechte ervaringen, zegt hij. Je ziet hem afglijden en jij
kunt nergens terecht omdat hij niet in
behandeling wil. Stel je bent nog maar
een kind en je hebt een alleenstaande
moeder die vaak uitvalt door depressies
en je moet veel  ‘overnemen’. Kun je dan
nog wel kind zijn?
We moeten een groter beroep doen op
onze familie en naasten. Dat is het motto
van de overheid, om ook zo de zorgkosten te beteugelen. Er is niets tegen een
beroep op zelfredzaamheid. Dat is de
essentie van mijn beroep als psychiater:
het optimaliseren daarvan bij mensen
met psychische problemen. Daarvoor
maak ik ook dankbaar gebruik van de
inzet van hun naasten. In goed overleg
en naar draagkracht. Meestal ligt dit
complex, er zijn  ‘gevoeligheden’  vanuit
het verre of recente verleden. Relaties
zijn door de psychische problemen
vaak verstoord geraakt. Dat vraagt om
adequate, specialistische interventies.
Mantelzorg gebeurt overigens al volop:
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op jaarbasis door 2,6 miljoen mensen,
meer dan 8 uur per week en langer dan
drie maanden. Dit betreft 20 procent
van de volwassen bevolking. Ruim een
derde voelt zich nu al overbelast! Het
grote gevaar is nu dat de overheid, met
een beleid zonder doordachte maatregelen, de bezuinigingen voor een
riskant groot deel afwentelt op toch al
vaak overbelaste mantelzorgers. En als
ook zij hulp moeten zoeken of afhaken,
zijn we uiteindelijk duurder uit.

Relaties van GGzpatiënten met hun
omgeving zijn vaak
verstoord. Dat
vraagt om adequate
specialistische
interventies.

Beddenreductie en korten op de specialistische geestelijke gezondheidszorg
(GGz), verhogen het risico dat er nog
meer druk komt op de familie. Als je
zorg nodig hebt, kom je straks  ‘aan de
keukentafel’  voor een gesprek met ‘een
ambtenaar’. Deze vraagt:  ‘Wat kunt u
zelf regelen? Wat kan uw netwerk doen,
waar wonen uw kinderen? Wat kan
uw partner?’

Kun je deze vragen wel goed beantwoorden als je depressief, bang of in de
war bent? Of als je door je psychische
problemen een broze relatie hebt
gekregen met je naasten? Wordt de
betreffende ambtenaar  ‘opgeleid’? Van
verkeerd vallende taal of gevoelde druk
kunnen mensen zieker worden Het kost
psychologen en psychiaters jarenlange
training om tot goede inschatting van
de draagkracht te komen. Wie weet
welke druk de naasten achter de schermen uitoefenen, expliciet of impliciet,
op de zorgvrager: ‘Zeg dat ik echt niet
kan, ik ben druk, ik ben zelf zwak, ik
woon te ver weg.’
Veel mensen met psychiatrische
aandoeningen worden gestigmatiseerd
en raken sociaal geïsoleerd. De kans
is aanwezig dat broze relaties afhaken
als ze ‘zorg moeten gaan leveren’. Dan
wordt de gedachte van de overheid
een paradox: naasten haken af en de
eenzaamheid wordt groter.
Wie bepaalt of kinderen, partners of
zelfs buren met wie je weinig contact
hebt beschikbaar zijn? Welke criteria
zullen daarvoor gehanteerd worden?
Maakt de relatie uit (of die goed of
slecht is)? Weegt hun draagkracht mee?
De zorgvrager kan in een lastig parket
komen, gevangen in loyaliteiten, zeker
bij al dan niet bewuste druk van
de ambtenaar.
En de geestelijke gezondheidszorg? De
GGz is een product van de maatschappij

vrijwilliger

en heeft de laatste decennia vooral
oog gehad voor het individu, voor
individuele stoornissen, voor de individuele psyche en hersenen (‘Wij zijn
ons brein’). Met de privacywetgeving
in de hand, werden familie en naasten
veelal buitengesloten. Naaste betrokkenen voelden zich vaak verwaarloosd.
Mondjesmaat is dat aan het veranderen.
Veel instellingen hebben inmiddels
een ‘familiebeleid’, ook omdat dit geld
oplevert via zorgverzekeraars, maar dit
beleid bereikt de werkvloer nauwelijks
(‘windowdressing’). Daarom zou
de GGz een duidelijke visie moeten
ontwikkelen, die zijn beslag krijgt in
alle GGz-opleidingen. Tot nu toe is er
weinig aandacht voor familie en naast
betrokkenen.
Het lijkt mij onverantwoord om de zorg,
die familie en naasten geacht worden
te geven, te laten bepalen door een
ambtenaar aan de keukentafel. Van de
overheid mag worden verwacht dat zij
familie-belangenverenigingen, zoals
Stichting Labyrint-In Perspectief, die
fors gekort zijn de laatste jaren, juist
nu krachtig ondersteunt. Ja, met geld
dat, naast al het vrijwilligerswerk wat
al gedaan wordt, de basis vormt voor
empowerment en verbreden van lotgenotencontact. De geestelijke gezondheidszorg moet worden aangespoord,
maar ook de tijd krijgen deze thematiek
in opleidingen en op de werkvloer voor
elkaar te krijgen.
De Landelijke Dag Psychische
Gezondheid 2013 stond in het teken
van familie van mensen met psychische
problemen. Die aandacht voor familie
is voorlopig nog erg hard nodig. Anders
zijn we straks toch nog duurder uit.
Erwin van Meekeren is psychiater en auteur van
diverse boeken over psychiatrie. Dit artikel van is,
met toestemming van de auteur, bewerkt door
Hein van der Hulst. (bron: NRC Handelsblad,
16 oktober 2013.)

Jan Heijmans
‘Ik zet de nieuwsberichten voor LabyrintIn Perspectief op de website. Qua inhoud van
het werk vallen de puzzelstukjes hier op hun
plaats voor mij. Dat geeft voldoening en het
levert ook nog leuke contacten op.’
Jan is oud GGz-medewerker en kleinzoon van een oma die een
aantal keren opgenomen geweest is. In 2008 kwam hij bij LabyrintIn Perspectief voor het schrijfwerk, en hij heeft inmiddels het gevoel
dat hij ook inhoudelijk op zijn plek terechtgekomen is.
fotografie David Verwer
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Het luisterend oor
van de telefonische
hulpdienst
Een van de diensten die Labyrint-In Perspectief aanbiedt, is een telefonische
hulpdienst, bedoeld voor familieleden en naasten van mensen met
psychi(atri)sche problemen. Een team van betrokken en getrainde vrijwilligers
staat enkele dagdelen per week klaar om deze doelgroep te woord te staan. Ze
luisteren, geven advies en verwijzen soms door naar hulpverleningsinstanties.
tekst Jolien van den Elsakker, illustratie kreatiw

M

illie Ames is zelf kind van een

jaren wegbezuinigd. Millie: ‘Partners en familieleden in

ouder met psychische problemen

de psychiatrie lopen tegen muren op. Het gaat altijd om de

en coördineert het werk van het

zieke, nooit om hen.’ Cijfers uit onderzoek van het Sociaal

telefoonteam als vrijwilliger bij

Cultureel Planbureau in 2009 laten zien dat de helft van de

stichting Labyrint-In Perspectief.

familieleden die leven met iemand met een psychiatrische

Millie zet zich al veertien jaar in als gesprekscoach.

aandoening te maken krijgt met burn-outklachten. Die

Eens per week draait ze ook zelf een dienst bij de telefoni-

klachten kunnen zo ernstig zijn dat de familieleden op

sche hulplijn.

hun beurt op het werk gaan uitvallen. ‘In zulke situaties
gaan mensen onze hulpdienst bellen.’ Momenteel is er

Het is nog vroeg in de ochtend als ze de deur van haar

veel discussie over het voorkomen van uitval op het werk

flat in Haarlem voor me opendoet. ‘Wil je muntthee,

als gevolg van een te zware belasting thuis.

hij is vers!’ roept Millie terwijl ze al naar de keuken
loopt. Haar huis staat vol planten, er hangen kleurrijke
kledingstukken aan de kapstok. De geur van de verse
muntbladeren dringt de woonkamer in. Ik neem plaats op
de comfortabele bank in de woonkamer. Niets in dit huis
doet denken aan wat ik me voorstelde bij de telefonische
hulpdienst. Millie: Ik ontvang de telefoontjes die binnen
komen via de centrale. Gewoon hier, in deze prettige

‘Het preventief begeleiden
van naasten van iemand
met psychische problemen
is noodzaak, geen luxe.’

thuisomgeving waar ik me goed voel. En als dat telefoontje komt, zit ik er klaar voor.’

