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Workshop familieparticipatie 
door Hanneke Laarakker 

In opdracht van: 

 
 

10 maart 2015 

 

Congres  
Gedragsproblemen bij ouderen 

in intramurale setting 
 

Wat gaan we doen? 

!!Wat is familieparticipatie? 
!!Hoe ziet u familieparticipatie en de zorg 

voor ouderen met gedragsproblemen? 
!!Casus van een van u 
!! Familieparticipatie is van de hele 

organisatie 
!!Voorwaarden 
!!Samenvatting 
!!Vragen voor thuis  

 Patricia Bender, locatiemanager 
BerneZorg: “We vinden het belangrijk dat 
de cliënt na opname de eigen sociale 
context in stand houdt. Dat betekent dat 
wij betrokken willen zijn en blijven bij 
eigenlijk het totale leven van de cliënt.” 

!! Bender, persoonlijke mededeling, 8 juni 2010. 
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Vraag aan de zaal 

 

Wat verstaat u onder 
familieparticipatie? 

Familieparticipatie 
 
!! In samenwerking met de familie* van de 

bewoner zorgen voor kwaliteit van leven 
voor de bewoner, waarbij  

!! de ervaringsdeskundigheid van de 
familie wordt benut én  

!! de familie wordt ondersteund bij het in 
stand houden van de relatie met de 
bewoner. 

 
•! partner, kind, kleinkind, vriend, anderszins verwant of nauw 

betrokken. 

Wat kan familieparticipatie zijn? 

!! De kunst is om opvattingen over familieparticipatie op een 
eerlijke en open manier met elkaar te bespreken en bij 
elkaar te brengen. 

!! Het gaat hierbij om het managen van verwachtingen, 
zonder dat het eenrichtingsverkeer wordt.  

!! Het uitgangspunt is dat een bewoner allerlei informele 
relaties onderhoudt die voor hem of haar van belang zijn.  

!! Voor de zorgorganisatie is het van belang om deze 
betekenisvolle relaties te erkennen en respecteren en om 
daar ruimte voor te bieden.  

!! Voor de medewerkers is het belangrijk om de 
familieleden, buren en vrienden te waarderen, te 
begrijpen, te ondersteunen en te stimuleren. 
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 Peter Westerhof, voormalig directeur 
Zorgcentrum Den Herdgang, nu van Zorgcentrum 
Reyshoeve, eveneens onderdeel van De Wever:  

 
 De familie* is de schakel tussen verleden, heden 
en toekomst van een bewoner. Het respecteren 
van de familie begint met de vraag:  

 
  En welke wens heeft u als familielid? Hoe 

kunnen wij u helpen? En wilt u ons helpen?  (...) 
 

  Familieleden voeden ons met ervaringen over 
hoe om te gaan met de bewoners. (...) Daar 
kunnen wij als zorgcentrum veel van leren.  

 
!! In: Beneken genaamd Kolmer, D.M. (2007). De kunst van het ontmoeten: 

onderzoek, scholing en praktijk in de familiezorg. Delft: Eburon, pp. 70-71P.  

En hoe gaat het nu met u? 
!!Aandacht voor de grote verandering in 

de familie:  thuis  is nu een  tehuis . 
!!Aandacht voor de emoties van de 

familie: wat doen de gedragsproblemen 
met hen? Teleurstelling, verdriet, 
opluchting, schuld en schaamte, 
boosheid. LUISTER en VRAAG. 

!!Heb respect en begrip voor 
tegenstellingen in de familie, maar kies 
geen partij! 
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Vraag aan de zaal 

Waar denkt u aan bij 
 familieparticipatie 

en  
de zorg voor  
ouderen met 

gedragsproblemen? 

