
Kick-off
leernetwerk personen 
met onbegrepen gedrag 

Dinsdag 4 februari 2020

Nynke Boonstra
Lector Zorg & Innovatie in de Psychiatrie



Programma 
9.00 – 10.00 uur

Algemene introductie leernetwerk 
Nynke Boonstra

Het perspectief van de familie - LPvFV 
Jettie Zijlstra

Het perspectief van de cliënt 
Michael Kaptein

10:15 uur: Start 1e Leernetwerkbijeenkomst



Onderzoek

• 2016-2018
• Methode:

• 50+ interviews

• Belangrijkste bevindingen:
• Samenwerking tussen partijen is vaak deel van het probleem

• Vraagstukken veelal complex -wicked problems- leidt tot 
handelingsverlegenheid onder professionals 

• Verschillende perspectieven - verschillende taal

• Familie en cliënten hebben behoefte aan grotere betrokkenheid bij 
keuzes





• Van verwarde personen

• Via personen met verward gedrag

• Naar personen met onbegrepen gedrag



NHLStenden.com



Zonmw.nl



Doelstelling leernetwerk 
Professionals vanuit domeinen zorg, welzijn en 
veiligheid in Friesland samenbrengen om 
domein overstijgend en op een duurzame 
manier te werken aan het verbeteren van de 
zorg en ondersteuning voor mensen die 
onbegrepen gedrag vertonen.

Het leernetwerk is een initiatief van NHL Stenden en wordt in nauwe samenwerking opgezet met: 
ROSANA (Regionale Samenwerking Acute en Niet Acute zorg)
SDF (Sociaal Domein Fryslân)
LSFVP (Landelijke Stichting Familie Vertrouwens Personen)



Een leernetwerk: elkaar leren te leren, 
balans vinden tussen verwondering en daadkracht
Door het leernetwerk elkaars perspectief en deskundigheid vanuit zorg, welzijn en veiligheid 
beter leren kennen en eerder inzetten

Uitkomsten:

• Hebben de deelnemers van het leernetwerk meer zicht op hun eigen mogelijkheden en de mogelijkheden 
van ketenpartners in het ondersteunen van personen met onbegrepen gedrag.

• Voelen de deelnemers van het netwerk zich competenter (als netwerk) in het omgaan met personen 
met onbegrepen gedrag.

• Zoeken de deelnemers van het netwerk domein overstijgend en interdisciplinair naar passende oplossingen in de 
ondersteuning van personen met onbegrepen gedrag.

• Worden lessen vanuit casuïstiek beter vertaald naar beleid, praktijk en onderwijs.

• Het project leidt tot een duurzaam leernetwerk, met als doel personen met onbegrepen gedrag betere ondersteuning 
te bieden.



Werkwijze

Denktank



1 of 2 casussen in Friesland vormen de basis voor het leernetwerk
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online community – uitwisselen vragen, artikelen, ervaringen



1
Regio 1: Noard East Fryslân
Pietie Visscher (gebiedsteam)
Willem van Vlaanderen (Politie Fryslân)
Grietje Oldersma (adviseur veiligheid gemeente)
Jettie Zijlstra  (LSFVP)
Cobie de Wind (bewindvoering)
Christel van Mersbergen (FACT Dokkum)
Michael Kaptein (ervaringsdeskundige)

Regio 2: 



Nynke Boonstra Wietske Dijkstra
project coördinatie procesbegeleider leernetwerk

Ieta Berghuis Bart de Jager 
procesbegeleider leernetwerk projectleider

Esther van ‘t Wel Hans Barf
projectondersteuning monitoring

Jettie Zijlstra Michael Kaptein 
familieperspectief LSFVP ervaringsdeskundige GGZ Friesland

Evert Boomsma Ton Dhondt 
projectcommissielid SFD & ROSANA projectcommissielid GGZ Friesland & ROSANA

Martje Yntema
Verpleegkundig Specialist GGZ ACT

Even voorstellen - de projectgroep



WELKE ROL WENST U?



Met dank aan:

Vragen, mail: nynke.boonstra@nhlstenden.com

mailto:nynke.boonstra@nhlstenden.com


Het perspectief van de 
familie - LPvFV
Jettie Zijlstra

Samenwerken met familie, een ander perspectief

Kick-off
leernetwerk personen met onbegrepen gedrag 





Familievertrouwenspersoon biedt naasten 

• een klankbord
• informatie en advies
• bemiddeling in de triade
• ondersteuning in klachtenprocedures

Familievertrouwenswerk



Familievertrouwenswerk



Bevorderen van de samenwerking tussen cliënt, behandelaren en de familie/naasten in 
de triade.