12

Partners en familieleden vaak in de kou

Telefonische hulpdienst in de praktijk

‘De mensen die bellen hebben vaak lang getwijfeld óf ze

De medewerkers van de telefonische hulplijn draaien

wel zouden bellen’, vertelt Millie. ‘Je partner is ziek. Jij

om beurten een dienst vanuit huis. Zij werken vanuit

loopt op je tenen om de situatie draaglijk te houden. Toch

ervaringsdeskundigheid: alle vrijwilligers hebben zelf een

gaat het steeds weer mis. Misschien krijgt die partner

familielid met psychische problematiek en ze begrijpen

wel behandelingen en wordt zijn toestand in de gaten

daarom snel waar de bellers mee te maken hebben. Millie:

gehouden. Maar wie informeert er naar jou? Mensen

‘De eerste telefoontjes zijn natuurlijk spannend. Wat moet

wachten vaak heel lang voordat ze aandacht voor zichzelf

ik met de vragen en adviseer ik wel het goede? Het eerste

durven vragen.’Het grootste deel van de preventieve zorg

en belangrijkste wat je moet doen is contact maken. Eerst

in de geestelijke gezondheidszorg (GGz) is in de afgelopen

goed luisteren. Daarna kleine stukjes samenvatten. Dit

kan door iemand even te onderbreken en een vraag te

vandaan? Millie denkt even na. Dan zegt ze: ‘Aandacht

stellen. Soms belt iemand en die zegt: ik weet niet waar

voor de mensen die leven met een zieke partner of naaste

ik moet beginnen. Ik zeg dan: begin maar ergens.’

is zo belangrijk. Wij merken aan de telefoon dat de nood
hoog is, vooral nu langzamerhand de preventiegroepen

‘Wat doe je zo’n ochtend thuis als je dienst hebt?’ vraag

van de GGz zijn wegbezuinigd. Daar word ik zo boos van!’

ik. Millie glimlacht. ‘Ik zorg dat ik me met kleine activiteiten bezighoud. Ik ruim wat op, maak een boodschappenlijstje of beantwoord de mail. Het moet een activiteit zijn
die ik gemakkelijk kan wegleggen zodat als iemand belt
dat gesprek onmiddellijk mijn aandacht krijgt’.

Feedback van bellers
Millie krijgt regelmatig een terugkoppeling van bellers.

‘Zowel het zieke familielid
als de gezonde ander heeft er
heel veel aan als die laatste
de regie neemt.’

Die feedback vindt ze fijn. ‘Maar het geeft ook de noodzaak
van de aandacht aan. Een aantal jaar geleden belde er een
dame die regelmatig levensbedreigend werd mishandeld
door haar partner die een persoonlijkheidsstoornis had.

Preventie is geen overbodige luxe

Eigenlijk heb ik in dat gesprek voornamelijk geluisterd.

'Natuurlijk moeten we elkaar helpen waar het kan, ook

Jaren later heeft ze de moeite genomen om terug te bellen.

zonder overheidssteun, maar dit kan niet de bedoeling zijn

Ze was weg bij haar man en het telefoongesprek was

van de participatiemaatschappij. Wij vrijwilligers doen

daarin een eerste stap geweest.’

ons werk met hart en ziel maar er ligt hier ook een taak
voor professionals en dat mag niet genegeerd worden.

Millie: ‘Dit was een levensbedreigende situatie, dat is

Het preventief begeleiden van naasten van iemand met

extreem. Maar in andere gevallen heeft zowel het zieke

psychische problemen is noodzaak, geen luxe.’

familielid als de gezonde ander er heel veel aan als die
laatste de regie neemt. Als die weet hoe hij zich beter kan

‘Nu moet ik aan het werk’, zegt Millie. Ik begrijp de bood-

manifesteren in situaties waarin de ziekte de overhand

schap. Zij moet zich voorbereiden, zodat ze er helemaal

neemt en het leven ondraaglijk dreigt te maken, hoeft de

kan zijn voor de mensen die bellen. Ik neem hartelijk

boel niet uit de hand te lopen.’

afscheid van haar en stap, onder de indruk, het heldere
zonlicht weer in.

Ik zie een grote toewijding bij Millie als zij over haar
werk voor de stichting spreekt. Waar komt die toewijding
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Y

vonne en Mariette
begeleiden de groep
in de leeftijd van
23 jaar en ouder. Op
het moment van het
interview draaien er twee groepen van
acht personen.

Mariette de Brouwer

Mariette: ‘De deelnemers zijn op de
hoogte van onze groep via advies
gesprekken van PuntP. Iemand ontdekt
in zo’n gesprek soms hoezeer het
feit ‘kind van’ te zijn haar leven heeft
bepaald. Mensen melden zich ook via
de website van PuntP en via Labyrint-
In-Perspectief, bijvoorbeeld op de
landelijke Kind Van Dag’. Yvonne: ‘We
houden eerst een informatiebijeenkomst over wat mensen van de groep
kunnen verwachten; vooral herkenning
en erkenning. Toen ik zelf voor het eerst
deelnam aan een ‘kind van’-gespreksgroep ging er een wereld voor me open.
Ik was niet de enige! Met mensen die
willen meedoen hebben we vooraf een
kennismakingsgesprek. Soms blijkt dat
iemand eerst professionele hulp nodig
heeft. De groep biedt namelijk geen
therapie, wel ondersteuning’.

Samenwerking en
waardering
Op mijn vraag hoe de taakverdeling
tussen hen is, kijken ze elkaar lachend
aan. Yvonne: ‘Dat gaat eigenlijk vanzelf.
Mariette brengt achtergrondkennis
in, gaat in op specifieke vragen van
deelnemers – bijvoorbeeld over
hulpverleningsmogelijkheden – of
nodigt deelnemers uit om met vragen
te komen. Ik ben vooral degene die de
emoties en ervaringskennis van ‘kinderen van’ kan verwoorden en daarop inga
14

Yvonne Beijne

Kinderen van…
vinden herkenning
en erkenning
Opgroeien met een vader of moeder met een psychische ziekte of verslavingsproblemen kan
een last betekenen voor een kind. Niet alleen voor een kind dat midden in de situatie zit, maar
ook – misschien juist - op latere leeftijd. In Amsterdam begeleiden Yvonne Beijne en Mariette
de Brouwer samen een ondersteuningsgroep voor volwassen ‘kinderen van’. Yvonne als
ervaringsdeskundige vanuit Labyrint-In Perspectief, Mariette als professional vanuit de
afdeling preventie van PuntP. Wij interviewden ook deelnemer Chris.
tekst Annelies Faber, fotografie Fleur Wiersma

of doorvraag. Herkenning en erkenning
geven aan wat mensen ervaren is zo
belangrijk’.
Yvonne krijgt een kleine financiële tegemoetkoming. ‘Ik had het ook zonder
vergoeding gedaan, maar het voelt wel
als een waardering voor mijn inbreng.’
Aan het enthousiasme waarmee ze
samen antwoord geven, is te merken
dat het met de gelijkwaardigheid en
de waardering voor elkaar wel goed
zit. Ze vullen elkaar prima aan. Yvonne
nam het werkboek mee dat Labyrint-In
Perspectief voor gespreksgroepen
‘kind van’ maakte. Zij gebruikte dat toen
zij vanuit Labyrint-In Perspectief de
gespreksgroepen voor ‘kinderen van’
in Amsterdam begeleidde. Mariette
bracht de meer wetenschappelijk
georiënteerde bijdragen vanuit de
vakliteratuur in. Deze gecombineerde
bagage komt in de cursusmap én in de
begeleiding goed tot zijn recht.