 
CASUS  

Verwachtingen op diverse niveau s 
-! BIJTIJDS bespreken van WEDERZIJDSE 

verwachtingen over: 
-! het in stand houden van de levensstijl,  
-! in stand houden van de relaties, 
-! regels en gebruiken in het huis,  
-! hanteren van privacy 
-! regie en verantwoordelijkheid over het 

zorgplan 
-! inzage in dossiergegevens 
-! samenwerking in bijzondere 

omstandigheden 
-! scheiding tussen ADL, zorg, verpleging en 

behandeling 
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Invulling familieparticipatie 
!!Een welkom gevoel is belangrijk voor 

familie 
!!Wennen aan elkaar: vraag wat de familie 

wil 
!!Meedoen is zeer welkom maar wettelijk 

niet verplicht 
!! Familiegesprekken rond verwachtingen 

en emoties 
!!Aansluiten bij wensen en 

ervaringsdeskundigheid van familie 
!!Helderheid over de kaders van het huis 

en wettelijke verantwoordelijkheid 

De hele organisatie doet mee 

!! Familieparticipatie is al belangrijk bij: 
–!De aanmelding 
–!Het wachtlijstbeheer 
–!De intake 
–!De rondleiding  
–!De kennismaking 

!!En voor álle medewerkers dus ook: 
–!Receptionist, Tuinman, Pastoor, en alle 

anderen 

Misschien wel het belangrijkste:  
Communiceren 

!!Wees duidelijk over de kaders: 
basisregels voor communicatielijnen 

!!Het management  
–!Schept de voorwaarden 
–!Evalueert regelmatig 
–!Geeft inzicht in resultaten 
–!Viert successen 
–!Stuurt op naleving afspraken 
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Wat kun je doen als 
professional? SOFA - model 

Rollen van familieleden 

!! Persoonlijke relatie 

!! Expert 

!! Partner in de zorg 
 
!! Hulpvrager 

Activiteiten voor 
professionals 

!! Samenwerken 

!! Ondersteunen 

!! Faciliteren 

!! Afstemmen 

 
In het begin kost het investeren in die 
relatie tijd, maar uiteindelijk levert een 

goede relatie tijd op. 

Communicatieve (v)aardigheden: 
C O U P  

!!Contact maken: elkaar groeten, (her)
kennen, aanspreken 

!!Ondersteunen: in het onderhouden van 
de relatie met de bewoner én met elkaar 

!!Uitnodigen: om tradities, gewoontes, 
kwaliteiten en activiteiten van thuis naar 
het huis  te brengen 

!!Participeren: in dié activiteiten die de 
familie* zelf leuk vindt om te doen 
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Bij grensoverschrijdend gedrag 
!!Bij weigeren van een verzoek 

–!Vraag naar de reden van het verzoek 
–!Toon inzicht en begrip voor het verzoek 
–!Zeg duidelijk NEE 
–!Zoek samen naar een alternatief 

!!Bij verbale agressie 
–!Benoem het ongewenst gedrag 
–!Zeg wat NIET MAG  en wat je WEL WILT 

(volgorde!) 
–!Vraag naar de reden, toon begrip en zoek 

alternatief 

Samenvatting 

Hebben alle betrokken medewerkers dezelfde 
visie en beelden bij familieparticipatie als het 
gaat om: 
–! meehelpen en aandacht geven; 
–! familierelaties in stand houden en familie daarin 

ondersteunen; 
–! grenzen van medezeggenschap . 

Is er ruimte voor emoties en beleving van familie? 
Zijn afspraken duidelijk? 
Zijn communicatieve vaardigheden op orde? 
 

2 vragen aan uw organisatie  
 

Wat neemt u mee van deze 
presentatie? 

 
Wat zou u in uw organisatie nog willen 

doen om familieparticipatie (verder) te 
ontwikkelen?  
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ORGANISEREN VAN FAMILIEBIJEENKOMSTEN

H
anneke Laarakker is 
psycholoog en heeft 
een eigen advies- en 
trainingsbureau. Een 
paar jaar terug werd zij 

ingeschakeld door een manager van een 
somatische afdeling van een verpleeg-
huis. Die vertelde haar dat de afdeling 
regelmatig familieavonden organiseer-
de, maar dat deze vaak eindigden in 
gemopper. ‘De bijeenkomsten werden 
gehouden om de betrokkenheid van de 
familieleden te vergroten. Toch lukte dat 
niet’, zegt Hanneke. ‘Voor medewerkers, 
familie en ouderen was dat onbevredi-
gend. Iedereen had de beste bedoelingen, 
maar toch leverden de bijeenkomsten 
weinig op.’ 
De manager vroeg aan Hanneke of 
zij kon helpen het eens anders aan te 
pakken.