Triade



2014  terugblik: aan de vooravond van de transitie 

Op 14 oktober heeft minister Schippers het rapport Over 
de brug: Plan van aanpak voor de behandeling, 
begeleiding en ondersteuning bij ernstige psychische 
aandoeningen aan de Tweede Kamer aangeboden. In 
haar begeleidende brief aan de Tweede Kamer schetst 
de minister drie vervolgstappen. Het Landelijk Platform 
GGz zal een voorstel opstellen voor de ontwikkeling van 
de regionale herstelacademies. Er zijn initiatieven voor 
een zorgstandaard voor mensen met ernstige 
psychische aandoeningen. Voorts ziet de minister 
mogelijkheden om de innovatieagenda van Over de brug 
aan te laten sluiten bij het innovatieprogramma dat in 
ontwikkeling is voor de langdurige intramurale ggz. 



Rapport Over de brug

Het rapport Over de brug is geschreven onder regie van kenniscentrum Phrenos.
http:/www.kenniscentrumphrenos.nl/items/de-brug-pva-epa. 

De Projectgroep Plan van Aanpak EPA bestaat uit: 

- deskundigen van de ggz, 
- de academische psychiatrie
- patiënten- en familieorganisaties
- zorgverzekeraars
- de VNG
- RIBW en
- de huisartsgeneeskunde.

Het rapport is opgesteld in opdracht van alle partijen die betrokken zijn bij het Bestuurlijk Akkoord GGZ. 

Gescheiden werelden met elkaar verbinden

http://www.kenniscentrumphrenos.nl/items/de-brug-pva-epa.


G

Bezien naar doelen:

1. Ondersteunt herstel en bevordert empowerment.

Om te herstellen moeten betrokkenen zich ‘empowered’ voelen: autonomie herwinnen en risico’s en verantwoordelijkheid durven nemen. De focus ligt op potentieel en
krachten. Herstel en empowerment vragen om verandering in iemands persoonlijk leven én in iemands omgeving. Mensen in staat stellen hun eigen leven vorm te geven, ook
als zij ondersteuning nodig hebben; 

2. Bevordert participatie en bestrijdt stigmatisering.

Rehabilitatie vanaf dag één! Als we herstelwensen op maatschappelijk gebied even belangrijk maken als symptoomstabilisatie, moeten rehabilitatiedoelen geen vrome wensen
blijven waarvan hulpverleners hopen dat ze vervuld worden wanneer een patiënt eenmaal symptoomvrij is. Herstel is nauw verbonden met sociale inclusie en mogelijkheden
om zinvolle rollen in de gewone samenleving te vervullen. Dit is niet alleen een opdracht voor de GGz of andere hulpverlenende instanties, maar ook voor de samenleving als
geheel. Zelf)stigmabestrijding is een noodzakelijk complement van rehabilitatie en begint in de GGz. Hulpverleners moeten zich bewust zijn van de rol van stigma in de 
hulpverleningsrelatie.

3. Streeft naar veiligheid (en het nemen van verantwoorde risico’s).

Streef naar een goede verhouding tussen veilig zijn en verantwoorde risico’s nemen in het belang van herstel. ‘Positive risk management’ bijvoorbeeld is een bruikbaar concept 
om samen na te denken over het minimaliseren van risico’s en het realistisch inschatten van de (grenzen aan) iemands autonomie. Zo worden mensen ondersteund om risico’s
af te wegen in het licht van hun hersteldoelen.

4. Stemt zorg individueel af (‘personalized care’).

Afstemmen op de persoon vergt serieus luisteren naar de patiënt die meedenkt en keuzes maakt over zijn eigen behandeling, begeleiding en ondersteuning (shared decision 
making). Naast professionele hulpverleners zijn ook vrienden, familieleden en door patiënten zelf geïnitieerde zelfhulpgroepen welkom om belangrijke bijdragen te leveren
aan een individueel zorgarrangement.

Goede zorg in 12 stappen       (Over de brug)
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Bezien vanuit relaties

5. Investeert veel in een goede werkrelatie.
Goed luisteren, een gelijkwaardige positie innemen en verbinding zoeken. Een behandelaar trekt niet te snel conclusies en investeert in het zoeken naar gemeenschappelijke
doelen. Het tempo, de herstelfase en de persoonlijke beleving van de cliënt zijn leidend. Professionele afstand mag geen excuus zijn om eigen gevoelens geen betekenis te 
geven in het contact. Zonder betekenisvolle verbinding ontstaat geen effectieve werkrelatie.