Opzet en thema’s
Hoe werkt de groep? Hoe komen jullie
aan gespreksthema’s?
Yvonne: ‘In de eerste twee bijeenkomsten staat ieders eigen verhaal centraal.
Daaraan is grote behoefte. Mensen

hebben vaak zo lang voor zichzelf
gehouden wat ze meemaakten, dat
het erg oplucht om daarover te kunnen
vertellen. Dat kan heel emotioneel zijn’.
Mariette: ‘Het is goed om daar in het
begin uitgebreid bij stil te staan. Je
verhaal delen met lotgenoten, ervaren
dat je aan een half woord genoeg hebt
en je niet hoeft te schamen voor je
emoties, maakt de weg vrij voor vragen
en thema’s waar we later op doorgaan’.
Yvonne: ‘In de loop van de tweede
bijeenkomst vragen we deelnemers
naar voor hun belangrijke vragen of
thema’s. Favoriet zijn: ‘Het stellen en
bewaken van eigen grenzen’,  ‘Wie ben
ik’ en  ‘Relaties met anderen’. Ook het
aan elkaar tonen van een voorwerp dat
je als kind troost bood, is een topper en
vaak heel ontroerend. Het kan een foto
zijn, bepaalde muziek of een voorwerp.
De jongen die een zelfgemaakt beeldje
toonde, zei: ‘Dit geeft mij troost. Toen ik
het gemaakt had, kreeg ik complimenten. Ik dacht: ‘Ik kan dus wel iets!’ en was
heel verbaasd en blij. Zo’n positieve
ervaring dragen mensen hun leven lang
met zich mee. Te midden van lotgenoten krijgt zo’n voorwerp de volle waarde
die het tot dan alleen voor jou had.

Als mensen het moeilijk vinden om
te beginnen, trap ik zelf af. Ik laat dan
een peper- en zoutstelletje zien. Dat
kreeg ik ooit van mijn jongere broer
en zusjes nadat zij met mijn vader op
vakantie waren geweest. Ik bleef toen
bij mijn zieke moeder. Eerder was ik
zelf met mijn vader weggeweest en
bleven zij bij mijn moeder. Ik zat daar als
oudste zorgende zus toen erg over in.
Dit cadeautje deed me heel veel. Hun
gebaar zei me: ‘Je bent voor ons nog
steeds Yvonne. Je liet ons toen niet in de
steek’. Dat stelletje laten zien raakt me
nog steeds, iedere keer weer’.

Opgekropte emoties en
schuldgevoel
Een kind dat door de psychische ziekte
of de verslaving van een ouder de
rol van ouder en daarbij behorende
zorgtaken in het gezin op zich is gaan
nemen, komt zelf als kind tekort. De
eigen groei naar volwassenheid komt
in de verdrukking, wat gevolgen heeft
voor het aangaan van relaties en het
innemen van een volwaardige plek
in het volwassen leven. Vaak worden
’kinderen van’  zich dat pas op latere
leeftijd bewust. Ze gaan ervaren dat
ze hun leven lang over eigen grenzen
zijn heengegaan. Deelnemers ervaren
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opgekropte boosheid, en ook onvermogen om daarmee op latere leeftijd
iets te doen. Want op wie moet je boos
worden? Op je ouder die ziek is, op de
gezonde ouder die niet voor jou in de
bres sprong, op je partner of vriendin
die er ook niets aan kan doen dat jij als
kind tekort kwam?
Mariette: ‘In de groep kunnen deelnemers eindelijk die gevoelens verwoorden en met anderen delen. Het lucht op
om over juist die gevoelens te vertellen.
De anderen snappen precies waar dat
over gaat. En denk niet dat het alleen
kommer en kwel is. We hebben soms
veel plezier met elkaar en kunnen ook
lachen om een voorval’.

Volwassen 'kinderen van' kunnen
opnieuw hun houding bepalen
tegenover de zieke ouder, die soms
nog steeds een (te) groot beroep op
hen doet. Sommige  ‘kinderen van’  
zien geen andere mogelijkheid dan te
besluiten geen contact meer te hebben.
Yvonne: ‘Dat geeft veel schuldgevoel.
Want als jij geen contact meer hebt, wie
is er dan voor je ouder? Het legitiem
maken van zo’n keuze, dat is wat we dan
doen. Je mag voor jezelf uitzoeken wat
jij nodig hebt! We hebben een vrouw
van 64 jaar in de groep die er pas nu aan
toe is om haar verleden als  ‘kind van’  te
verwerken. Beter laat dan nooit –  ‘kind
van’  blijf je je leven lang. De essentie
van ons werk is dat ‘kinderen van’ op het

Ervaring van Chris, deelnemer
‘Ik kreeg de folder over de ondersteuningsgroepen op de landelijke ‘kind van’dag. Mariette hoorde me met een ander over mijn zieke moeder praten en
vroeg of ik interesse had. Ik dacht niet gelijk ‘dat doe ik,’ maar ik vond het wél
fijn dat Mariette mij de helpende hand bood. Meedoen betekende iets gaan
doen met gevoelens van verdriet, boosheid en machteloosheid. Dat vond ik
eng! Erover praten voelde ook als verraad aan mijn moeder. In die tijd ging
het niet goed met me, ik was op een aantal gebieden behoorlijk vastgelopen.
Eigenlijk kwam de groep dus op het goede moment. In het kennismakingsgesprek kon ik eindelijk mijn verhaal doen. Dat luchtte enorm op en ik besloot
mee te doen.
Mariette en Yvonne doen het prima. Door de onbevooroordeelde houding
van Mariette kon ik mijn beeld van professionals, met wie ik slechte ervaringen had, bijstellen. De rol van Yvonne als ervaringsdeskundige was essentieel.
Als zij zag dat iemand moeite had met het verwoorden van een probleem
of gevoel, legde zij de vinger op de zere plek. Heel knap! Informatie uit de
map over de disbalans tussen beschermende factoren en risicofactoren, over
de communicatie met mensen met een psychische ziekte en over grenzen
aangeven, gaf mij veel inzicht.
Hoewel er zeker ook gelachen werd, heb ik ook veel tranen gelaten. Door de
groep kon ik een begin maken met accepteren dat ik nu eenmaal een KOPP-er
ben en daar last van ondervind (KOPP: Kind van Ouder met Psychische Problemen - red). Maar ik kan nu zien dat opgroeien met een psychisch zieke ouder
me ook iets heeft opgeleverd: ik kan goed luisteren en oordeel niet snel.
Aandacht voor ‘kinderen van’ vind ik heel belangrijk. In de GGz maar ook
daarbuiten is nog steeds te weinig aandacht voor kinderen van patiënten. Dat
kom ik ook tegen op het forum dat ik voor Labyrint-In Perspectief ben gaan
begeleiden.’
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spoor komen wie zij zijn en wat ze nodig
hebben, en daarvoor willen we alle
ruimte geven’.