Verschillende verwachtingen
In haar werk heeft Hanneke ontdekt dat 
medewerkers van een zorginstelling, 
bewoners en familieleden vaak met 
verschillende verwachtingen naar een 
familiebijeenkomst komen. ‘Veel intra-
murale organisaties kijken in de eerste 
plaats functioneel naar familieleden’, 
zegt Hanneke. ‘Zij willen van familie-
leden graag instemming met hun beleid 
én ze hebben hen nodig als mantelzorger 

of vrijwilliger. Zorgprofessionals hopen 
vaak dat een familiebijeenkomst de 
familieleden motiveert om mee te 
denken en mee te helpen. Dat willen 
familieleden best, maar zij hebben ook 
een ander belang: ze willen dat hun 
dierbare goede zorg krijgt die aansluit bij 
het leven dat hij heeft geleid. De familie-
leden willen dus iets vertellen over de 
persoon en zijn verleden. En ook over de 
zorgen, twijfels en emoties die ontston-
den toen bleek dat het thuis niet meer 
ging. Ook willen ze de medewerkers 
leren kennen, omdat het belangrijk voor 
hen is om te weten wie hun geliefde 
persoon verzorgt.’
De bewoners zelf hebben dikwijls de 
behoefte om hun ervaringen te delen. 
‘Zij willen niet dat er “over” hen gepraat 
wordt, maar dat er mét hen gepraat 
wordt’, aldus Hanneke. Ze legt uit dat 
het de kunst is om ieders verwachtingen 
uitdrukkelijk onder woorden te brengen 
en van daaruit samen na te denken over 
kwaliteit van zorg. ‘Een familiebijeen-
komst is een uitgelezen bijeenkomst om 
hier aandacht aan te besteden.’

Tijdsdruk en schroom
Hanneke vertelt hoe belangrijk het is 
dat de organisatie investeert in een 
cultuur waarin duidelijk wordt dat 
familie en professionals gezamenlijk 

willen zorgen voor het welzijn van de 
bewoner. ‘Zo’n cultuur kun je alleen 
creëren als je de band tussen de oudere 
en zijn familie in stand houdt. Door de 
tijdsdruk die sommigen ervaren, is dat 
soms lastig. Zo heb ik meegemaakt dat 
verzorgenden liever niet wilden dat een 
zoon zijn demente moeder rond etens-
tijd bezocht. De andere bewoners in de 
eetzaal zouden onrustig worden van 
zijn aanwezigheid. De oplossing was 
ervoor te kiezen die twee op moeders 
kamer te laten eten. En ja, dat betekent 
extra organisatie en misschien een 
keertje extra lopen naar de afwaskeu-
ken. Maar de demente bewoner en 
haar zoon kunnen hun band dan wel in 
stand houden. En op de lange termijn 
levert het voor het huis ook iets op. Een 
zoon die zich “thuis” voelt, zal eerder 
bereid zijn hand- en spandiensten te 
verlenen en iets voor moeder te doen, 
omdat hij er toch is.’ 
Het is ook belangrijk om regelmatig 
persoonlijke gesprekken te voeren met 
de oudere en diens naasten, bijvoorbeeld 
over het verleden. ‘Dat gebeurt ook al 
wel’, zegt Hanneke. ‘Denk maar aan de 
aandacht voor levensverhalen die veel 
activiteitenbegeleiders hebben. Toch 
speelt angst voor emoties soms ook een 
rol in het contact met bewoners en fami-
lieleden van bewoners. Medewerkers 

Familie en professionals 
moeten samen zorgen voor 
het welzijn van bewoners

Als je in de ouderenzorg werkt, krijg je ook te maken met familieleden van bewoners. Samen 
met hen kun je ‘uitvinden’ welke zorg voor een oudere het beste is. Bijvoorbeeld in een 
familiebijeenkomst. Hanneke Laarakker vertelt hoe je dit aanpakt.