6. Ondersteunt en werkt samen met familie en andere naastbetrokkenen.
Familieleden kunnen in verschillende rollen ingeschakeld worden bij de zorg. Geef meer prioriteit aan de vraag hoe dat op een effectieve manier kan en besteed (meer) 
aandacht aan hun behoeften als mantelzorger of ondersteuner. Voorzie naastbetrokkenen ruimhartig van informatie en communiceer tijdig en goed. Privacy- argumenten
mogen geen dooddoener worden die oprechte betrokkenheid en bereidheid tot steun frustreert.

7. Werkt aan effectieve relaties in de bredere omgeving.
Tot stand brengen van aansluiting bij de bredere sociale omgeving, van een ‘uitgebreide triade’ tussen cliënt, familie-maatschappij en zorgverlening is het doel. Dan zijn
professionals nodig die systemisch denken en werken, vooral als sprake is van complexe problematiek en onwelwillende omgevingen.

Goede zorg in 12 stappen   (Over de brug)
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Bezien vanuit het aanbod

8. Biedt zorg die rekening houdt met de dimensies en fasen van herstel.

Dimensionele diagnostiek sluit beter dan categoriale aan bij de persoonlijke constellatie van symptomen en cognitieve beperkingen van een individu en biedt goede 
mogelijkheden om van meet af aan het maatschappelijk en persoonlijk herstel (en eventuele stagnaties hierin) mee te laten wegen. Onderzoek het potentieel van de 
‘diagnostiek van de vragende wijs’2, ook met het oog op de veelbelovende ruimte die deze biedt voor aansluiting bij het herstelproces en gelijkwaardigheid in de
behandelrelatie.

9. Biedt zoveel mogelijk bewezen effectieve interventies aan.

Herstelondersteuning en evidence-based werken sluiten elkaar niet uit. In de behandeling en rehabilitatie dienen interventies van bewezen waarde standaard een plaats te 
hebben. Zowel evidence- based werken als het herstelconcept vertrekken vanuit het idee dat mensen op basis van deugdelijke informatie beslissingen over hun
behandeling moeten kunnen nemen. In individuele gevallen zal een hulpverlener altijd gebruikmaken van praktijk- en ervaringskennis om in overleg met een patiënt na te 
gaan hoe de bewezen effectieve interventie moet worden toegepast.

10. Bevordert goede lichamelijke gezondheid en somatische zorg.

De achterstanden van mensen met ernstige psychische aandoeningen in gezondheid en levensverwachting vragen om een betere integratie van psychiatrische en 
somatische zorg. Goede en standaard (regelmatige) somatische screening is nodig om de bijwerkingen van antipsychotica aan te pakken en obesitas en het 
metaboolsyndroom te voorkomen. De aandacht voor een gezondere leefstijl en de inzet van leefstijlinterventies (beweging, gezonde voeding, minderen of stoppen met 
roken) zijn groeiende en van groot belang. 

Bijvoorbeeld de kernvragen die hoogleraar en psychiater Jim van Os voorstelt: 
1. Wat is er met je gebeurd? 2. Wat is je kwetsbaarheid en je weerbaarheid? 3. Waar wil je naartoe? 4. Wat heb je nodig?

De aandacht voor een gezondere leefstijl en de inzet van leefstijlinterventies (beweging, gezonde voeding, minderen of stoppen met roken) zijn groeiende en van groot 
belang.

Goede zorg in 12 stappen                             (Over de brug)
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Goede zorg in 12 stappen                             (Over de brug)

11. Biedt integrale zorg die op continuïteit is gebaseerd.

Waar mensen met ernstige psychische aandoeningen problemen of wensen op meerdere levensterreinen hebben, vormen in een sterk 
geambulantiseerd behandel- begeleidings- en ondersteuningsaanbod fragmentatie en discontinuïteit grote risico’s. Wij kunnen dit voorkomen met 
een integrale aanpak en een breed pakket van hulp- en dienstverlening.
Continuïteit van zorg speelt een rol bij alle overgangen tussen de hulpvormen. Alle aspecten van continuïteit vergen nauwe samenwerking tussen 
(ambulante) (woon)begeleiders en hulpverleners uit ambulante multidisciplinaire behandelteams.

Breng op regionaal niveau een zorg- en sociale kaart tot stand zodat de verschillende behandel- en ondersteuningsvormen en hun bijdrage in 
termen van uitkomsten voor de cliënt voor elke hulpverlener duidelijk zijn.