De bijeenkomsten
en follow up
Mariette: ‘Een bijeenkomst duurt twee
uur. We beginnen altijd met een rondje
‘hoe gaat het met je?’ Dat duurt meestal
drie kwartier tot een uur. Daarna
bespreken we het thema of de vraag
voor die bijeenkomst. Dat sluiten we af
met een kort rondje waarin ieder in één
woord of zin iets zegt over de bijeenkomst. We eindigen met een mindfulness-oefening, zodat deelnemers in rust
weer naar huis kunnen. In de laatste
bijeenkomst vullen de deelnemers het
evaluatieformulier in.
Deelnemers vinden het altijd jammer
als het erop zit. Wij organiseren in
overleg na 4-6 weken een terugkombijeenkomst. Als er behoefte is aan een
vervolg, wijzen we op de activiteiten
van Labyrint-In Perspectief of op de
mogelijkheid om als groep zelf contact
te houden.’
Yvonne Beijne, zelf kind van een moeder met
een bipolaire stoornis, begeleidt in Amsterdam
sinds 1995 gespreksgroepen voor volwassen
‘kinderen van’. Lange tijd vanuit Labyrint-In
Perspectief, sinds 2010 samen met Mariette
vanuit PuntP. Ook organiseerde zij samen met de
afdeling preventie van GGz-instelling Mentrum
regionale dagen voor ‘kinderen van’. Zij is met
recht een ervaringsdeskundige te noemen.
Mariette de Brouwer is van huis uit
psycholoog en behandelaar. Zij zag het grote
belang van naasten voor cliënten, en is zich meer
gaan richten op ‘familie van’. Sinds 2006 werkt
zij op de afdeling preventie, nu PuntP. Naast de
gespreksgroepen voor ‘kinderen van’ voert zij als
behandelaar ook individuele gesprekken met
cliënten.
PuntP is in Amsterdam (Centrum, Noord en
West) de organisatie voor eerstelijns geestelijke
gezondheidszorg waarin ook preventie is
ondergebracht. De verschillende programma’s
voor ‘familie van’ zijn door bezuinigingen
geminimaliseerd of gestopt. PuntP biedt online
ondersteuning voor Kopp en ook trainingen voor
professionals over Kopp.
Chris is van deelnemer aan de gespreksgroep
uitgegroeid tot vrijwilliger bij de stichting. Ook
zij zet haar ervaringsdeskundigheid in om
anderen te ondersteunen. Dat is nu de kracht van
Labyrint-In Perspectief!

vrijwilliger

Willemijn de Man
‘Recent ben ik gestart met E-health, een internetmodule
voor de begeleiding van mantelzorgers door mantel
zorgers. Dit werk geeft me veel voldoening en herkenning.’
Willemijn heeft een tweelingzus met een psychische aandoening. Zij zou een boek
kunnen volschrijven over wat ze in de afgelopen dertig jaar met haar zus heeft
meegemaakt. Ze is vrijwilliger bij Labyrint-In Perspectief sinds 1997.
fotografie David Verwer
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Thuiskomen op
de Kind Van Dag
Labyrint-In Perspectief organiseert jaarlijks een dag speciaal
voor mensen die zijn opgegroeid met een psychisch zieke
ouder. Een dag om ervaringen te delen in een warme, veilige en
gezellige sfeer en herkenning en erkenning te vinden. Er is een
thema dat ’s ochtends wordt geïntroduceerd. In de middag zijn
er workshops.
tekst Jolien van den Elsakker

K

inderen van ouders
met psychische pro
blematiek herkennen
elkaar vaak snel.
Als je een manisch
depressieve moeder hebt, ben je heel je
kindertijd gewend geweest op je tenen
te lopen thuis. En dat heeft gevolgen.
Dat is niet uit te leggen. Behalve aan
die ander die dit ook heeft gekend. Dan
heb je aan een half woord genoeg. En
dan maakt het niet zoveel uit of het nou
manische depressie was of borderline.
Of alcoholverslaving.
Kassandra Goddijn is al jaren betrokken
is bij de organisatie van de Kind Van
Dag. Zelf is zij ook kind van. Heel bewust
en zorgvuldig wordt elk jaar gezocht
naar een locatie waar men zich snel
thuis kan voelen. Een aantal jaren was
dit bijvoorbeeld een oude basisschool
in een gezellige buurt in Amsterdam.

Een laagje uitpellen
Mensen weten de Kind Van Dag te
vinden via de website van Labyrint-In
Perspectief, via via of door affiches bij
huisarts of psycholoog. Sommigen
komen ieder jaar terug. Kassandra
begrijpt dat goed. ‘Ik kijk er zelf ook
ieder jaar weer naar uit!’ Om het eerste
ijs te breken wordt iedereen hartelijk
ontvangen door de organisatoren.
Binnen kun je een laagje uitpellen.
Eerst door je jas op te hangen, later
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door de herkenning en erkenning die
je vindt bij de mensen die in hetzelfde
schuitje zitten. Kassandra: ‘Zo’n dag
is ontzettend gezellig. We starten
bij de ontvangst met koffie, thee en
iets lekkers. Onmiddellijk klinkt er
geroezemoes. Mensen spreken elkaar
aan alsof ze elkaar al jaren kennen. Het
vertrouwde zit er vanaf moment één in.
De eerste stap in het contact is al een
feit als iemand besluit naar deze dag te
gaan.’ Iedere bezoeker krijgt een sticker
met zijn of haar naam. Dit maakt de
afstand kleiner omdat iedereen elkaar
meteen bij naam noemt. Kassandra:
‘Het feit dat iedereen er om dezelfde
reden is, maakt dat het een warm bad is.
Mensen die voor de eerste keer komen,
hoeven zich niet verloren te voelen. Ze
worden meteen opgevangen’.

‘Voor mensen die
de situatie hebben
meegemaakt is
daar onmiddellijk
herkenning.’
Wat jou past
Elk jaar bedenkt de organisatie een
nieuw thema voor de dag. In het kader
van dat thema (bijvoorbeeld: ‘Kom uit

de schaduw’ of ‘Hou me los’) worden er
activiteiten aangeboden. De dag begint
met een lezing, training of voorstelling
ter introductie. Dan is de essentie gevat.
Kassandra:  ‘Vorig jaar hadden we  ‘De
Mat’. Een communicatietraining die
je er bewust van maakt in hoeverre je
akkoord bent met de communicatie
van een ander. Rode mat - niet akkoord.
Groene mat - oké. Het nodigt uit tot
nadenken en interactie maar het wordt
geen zware groepssessie’.

Drama
Zelf stond Kassandra eens op het
podium met een actrice. Zij was
een onderdeel van een voorstelling
‘terugspeeltheater’ die inging op het
onderwerp voor jezelf opkomen.
‘Waarom kom je opeens niet meer op
dinsdag op bezoek? Waarom moet dat
nu per se op donderdag? zuchtte de
actrice, die de rol van een depressieve
moeder speelde, futloos maar dramatisch. ‘Voor mensen die de situatie
hebben meegemaakt is daar onmiddellijk herkenning’, vertelt Kassandra. ‘Het
publiek reageerde dus op de scène en
gaf mij tips voor hoe ik de boodschap
anders kon brengen. De actrice kreeg
hierdoor een tegengeluid en ging ook
anders reageren. Zo kregen deelnemers
spelenderwijs voorbeelden van hoe bij
zichzelf te blijven en de regie te nemen’.

Emotie, herkenning, nieuwe inzichten
‘s Middags zijn er altijd workshops die
uitnodigen om het thema verder uit
te diepen, of juist om te ontspannen,
net wat je wilt. Mensen schrijven zich
van tevoren in voor een workshop die
hen aanspreekt. Er worden workshops
aangeboden die erg de diepte ingaan,
er zijn er ook die een cognitieve methodiek bevatten en aanzetten tot denken.