AS_11_12.indd   18 09/12/11   5:54 PM
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familieparticipatie

Familieparticipatie is onmisbaar in de
langdurende zorg. Participatie vraagt
iets van de familie én van de zorgorga-
nisatie. In de praktijk blijken veel fami-
lieleden en vrienden af te haken als
iemand ernstig ziek wordt of afhan-
kelijk is van zorg. Zorgorganisaties 
hebben op hun beurt dikwijls moeite
om in de drukte de familieparticipatie
goed te organiseren. Vilans onder-
steunt en adviseert zorgorganisaties
hierover onder het motto: De familie
als inspiratiebron.

kunnen bijvoorbeeld schroom hebben 
om te vragen hoe ouderen en hun fami-
lieleden de verhuizing naar het verpleeg- 
of verzorgingshuis ervaren hebben. Ze 
weten dat ze weinig tijd hebben om met 
de emoties om te gaan. Daarom hebben 
ze het er maar niet over.’ 
Een gemiste kans, vindt Hanneke. ‘Je 
leert de bewoners en hun familieleden 
beter kennen als je tóch het gesprek 
aangaat. Dan kun je ook beter bij het 
leven van iemand aansluiten. Een beter 
contact met bewoner en familie leidt 
uiteindelijk tot een betere kwaliteit 
van zorg.’

Verhalen
De manager die Hanneke een paar jaar 
terug inhuurde om samen de familiebij-

eenkomsten op een andere manier vorm 
te geven, heeft dat ook ervaren. ‘Ze was 
erg tevreden over het resultaat van de 
familiebijeenkomst-nieuwe-stijl die we 
samen organiseerden’, weet Hanneke 
nog. Zij vertelt hoe de bijeenkomst 
verliep: ‘We werkten met het thema 
“verwachtingen”. Ik had drie verhalen 
geschreven. Eén waarin ik vertelde hoe 
het voor een bewoner moet zijn om naar 
een “instelling” te moeten verhuizen. Op 
eenzelfde manier verwoordde ik wat de 
gevoelens van de familie kunnen zijn. En 
als laatste de intenties van medewerkers 
die in de zorg werken. Wat willen zij 
eigenlijk betekenen voor de mensen voor 
wie zij zorgen?’
Tijdens de bijeenkomst, waarbij zo’n 
tachtig medewerkers, bewoners en 

verwanten aanwezig waren, droeg 
Hanneke de verhalen voor. Vervolgens 
checkte ze of deze overeenkwamen met 
de ervaringen van de aanwezigen. Dat 
bleek deels het geval; er kwam veel 
instemming. Maar ook de verhalen 
van de mensen zelf kwamen los. En 
hun emoties. Medewerkers vertelden 
hoe graag zij het bewoners naar de zin 
willen maken en hoeveel last zij hebben 

Familieleden hebben tegenstrijdige gevoelens, 
enerzijds opluchting, anderzijds schuldgevoelens

AS_11_12.indd   19 09/12/11   5:54 PM
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van de beperkte mogelijkheden om eens 
op hun gemak een gesprek te voeren. 
Familieleden spraken over hun dik-
wijls tegenstrijdige gevoelens: enerzijds 
opluchting dat moeder goed werd opge-
vangen in een veilige omgeving, ander-
zijds schuldgevoel dat ze haar thuis niet 
meer konden verzorgen. En ouderen 
vertelden hoe het voor hen was om hun 
laatste levensfase in een verpleeghuis 
door te brengen. ‘Zo gaf een mevrouw 
aan dat zij zich als jong meisje het einde 
van haar leven weliswaar anders had 
voorgesteld, maar dat ze tegelijkertijd 

niet bij de pakken wilde neerzitten. Zij 
wilde de tijd in het verpleeghuis benut-
ten om haar leven zo goed mogelijk af te 
ronden’, zegt Hanneke. 

Gebrek aan medeleven
De familiebijeenkomst bleek een 
dusdanig succes, dat Vilans (kenniscen-
trum voor langdurende zorg) Hanneke 
vroeg om een workshop te ontwikkelen 
voor zorg- en hulpverleners die zelf zo’n 
bijeenkomst willen opzetten. Die is er 
inmiddels: Het organiseren van familie-
bijeenkomsten. De workshop begint 