12. Maakt optimaal gebruik van nieuwe technologie.

E-mental health houdt in de inzet van digitale technologie en nieuwe media bij screening, gezondheidsbevordering, vroege interventies,
behandeling en terugvalpreventie en bij verbetering van de zorgverlening. Via het internet aangeboden beslissingshulpen kunnen 
informatiesystemen van behandelaars verbinden met die van de patiënt, als ondersteuning van de herstelgedachte en shared decision making.

Slimme technologie als voorwaarde voor echte ‘personalized medicine’ zou de toekomst zijn. Niettemin is de kennis over de inzet van 
vernieuwende technologie bij mensen met ernstige psychische aandoeningen nog beperkt. Zaak is om de kloof tussen de digitale have’s en have-
not’s niet verder te vergroten.



G

Kortom:

Goede zorg vereist een integraal pakket van evidence-based behandeling, ondersteuning van maatschappelijk functioneren en aansluiting bij de individuele wensen en
krachten, waarbij patiënten en familie producent én consument zijn van zorg.

Goed uitgewerkte, op hun effecten onderzochte behandelings- en ondersteunings-arrangementen moeten niet alleen solide symptoombehandeling, bemoeizorg en
crisisbestrijding omvatten, maar ook maximaal ruimte bieden aan rehabilitatie, trajectbegeleiding en stigmabestrijding. 

Meer weten over de twaalf punten van inhoudelijk goede zorg? Over participatie bevorderen, risico’s en veiligheid afwegen en op de persoon afgestemde zorg?

Download het rapport Over de brug van www.kenniscentrumphrenos.nl/publicaties/

Goede zorg in 12 stappen                             (Over de brug)



Samenwerken

De familie kent de film, kan de 
problematiek in een context 
plaatsen.

Voor effectieve samenwerking is het van 
belang dat er naar hen geluisterd wordt.



Onmachtscompetentie

“Sociaal werker moet beschikken over onmachtscompetentie”
Wat we moeten doen om de problematiek rond mensen met verward gedrag op te lossen, weten we wel zo ongeveer. Dat zei emeritus
hoogleraraar Andries Baart op het  Zorg + Welzijn congres ‘Mensen met verward gedrag’ in 2018. “Alleen het gebeurt niet, het is nog niet 
zover. Dus voorlopig is het nog niet opgelost.” Daarom is Baart op zoek gegaan naar antwoord op de vraag: 
Wat doen we tot die tijd?

- Werk relationeel. 
- Blijf nabij, nooit op afstand, wel mét afstand
- Beteugel gevaar, maar voeg geen leed toe
- Als je niets meer kunt, kun je altijd nog blijven
- Sluit aan en stem af
- Steun betrokkenen door hen te versterken en te troosten
- Maak er een gedeelde zaak van, geen wij-zij denken
- Wees vindbaar en aanspreekbaar
- “liefdevol doormodderen”

www.presentie.nl Stichting Presentie

http://www.presentie.nl


Samenwerking en ondersteuning naasten van mensen psychische 
problematiek
(ggz standaarden)

Generieke module Samenwerking en ondersteuning naasten

https://www.ggzstandaarden.nl/uploads/side_products/1b8008ecfffd7a20b8370f37527b0d9e.pdf


Wet Verplichte GGZ  per 1-1-2020
- Versterking van positie van patiënt en van familie en naasten
- Iedereen kan college van B&W verzoeken om verplichte zorg voor 

een inwoner te starten
- gelegenheid Eigen Plan van Aanpak te maken
- Familie heeft een sterkere positie  Ypsilon
- Familievertrouwenspersoon beschikbaar voor familie en naasten

Wetswijziging WvGGZ

https://www.ypsilon.org/crisis


Naasten moeten zoveel mogelijk worden betrokken bij de
- voorbereiding
- uitvoering
- wijziging
- beëindiging    van verplichte zorg.

Familievertrouwenspersoon biedt naasten  info en steun 

WvGGZ Uitgangspunt



Jettie Zijlstra
06-51030135
j.zijlstra@familievertrouwenspersonen.nl



Vlog Michael Kaptein

Zie link op de site: 
www.nhlstenden.com -> onderzoek ->
zorg-innovatie-in-de-psychiatrie

http://www.nhlstenden.com/


Het perspectief van de 
cliënt 
Michael Kaptein

Kick-off
leernetwerk personen met onbegrepen gedrag 
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