Ook de politiek ziet het
belang van de familie
tekst Hennie Zoontjes

Kassandra: ‘Zelf bezoek ik elk jaar de
familieopstellingen. Die workshop
wordt standaard aangeboden tijdens
de Kind Van Dag en er gebeurt altijd
íets. Emotie, herkenning, nieuwe
inzichten. Het levert altijd iets op, en
niet alleen voor degene die werkt’.
De workshops djembé en 'face your
fears' bijvoorbeeld  nodigen uit tot het
delen van weer een heel andere energie. Er mag gestampt, geschreeuwd
en gezongen worden. Alle workshops
gaan in principe over het uiten van
wie en wat je bent. Kassandra: ‘Het
bijzondere hieraan is dat mensen deze
emoties over het algemeen voor zich
houden maar het kan een eyeopener
zijn zo’n dag te beleven met lotgenoten.
In een groep onbekenden maar gelijkgestemden mag dat, want veiligheid en
begrip staan hier voorop’.

Afsluiting
‘Sommigen komen verhit uit de workshop, anderen aangedaan, vrolijk of
heel ontspannen. We delen aan het eind
van de dag met elkaar wat we ervaren
hebben. Bijvoorbeeld door iedere
workshopgroep een samenvatting te
laten geven van de middag. Zo hoort
iedereen ook van de andere workshops.
Daarna sluiten we af met bloemen
voor de trainers en natuurlijk voor het
organisatieteam. De mensen kunnen
dan naar huis, maar meestal blijft er
een aantal zitten om nog na te praten,
zo vol zijn ze van de dag. Ineens al die
herkenning vinden, dat is zó fijn. Waar je
meestal een buitenbeentje bent, hoor
je er hier helemaal bij. Dat is voor veel
deelnemers een heel nieuwe ervaring’.

Aandacht nodig voor kinderen
van ouders met psychische
problematiek
Hanke Bruins Slot (Lid Tweede Kamer
voor het CDA)
‘Familie en vrienden zijn ontzettend
belangrijk in ieders leven. Een mens is
niet gemaakt om alleen te zijn. Samen
kan je veel meer aan. Voor mensen
met psychische of psychiatrische
problemen maakt de inzet van familie
en vrienden heel veel verschil in het
gevecht voor herstel. Maar, het werkt
alleen als die familie en vrienden niet
overbelast raken. Daarom moedigt
het CDA aan dat lotgenoten elkaar
opzoeken en ondersteunen, zoals
bij Stichting Labyrint-In Perspectief
gebeurt. De politiek kan daaraan ook
een bijdrage leveren. Het CDA ziet
een grote meerwaarde in de rol van
de familievertrouwenspersoon in de
geestelijke gezondheidszorg. Ook vraag
ik de minister van VWS keer op keer om
aandacht voor de situatie van kinderen
van ouders met psychische problematiek. Zij zijn vaak kwetsbaar en moeten
ook op ondersteuning kunnen rekenen.’

Geen knuffeloma
of troetelmongool
Renske Leijten (Lid Tweede Kamer
voor de SP)
Renske Leijten, sinds 2006 woordvoerder zorg van de SP, is glashelder: ‘De
rol van familie, vrienden en bekenden
bij de ondersteuning van patiënten
met een psychische aandoening is
cruciaal. Niemand anders kent beter
de behoeften van de patiënten dan de
direct betrokkenen.’
Renske Leijten is echter niet enthousiast over de ontwikkelingen in de zorg
op dit moment: ‘Onder het mom van
bezuinigingen wordt nu de participatiesamenleving van stal gehaald. Terwijl

zorg gewoon een recht is. Mensen
zijn geen zorgvragers omdat ze willen
klagen. Mensen vragen zorg omdat ze
het nodig hebben. Vooral bij psychische
aandoeningen worden nog wel eens
mensen in de hoek gezet als klagers.
Bij deze doelgroep wreekt zich nog
het gebrek aan aaibaarheid. Het gaat
hier niet om knuffeloma’s of troetel
mongolen. Mensen met schizofrenie
of een verslaving worden niet zo snel
zielig gevonden.
Maar omgaan met een psychisch zieke
is voor de mensen eromheen een zware
belasting. Voor mantelzorgers is deze
ondersteuning in sommige opzichten
nog zwaarder dan de reguliere zorg
omdat psychische aandoeningen vaak
een grillig verloop kennen. De belasting
van mantelzorgers kan dan buitengewoon groot worden. En dat kan
mantelzorgers ook lelijk opbreken.
'Het is dan goed dat er een organisatie
als Labyrint-In Perspectief is die
vrijwilligers via lotgenotencontacten,
ondersteuning en voorlichting steunt.
Dat kost de overheid relatief weinig en
levert veel op. Wel mogen patiënten- en
cliëntenorganisaties wat meer van zich
laten horen’, vindt Renske. ‘Nu komt de
overheid wel erg makkelijk weg met
bezuinigingen in de zorg.’
Ook de ontwikkelingen in het kader
van de WMO zijn zorgelijk: ‘Het recht
op zorg is een groot goed. En het is
merkwaardig dat de WMO dat recht
op zorg juist doorbreekt. Verder kan
er ook onterecht beroep op de familie
worden gedaan. Mantelzorgers zijn al
vaak de stille kracht in de samenleving
en doen al ontzettend veel. Nu kunnen
ze geconfronteerd worden met
verplichtingen door de WMO. En dat is
fout. Je moet het ook willen en kunnen.
Verzorging heeft ook veel met privacy
te maken van ouders of kinderen. Niet
iedereen vindt het fijn om door zijn
eigen kinderen verzorgd te worden’.
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Vrijwilligers
maken mantelzorg
beter mogelijk
Cisca Goedhart is al meer dan 20 jaar vrijwilliger bij de stichting en de laatste jaren is zij
voorzitter van Labyrint-In Perspectief. Net als alle andere vrijwilligers doet ze dat naast haar
werk, onder andere bij het GIP (Global Initiative Psychiatry). Uit eigen ervaring weet zij hoeveel
steun je kunt hebben aan contact met mensen die te maken hebben (gehad) met naasten met
psychiatrische problematiek; zij groeide op in een gezin waarin de psychische stoornis van één
van haar ouders de sfeer bepaalde. ‘Als twintiger vond ik Labyrint-In Perspectief en ging ik met
lotgenoten in gesprek. Ik kwam veel mensen tegen die in een vergelijkbare situaties opgegroeid
zijn; dat schept direct een band.’
tekst Carlien Bootsma, fotografie Fleur Wiersma

E

r is in Nederland veel veranderd sinds de
oprichting van Labyrint-In Perspectief
eind jaren tachtig. De stichting bestaat
nu 30 jaar, vandaar dit magazine. Vóór
die tijd bleef de familie van een cliënt bij

de zorgverlening vrijwel buiten beeld. Soms kregen de
naasten zelfs de schuld van een stoornis van een fami-

bleek bijvoorbeeld dat meer dan driekwart van de mensen
die zorgen voor een naaste met psychische problematiek, zelf
uiteindelijk ook GGz-zorg nodig hebben. Ze raken ook sneller
burn-out of kunnen lichamelijke klachten krijgen.‘ Daarom is
een organisatie als Labyrint-In Perspectief hard nodig, zeker in
deze tijd waarin betaalde zorg eerder minder dan meer wordt
en de belasting voor de omgeving dus groter wordt.

lielid. Nieuwe inzichten in de psychiatrie, en protesten
(denk aan Dennendal!), leidden tot het betrekken van de
omgeving van de cliënt bij de zorgverlening. De sociale
psychiatrie vond meer weerklank.