met een introductie op het thema. 
Daarna vertoont Hanneke de film Kijk 
eens goed, gebaseerd op een gedicht 
van de Engelse verpleegkundige Phillis 
McCormack. Zij werd geraakt door het 
gebrek aan compassie die sommigen 
van haar collega’s vertoonden. ‘In de 
film zie je bijvoorbeeld hoe twee ver-
pleegkundigen over het hoofd van een 
oude mevrouw heen over haar praten’, 
zegt Hanneke. ‘Dergelijke situaties 
komen ook in de Nederlandse zorgver-
lening voor. Ik vertoon de film echter 
niet als aanklacht, maar juist om het 
gesprek op gang te brengen over weder-
zijdse verwachtingen.’
Na afloop van de film praat Hanneke 
met de deelnemers over de wijze waar-
op hun gesprekken met familieleden 
doorgaans verlopen: is er sprake van 
debat, dialoog of discussie? ‘Vaak blijkt 
dat de zorg- en hulpverleners streven 
naar dialoog, maar dat de gesprekken 
in de praktijk gaan over regeldingen en 
afspraken’, zegt ze. ‘Daarom oefenen 
we tijdens de workshop met gespreks-
technieken die de dialoog op gang 
brengen.’ Vervolgens maakt iedere 
deelnemer een eigen plan voor het 
organiseren van familiebijeenkomsten 
die deze dialoog op gang helpen. De 
plannen worden op flappen geschre-
ven. Deelnemers voorzien elkaars 
posters van vragen, adviezen en com-
plimenten. Daarna worden de flappen 
plenair besproken en formuleert  
ieder voor zich een aantal conclusies 
en voornemens. Ook maken de deel-
nemers alvast een voorzet voor een  
actieplan. Op welke termijn gaan ze 
zelf een familiebijeenkomst orga-
niseren? Wie betrekken ze daarbij? 
Waarom?

Ervaringen
Sinds het voorjaar van 2010 heeft 
Hanneke ongeveer vijftig workshop-
deelnemers getraind: activiteitenbege-
leiders, verzorgenden, psychologen, 
teamcoördinatoren, verpleegkundigen, 
woonbegeleiders en raadspersonen. 
‘Deelnemers zeggen dat ze dankzij de 
workshop veel scherper kijken naar 
de intenties van families, dat ze veel 
nieuwe dingen hebben gehoord en dat 

Zes typen familieactiviteiten

Theo Royers van Vilans inventariseerde de familieactiviteiten bij verschillende hui-
zen. Op basis hiervan onderscheidt hij zes typen die ieder een intentie weergeven: 

1. Informeren
De familiebijeenkomst heeft het karakter van een voorlichtingsbijeenkomst over 
onderwerpen die belangrijk zijn voor de bewoner en zijn familie, zoals: dagactivi-
teiten, bewindvoering, mentorschap, wasverzorging.

2. Activeren
Tijdens deze bijeenkomsten gaan familieleden, bewoners en medewerkers geza-
menlijk iets doen. Bijvoorbeeld: een voorjaarsschoonmaak houden, de tuin op 
orde brengen, kamperen voor de (achter)kleinkinderen in de tuin van het huis.

3. Versterken onderlinge band
Bijvoorbeeld via een: high tea, brunch, toneelavond, aromatherapie. Tijdens deze 
bijeenkomsten wordt de familie zelf een beetje verzorgd.

4. Verwerken
Deze bijeenkomsten informeren de familieleden over de ziekte en de gevolgen 
daarvan bij hun dierbare en ze ondersteunen hen bij het verwerkingsgesprek. Ze 
hebben soms de vorm van een gespreksgroep. 

5. Raadplegen
Familieleden worden geraadpleegd over onderwerpen als verbouwing, nieuw-
bouw, kwaliteit van zorg. Deze bijeenkomsten kunnen verschillende vormen aan-
nemen, zoals een open avond, een groepsdiscussie, een presentatie.

6. Dialoog 
Sommige zorgorganisaties organiseren bijeenkomsten met speciale werkvormen 
die de dialoog en samenwerking met de familie handen en voeten geven. 

Vilans ontwikkelde de toolkit Een sterke band. Deze helpt zorgorganisaties om 
met kleine stappen de familiebetrokkenheid steeds verder uit te bouwen. 
Zie: www.vilans.nl, kies ‘ons aanbod’ en dan ‘producten’. 

AS_11_12.indd   20 09/12/11   5:54 PM
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ze er wijzer van zijn geworden’, vertelt 
Hanneke. 
Wel blijkt het tijd te kosten om het 
gedachtegoed uit de workshop in orga-
nisaties voor het voetlicht te brengen. 
Hanneke raadt organisaties daarom aan 
om meerdere mensen uit één organisatie 
de workshop te laten volgen. Ook kan 
deze in company gegeven worden aan 
management, verzorgend personeel en 
activiteitenbegeleiding samen. ‘Dan 
kun je pas echt een start maken met 
een andere cultuur’, stelt ze. ‘Een cultuur 
waarbij het leven in “een instelling” zo 
veel als mogelijk een voortzetting is van 
het leven daarvoor. Mét de familieleden 
heel dichtbij.’  