Labyrint-In Perspectief
Labyrint-In Perspectief is er voor alle naasten van mensen met
psychische kwetsbaarheid of verslaving, ongeacht het soort
aandoening. In die zin is Labyrint-In Perspectief uniek. ‘Veel
mensen willen in het begin vooral weten wat de ziekte van hun
familielid precies inhoudt. In tweede instantie merken ze dat
de relatie tussen henzelf en de ‘zieke‘ belangrijker is. Daarnaast
blijkt dat zij zich niet snel zien als mantelzorger. Ze helpen
omdat zij betrokken zijn. Daarvoor zijn zij echter niet opgeleid
en de hulp kan erg ingewikkeld worden. De steun voor naasten
is dan ook hard nodig om te voorkomen dat zij zelf gebruiker
worden van de GGz. Uit onderzoek onder onze achterban
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‘Zeker nu betaalde zorg
eerder minder dan meer
wordt is ondersteuning van
mantelzorgers hard nodig.’
Zware last
‘Zorgen voor iemand met bijvoorbeeld een gedragsstoornis,
bipolaire stoornis of depressie is zwaar en onberekenbaar.
Door onbegrip kan een mantelzorger zich geïsoleerd gaan
voelen. Lotgenotencontact via Labyrint-In Perspectief geeft
een belangrijk sociaal element: praten met iemand die een
soortgelijk probleem ervaart kan verhelderend en steunend
zijn. Bij Labyrint-In Perspectief hebben we verschillende

‘De meer
waarde
van onze
stichting
neemt in
deze tijd
helaas
weer toe.’
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pijlers: we doen aan lotgenotencontact, organiseren bijeen
komsten en verstrekken informatie aan zowel aan onze
doelgroep als aan professionals in de zorg.'
Het bestuur heeft recentelijk de doelstelling aangepast
wegens externe ontwikkelingen en de daaruit voortkomende
veranderde behoefte. ‘De meerwaarde van onze stichting
neemt in deze tijd helaas weer toe‘, zegt Cisca. ‘Er is een tijd
geweest dat mensen ons minder nodig hadden, omdat ons
werk deels werd overgenomen door de afdelingen preventie
en dat was natuurlijk mooi. In deze tijd, waarin verwacht
wordt dat familie meer zorg op zich neemt, krijgen we weer
meer aanmeldingen. Minder bedden is goed, maar dan moet
eerst geregeld worden dat de zorg buiten de instellingen
goed is verzorgd. Nu moeten organisaties als LabyrintIn Perspectief ondersteuning leveren aan familie en andere
naasten, terwijl dit soort organisaties juist in deze tijd ook
minder ondersteund worden door de overheid.
Wij doen ons werk grotendeels met ervaren en betrokken
vrijwilligers tegen kosten die een fractie zijn van die van
een professionele organisatie. Het is dus van groot belang
dat Labyrint-In Perspectief de komende jaren dit werk kan
blijven doen. Ik hoorde laatst iemand zeggen: ‘als LabyrintIn Perspectief niet bestond zou het opnieuw uitgevonden
moeten worden’. De ondersteuningsbehoefte van familie is
groot, maar wordt nog lang niet voldoende gezien.‘

Huidige veranderingen in de zorg met
gevolgen voor mantelzorgers
De overheid heeft besloten de zorg dichter bij de mensen
thuis op te zetten zodat cliënten meer op hun omgeving
kunnen terugvallen. Daardoor gaat mantelzorg een steeds
grotere rol krijgen.

‘Lotgenotencontact
kan mensen uit hun
isolement halen.’
Hier kleven ook nadelen aan. ‘Ambulantisering (het streven
om mensen met een beperking zo veel mogelijk te laten
participeren in de samenleving) is goed zolang dit uit de
juiste motieven voortkomt. Bezuinigingen vanuit de overheid zijn op zich geen goede reden om ambulantisering
door te voeren. De familie moet het allemaal wel aankunnen.
Als mensen meer moeten terugvallen op familie, dan moet
ondersteuning voor de mantelzorgers vooral blijven en zelfs
worden uitgebreid.‘ Daar staat tegenover dat de overheid de
subsidie voor organisaties die familie en omgeving ondersteunen heeft stopgezet. ‘Dat is geen handig beleid. Je kunt
niet aan de ene kant meer van de familie als mantelzorger
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verwachten en aan de andere kant ondersteuning voor hen
vanuit maatschappelijke organisaties stopzetten. Bovendien
heeft de GGz al veel moeten bezuinigen, waardoor preventieafdelingen, die vaak familieondersteuningsprogramma’s
hebben, verdwijnen. De werkdruk bij de GGz is groot. Op
papier wordt de familie wel begeleid, maar in de praktijk is
daar nog een flinke slag te slaan. Organisaties zoals Labyrint-In
Perspectief kunnen voor relatief weinig geld veel betekenen
voor familieleden van mensen met een psychiatrische
kwetsbaarheid, omdat wij met veel vrijwilligers werken. Een
kleine investering van de overheid, levert in deze dus veel op
voor een groep die steeds meer moet doen, en daar minder
ondersteuning voor kan krijgen.‘
In het kader van de decentralisatie van (rijks)overheidsbeleid
naar gemeenten is het belangrijk dat de gemeenten goed
weten welke mogelijkheden er zijn voor de ondersteuning
van mantelzorgers. ‘Er is een verschuiving in mechanismen
voor de ondersteuning nodig. De gemeenten moeten
begrijpen hoe belangrijk de steun aan familie is voor de zorg
aan of het herstel van de cliënt. Er hoeft niet altijd gekeken
te worden naar de GGz-zorg, goede zorg kan ook komen uit
een sociaal netwerk, of vanuit ondersteunende organisaties.
Wij streven naar een zorgverlening waarin de familie wordt
gezien als partner in de zorg voor de cliënt. Maar diezelfde
familie moet ook worden gezien als mensen die in een situatie
zitten waarin veel van hen wordt gevraagd. Daarvoor moeten
ook zij vanzelfsprekend ondersteuning kunnen krijgen.‘

Lotgenotencontact
‘Lotgenoten geven een andere ondersteuning dan zorgverleners. Er zijn situaties waarin je wel iets van een lotgenoot
aanneemt, maar niet van een zorgverlener. Als ouder van een
kind met een psychische aandoening zal je bijvoorbeeld af en
toe in het belang van het kind tegennatuurlijk gedrag moeten
vertonen. Als een professional tegen jou zegt: ‘Hou die deur
nu maar gewoon dicht’, dan kun je in de verdediging schieten
‘Jij hebt makkelijk praten‘. Als een lotgenoot zegt dat het
echt de beste manier is om het probleem op die manier op te
lossen, ben je eerder geneigd om het advies op te volgen.‘
Door lotgenotencontact en bijeenkomsten kunnen mensen
tot andere inzichten komen. Dat betekent niet dat Labyrint-In
Perspectief op de stoel van de zorgverlener gaat zitten; als
mensen specifieke hulpvragen hebben of therapie nodig
hebben, dan heeft de stichting een verwijsfunctie. ‘Bij ons kun
je je verhaal kwijt en kun je ondersteund worden, maar we
bieden geen specialistische zorg.‘
Lotgenoten worden eerst opgeleid om hun vrijwilligerswerk
goed te kunnen doen. ‘Het is belangrijk dat deze vrijwilligers
hun eigen problemen kunnen overstijgen en hun verhaal
alleen inzetten als dit de hulpvrager helpt om iets beter te
begrijpen. We hebben veel ervaren vrijwilligers die groepen
begeleiden, verschillende fora op internet leiden, de e-chat

service bemensen en telefonisch lotgenotencontact voor hun
rekening nemen.‘

KOPP/KVO
Labyrint-In Perspectief ontwikkelde het afgelopen jaar een
kwaliteitsmodule KOPP/KVO. Een module voor KOPP-kinderen
(Kind van een ouder met Psychische Problematiek) en voor
Kinderen van Verslaafde Ouders (KVO). Hierin staan aanbevelingen voor zorgverleners hoe ze moeten omgaan met deze
groep kinderen, bijvoorbeeld door bij een crisisopname te
checken of de cliënt kinderen heeft en zo ja, of deze op dat
moment opgevangen worden. Ook worden risico- en beschermende factoren benoemd en met een screeningslijst wordt
bevraagd of er bij zo’n kind een risico bestaat zelf problemen te
ontwikkelen. Belangrijk is het besef dat elk kind van een cliënt
in beginsel risico loopt op beschadiging.‘