Meer informatie: www.hlaarakker.nl. 

Tekst: Femke van den Berg Psycholoog Hanneke Laarakker: 'Familieavonden eindigen vaak in gemopper.'

Steun Stichting Michael-Wings! 

Zorg er samen met ons voor dat vele 
kinderen op de kinderafdelingen van 
Nederlandse ziekenhuizen gratis gebruik 
kunnen maken van internet aan bed! 

Kijk op www.michael-wings.nl en word 
ook sponsor of donateur!

Help mee!

Stichting Michael-Wings

via het Michael-Wing-System

Internet aan bed!
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op de slechte diagnostiek door de verpleeghuisarts was hij boos op de verzorgenden.  

Dit, vanwege het feit dat zijn moeder door verzorgenden niet meer naar de biblio-

theek in het dorp werd gebracht (“Ze houdt nog zo van lezen..!”) en dat haar apraxie 

niet meer inhield dan: “een paar kruimels die ze wel eens laat vallen”.  Dit alles was 

nog een beetje te begrijpen, ware het niet dat hij tot verbijstering van alles en ieder-

een er plotseling op stond, dat ter behandeling van de dementie zijn moeder zou 

bellen met een gebedsgenezeres. Daar had hij hele goede verhalen over gehoord. 

Met een mengeling van ongeloof en boosheid ging het team uit goed fatsoen met 

dit voorstel akkoord.

Van collega W. begreep ik achteraf (nadat mevrouw J. tien keer tégen de telefoon 

had gezegd – ze wist niet meer hòe ze door dat ding moest praten-  “dat we in Jezus 

de Heer vinden”), dat de gebedsgenezeres zonder noemenswaardig succes ten lan-

gen leste maar had opgehangen.

Woede
Woede van familieleden komt niet zelden voort uit een gevoel van machteloosheid. 

Waarom moet ons dit overkomen. Woede heeft een functie: het houdt het verdriet 

(over het verlies) en de wanhoop nog een beetje op af-

stand. Soms richten familieleden die woede op zichzelf, 

maar vaak is ook de verzorging onderwerp van hun 

boosheid. Woede is een normaal onderdeel van een 

rouwproces, maar voor verzorgenden wil dit nog wel 

eens rauw op het dak vallen. 

“Waarom  overkomt  
ons  dit?”
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De heer B. is op visite geweest bij zijn vrouw. Drie collega’s waren bezig met de rap-

portage en de overdracht. Tot zijn ongenoegen constateerde hij dat ze, hoewel het 

donderdag was, haar zondagse jurk aanhad. Op eigen initiatief had hij zijn vrouw 

meegenomen naar de slaapkamer om haar een dagelijkse jurk aan te trekken. Door 

het onvermogen van mevrouw B. om mee te werken, was de verkleedpartij op een 

treurig soort gehannes uitgelopen, waarbij mevrouw B. op een gegeven moment 

hard “Help.. help” was gaan roepen. Dit was genoeg voor de heer B. om boos uit te 

vallen naar het team: “Kunnen jullie hier niets anders doen dan vergaderen en ko�e 

drinken, is er nu nooit eens iemand van jullie die er aan denkt om iets extra’s te gaan 

doen met die arme stumpers hier? Het enige wat jullie kunnen is een beetje met 

elkaar kletsen en het ene papier na het andere vol schrijven.”

Beschuldigen 
In de meeste gevallen hoeft men geen studie psychologie gevolgd te hebben om 

te realiseren dat bezoekers, wiens familieleden zijn opgenomen, enig schuldgevoel 

hebben naar aanleiding van de opname. Niet zelden betreft het hier zelfverwijten: 

dure beloften uit het verleden kunnen de familie nog vaak parten spelen. Maar ook 

het idee te hebben gefaald en dat men vader in het verpleeghuis heeft weggestopt 

leidt tot schuldgevoelens. Berucht zijn ook de reacties van de dementerenden zelf, 

die de familie bij elk bezoek duidelijk laten merken dat ze door hen in de steek 

zijn gelaten… En over het algemeen geldt: schuldgevoel verdraagt men maar tot 

op beperkte hoogte. Wanneer men daarentegen overspoeld dreigt te raken door 

schuldgevoelens, dan zien we een merkwaardig fenomeen optreden: men gaat het 

schuldgevoel omkeren en slaat aan het beschuldigen. 