‘Organisaties als LabyrintIn Perspectief kunnen
voor relatief weinig geld
veel betekenen voor
familieleden van mensen
met een psychiatrische
kwetsbaarheid.’
Jaren geleden waren de familieleden van naasten bij zorginstellingen lang niet altijd zichtbaar. Cisca is ook KOPP-kind . ‘Ik
leerde dat ik me het best zo wenselijk mogelijk kon gedragen
en ik probeerde de rust in huis te waarborgen. Je krijgt als
jonge KOPP veel te veel verantwoordelijkheid, terwijl er geen
ruimte is om je op emotioneel vlak te ontwikkelen. Ik stond er
vaak alleen voor en wist vaak niet wat ik thuis aan zou treffen.
Dat heeft gevolgen voor je in je volwassen leven. Daarnaast
zakte mijn vader de laatste 10 jaar van zijn leven steeds verder
in een depressie. Na zijn overlijden was ik midden 20 en pas
daarna had ik meer ruimte voor mezelf. Ik vond Labyrint-In
Perspectief een ben me meer gaan verdiepen in de achter
liggende problematiek van mijn ouders en de consequenties
daarvan voor mij.'
KOPP-kinderen worden meestal nog door zorgverleners vergeten. Dat blijkt ook uit klachten die bij de GGz binnenkomen.
‘Het gebeurt tegenwoordig nog steeds dat een kind van
bijvoorbeeld 10 jaar alleen in huis achterblijft als een ouder
wordt opgenomen, zonder dat het kind weet dat de ouder is
opgenomen. Dat vind ik verbazingwekkend in een tijd waarin
we veronderstellen dat deze zaken geregeld zijn. Er moet
mijns inziens altijd gekeken worden naar de thuissituatie; als

er kinderen zijn moet er actie worden ondernomen. Zeker bij
een crisis situatie van de ouder, maar ook bij elke volwassene
die met psychische problemen in de zorg komt moet naar
de kinderen worden gekeken. In de volwassenenzorg is het
belangrijk dat de hulpverlener niet alleen naar de ziekte van
de patient kijkt, maar ook aandacht heeft voor de ouderrol.
Ondersteuning in de opvoeding levert niet alleen minder
KOPP problematiek, maar ook een gezondere patient, die zich
minder zorgen hoeft te maken.
In Nederland zijn veel KOPP-kinderen, bijna een half miljoen
kinderen tot 22 jaar heeft ouders met psychische of verslavingsproblematiek. Dit heeft gevolgen voor veel van deze
kinderen. ‘Globaal kun je zeggen dat éénderde van de KOPPkinderen zelf bij de reguliere GGz terechtkomt, éénderde bij
ambulante vormen van dienstverlening en éénderde meldt
zich niet, wat overigens niet wil zeggen dat er geen klachten
zijn. Het kan zich bijvoorbeeld uiten in lichamelijke klachten
die niet verder komen dan de huisarts. Bekendheid over deze
problematiek is daarom belangrijk! Veel hulpverleners blijken
niet goed te weten wat ze kunnen doen. De module KOPP/
KVO kan hier verandering in brengen. Daarin wordt uitgebreid
uitgelegd wat kan en moet gebeuren.‘

Familiebeleid
Een soortgelijke kwaliteitsmodule wordt in 2015 in samenwerking met Ypsilon en het Trimbos instituut ontwikkeld
voor Familie-van en andere directbetrokkenen. Deze module
is een leidraad voor de zorgverlener om naasten beter te
ondersteunen om zelf overeind te blijven en hen te betrekken
bij de behandeling van de cliënt. Deze wordt in sommige
gevallen geïsoleerd en beperkt en gaat, na beëindiging van
de behandeling, terug naar de familie die weinig van die
behandeling heeft meegekregen. Dat kan veel problemen
opleveren. De module kan helpen om familie beter te betrekken en te ondersteunen.

Toekomst
Gezien de huidige ontwikkelingen zoals ambulantisering en
decentralisatie zullen cliënten steeds meer een plek krijgen in
de samenleving. Op zich is dat een goede ontwikkeling. Een
dergelijk proces, ook wel transitie genoemd, vraagt echter
veel gewenning én tijd, iets wat in het huidige tijdsgewricht
juist minder beschikbaar is.
Familieorganisaties als Labyrint-In Perspectief kunnen hieraan
een belangrijke bijdrage leveren door de mantelzorgers
van cliënten de ondersteuning te bieden die zij broodnodig
hebben. Het zou dan ook wijs zijn als de overheid deze –
goedkope – vorm van ondersteuning eerder zou stimuleren
dan beknotten. Het huidige beleid toont helaas het tegendeel.
Ons werk om de familie goed op de kaart te zetten is daarmee
dan ook nog lang niet klaar.
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vrijwilliger

Paula Rubingh
‘Ik verzorg voor Labyrint-In Perspectief de informatiestand op
congressen en bijeenkomsten. Het vrijwilligerswerk helpt me
koers te houden en ik kan met andere vrijwilligers over mijn
zorgen en problemen praten.’
Paula is ouder van een zoon met Asperger, die inmiddels zelf een zoontje heeft. Vanaf 1998
kwamen er problemen en de baby heeft enige tijd bij Paula en haar man gewoond. Inmiddels
is het kind bij een pleeggezin ondergebracht en kan Paula weer gewoon oma zijn. Zij is
vrijwilliger bij Labyrint-In Perspectief sinds 2008.
fotografie David Verwer
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Geef ruimte aan het sociale
netwerk van GGz-clienten
Van familieleden en andere naastbetrokkenen wordt steeds meer verwacht dat zij naasten,
die dat nodig hebben, helpen. De overheid spreekt steeds nadrukkelijker mensen aan op hun
eigen verantwoordelijkheid, ook wanneer zij een lichamelijke of geestelijke beperking hebben.
Tegelijkertijd is de vermaatschappelijking van de zorg in volle gang, zodat mensen die wel wat
hulp kunnen gebruiken sneller en mogelijk ook vaker een beroep gaan doen op hun sociale netwerk.
tekst Yvette Wittenberg en Rick Kwekkeboom

D

it gebeurt ook binnen de sector Geestelijke
Gezondheidszorg (GGz). Met het beroep
op verantwoordelijkheid van de burger
enerzijds en de bezuinigingen in de GGz
anderzijds, lijkt het onvermijdelijk dat
naastbetrokkenen in de psychiatrie een grotere rol gaan
spelen in de zorg voor hun naaste.
Deze vorm van informele zorg of mantelzorg levert vaak voor
naasten veel voldoening op, maar tegelijkertijd voelt de groep
mantelzorgers die betrokken is bij een naaste met psychiatrische problematiek zich vaker dan andere mantelzorgers ernstig belast. De zorg is vaak langdurig en intensief. Ook doordat
men de noodzaak voelt voortdurend alert te blijven, houdt
men minder tijd en energie over voor andere bezigheden dan
men zou willen. Het taboe dat nog altijd rust op psychiatrische
problematiek werkt daarbij als katalysator.

Hoe gaat ondersteuning van
de sociale omgeving in zijn werk?
Er zijn diverse interventies ontwikkeld om familie te ondersteunen en bij de hulpverlening te betrekken. Naast het
informeren en ondersteunen van familieleden is ook het
samenwerken en inzetten van ervaringskennis van belang.
Een voorbeeld van zo’n interventie is de FAB-aanpak (Familie
Als Bondgenoot). Bij deze aanpak probeert men ervaringen
van familieleden te gebruiken als uitgangspunt voor scholing
van hulpverleners. Deze aanvulling op reguliere scholing kan
leiden tot tot een betere samenwerking en afstemming van
hulpverleners en familie. Uiteindelijk draagt dit bij aan het
herstelproces van cliënten en familieleden zelf. De ervaring
met het scholingspakket rond de FAB leverde positieve resultaten: de erkenning van familieleden als mededeskundigen
door de professionals in de GGz en de herkenning van hun
ondersteuningsvragen, verminderen de ervaren belasting
van familieleden

Samenwerken met professionals?
Mantelzorgers en professionele hulpverleners in de GGz
hebben in de meeste gevallen veel met elkaar te maken. Veel
mantelzorgers blijken ontevreden te zijn over de professionele
hulpverlening. Mantelzorgers missen erkenning waar het gaat
over hun deskundigheid rondom hun naaste. Ook ervaren
zij geen erkenning in hun rechten als naastbetrokkenen.
Negatieve ervaringen met professionele hulpverlening kunnen
bijdragen aan het gevoel van overbelasting bij mantelzorgers.
Mantelzorgers hebben behoefte aan een grotere betrokkenheid bij de zorg, waarbij ook hun deskundigheid wordt erkend.
Eventuele ondersteuning van mantelzorgers moet afgestemd
zijn op de specifieke situatie van de mantelzorger moet
gemakkelijk toegankelijk zijn. Dit leidt niet alleen tot betere
zorg maar ook tot minder belasting van de mantelzorger.

Veel mantelzorgers blijken
ontevreden te zijn over de
professionele hulpverlening

Een ander voorbeeld van een interventie waarbij de naasten
in de behandeling en begeleiding worden betrokken is de
Triadekaart. Deze kaart is ontwikkeld door Ypsilon en wordt
door zo’n 25 organisaties gebruikt. Deze triadekaart geeft
zowel aangrijpingspunten voor de rol die die familieleden
of andere naastbetrokkenen van mensen met schizofrenie
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Wat is er geregeld voor
naastbetrokkenen?
Herkenning van de onder
steuningsvragen van mantel
zorgers vermindert de door
hen ervaren belasting.

(kunnen) spelen in de zorgtriade (cliënt, professional,
naaste) als voor de ondersteuning die zij zelf nodig zouden
kunnen hebben.

De GGz besteedt de afgelopen jaren steeds
vaker aandacht aan de naastbetrokkenen van
mensen met psychiatrische problematiek. Het
Landelijk Platform GGz ontwikkelde bijvoorbeeld
Kwaliteitscriteria Familiebeleid.Hierin adviseert
ze organisaties allereerst om afspraken te maken
met de cliënt en familie over informatievoorziening, bejegening, betrokkenheid, ondersteuning
en bereikbaarheid en deze afspraken vast te leggen in een behandel- of begeleidingsplan. Verder
krijgen instellingen het advies gegevens rondom
contacten met familie een vaste plek te geven in
het clientregistratiesysteem. Ook zal familiebeleid
een vast onderdeel moeten zijn van de kwaliteitscyclus. Hulpverleners zullen daarbij ook moeten
worden geschoold in de omgang met familie.

Hoe ziet de GGz er in de toekomst uit?
De ideale GGz-organisatie van de toekomst zal inspelen op
deze ontwikkelingen en de naastbetrokkenen van mensen
met psychiatrische problematiek vanaf het allereerste begin
bij het hulpverleningsproces betrekken. Er zou dan sprake
zijn van een optimale samenwerking en de belangen van de
mantelzorgers zouden optimaal worden behartigd. Er zijn in
de praktijk echter tendensen merkbaar die het realiseren van
dit ideaal bemoeilijken.
Los van de al overal zichtbare bezuinigingen, lijkt de GGzsector vanuit zichzelf weinig geneigd om te veranderen. De
sector is nog altijd erg in zichzelf gekeerd en lijkt moeilijk los
te komen van de 'eilandcultuur’ die in zorgland toch vaak
heerst. Het lectoraat Community Care van de Hogeschool van
Amsterdam ziet hierin een taak: aanstaande professionals
zullen beter moeten worden toegerust om optimaal te
kunnen samenwerken met anderen, ook met mantelzorgers.
Het is dan ook verheugend dat de staatssecretaris van VWS
in zijn beleidsbrief over mantelzorg en de toekomst van de
AWBZ een Actieplan Scholing aankondigt. Hiermee wordt
aandacht gevraagd voor een betere afstemming tussen
formele en informele ondersteuning in de opleiding van
zorg- en ondersteuningsprofessionals.

Ondersteuning van het sociale netwerk
GGz-organisaties zouden zich niet alleen moeten richten
op het implementeren van familiebeleid en het behartigen
van belangen van mantelzorgers. We lieten eerder zien dat
mantelzorgers zich vaak (ernstig) belast voelen en vaak wel
wat ondersteuning kunnen gebruiken. Uit onderzoek onder
mantelzorgers in de regio Amsterdam, blijkt dat de behoefte
aan ondersteuning niet alleen voort komt uit negatieve
ervaringen met de professionele hulpverlening. Ook negatieve
ervaringen in het eigen informele netwerk spelen een rol.
Men is vaak teleurgesteld in de hulpbereidheid in eigen kring.
Interventies die het sociale netwerk van mantelzorgers (en cliënten) kunnen activeren zouden moeten worden ontwikkeld.
Hierbij kunnen en moeten GGz-organisaties een rol spelen.
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Hoe wordt een beter
familiebeleid vorm
gegeven?
In de praktijk blijkt dat veel GGz-organisaties hun
familiebeleid nog niet op orde hebben. Het wetsvoorstel Verplichte GGz zal wellicht zorgen voor
een kentering. Familieleden en andere directbetrokkenen zullen straks naar alle waarschijnlijkheid meer betrokken worden bij de beslissing
of verplichte zorg nodig is. Familie- vertrouwenspersonen zullen advies en bijstand geven
aan familieleden en andere directbetrokkenen
van vrijwillig en verplicht opgenomen cliënten.
Hiermee worden GGz-organisaties min of meer
door de overheid verplicht om concrete invulling
te geven aan hun familiebeleid.
De beleidsbrief over mantelzorg en de toekomst
van de AWBZ kan zowel voor gemeentes als
GGz-organisaties een stimulans zijn om meer
aandacht te schenken aan familiebeleid. De
komende jaren zal het kabinet inzetten op het
versterken van de positie van de mantelzorger.
Er wordt ingezet op verbetering van de samenwerking tussen cliënt, mantelzorger, vrijwilliger
en hulpverlener. Daarvoor zullen professionals
de mantelzorger als een gelijkwaardige partner
in zorg en begeleiding moeten zien. Ook zullen
professionals goed oog moeten hebben voor de
hulpvragen van de mantelzorger.

Deze tekst is gebaseerd op een artikel van Yvette Wittenberg en
Rick Kwekkeboom, werkzaam bij het lectoraat Community Care
van de Hogeschool van Amsterdam en auteurs van o.a.
de publicatie 'Bijzondere Mantelzorg'.

vrijwilliger

Domie Bos
‘Ik ben forummoderator voor Labyrint-In Perspectief.
Ik vind het fijn er te mogen zijn voor anderen. Het warme,
veilige gevoel dat ik zelf heb ervaren op het forum wil
ik graag overbrengen’.
Domie is partner van iemand met een afhankelijke persoonlijkheidsstoornis.
Vanaf het moment dat zij hem leerde kennen is ze de uitdaging aangegaan om te
blijven houden van de persoon achter de stoornis. Zij is vrijwilliger bij LabyrintIn Perspectief sinds 2014.
fotografie David Verwer
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Meer informatie
Het secretariaat is telefonisch bereikbaar op
maandag-, dinsdag- en donderdagochtend
van 10.00 tot 13.00 uur. Heeft u vragen of
opmerkingen, neem dan contact met ons op.
telefoon 06-83 32 47 64
mail secretariaat@labyrint-in-perspectief.nl
www.labyrint-in-perspectief.nl