Anticiperend  rouwen
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De zoon van mevrouw van Z. is op bezoek: een gebeurtenis die ongeveer twee keer 

per jaar plaatsvindt. Hij woont in Scherpenzeel en moet per keer de tocht naar 

Friesland maken. Zijn moeder lijdt aan een wrede vasculaire dementie. Er is geen 

woord  mee te wisselen door haar volslagen afatische gebrabbel en ze geeft er geen 

enkele blijk van dat ze haar zoon herkent. Eenmaal aangekomen en na tien minuten 

op bezoek te zijn geweest bij zijn moeder wenst hij op hoge toon de verpleeghuisarts 

te spreken. Hij is duidelijk geschrokken. Wanneer de verpleeghuisarts ook nog op 

komt draven, begint hij haar van alles en nog wat voor de voeten te werpen. De kern 

van zijn betoog kan als volgt worden samengevat: wat heeft zij als arts en het team 

onder haar – “onder haar” zei hij -  gedaan en nagelaten om zijn moeder in een paar 

weken (!) tijd zo achteruit te laten gaan.

Ik vat nu de hele tirade even kort en bondig samen, maar kan niet nalaten om 

 ‘s mans laatste zin ook nog even te vermelden:

…. Kom ik daarvoor helemaal uit Scherpenzeel …!

Marchanderen
Dementeringsprocessen nemen veel wanhoop met zich mee. Wanhoop van familie-

leden die blijven zoeken naar een oplossing en een uitweg uit de nachtmerrie, waar 

ze in verzeild zijn geraakt.

Hoopvol probeert men (zie de gebedsgenezeres) de ene na de andere theorie of 

tv-uitzending te benoemen, die de dementie wellicht tot stand kunnen brengen. 
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Niet zelden worden medewerkers een beetje uitgevraagd “hoe het nou precies zit …”  

Men slaat aan het marchanderen. In het woord marchanderen zit het franse woord 

“marche” dat in het Nederlands met “markt” kan worden vertaald. Marchanderen is 

eigenlijk de markt a�open om iets of iemand tegen te komen om het dementerings-

proces om te keren of te stoppen.

Medewerkers van teams worden met enige regelmaat geconfronteerd met familie-

leden die beweren dat collega A. zus heeft gezegd terwijl collega B. zo heeft gezegd. 

Vervolgens wordt dan collega C gevraagd om te vertellen hoe het nou precies zit, 

om vervolgens boos (zie woede en beschuldigen) bij collega D. terecht te komen.

Anticiperend  rouwen
Hoe je het ook draait of keert: ontkenning, woede, beschuldigen en marchanderen 

hebben een functie. En deze functie is dat ze het verdriet, de angst en de zorgen nog 

een beetje op afstand houden. Hoe lastig ook: het is te duiden als gezond gedrag 

dat “helpt” het verdriet druppelsgewijs toe te laten, in plaats van dat men daarin 

verdrinkt.

Voor teams waar ik deze problematiek wel eens mee 

besprak had ik altijd de volgende adviezen:

Informeer de familie zoveel mogelijk over de dagelijkse 

gang van zaken en met name over de zelfzorggebie-

den. Meestentijds stelt men het zeer op prijs om te 

horen of moeder lekker heeft gegeten, of ze het een 

beetje kan vinden met een aantal medebewoners en of ze de afgelopen nacht goed 

geslapen heeft. Gaat het poepen en plassen een beetje.. en heeft ze het nog wel 

eens over de kinderen. Informeren, informeren...

Lastige  familie..?
Bedenk vooral dat lastige familie het lastig heeft. Vooral bij hen is het zaak om ook 

eens te vragen hoe de reis is geweest, hoe het voor hen is om op bezoek te komen 

en hoe men het ervaart dat pa of ma zo achteruit gaat. Het vereist het negeren van 

toelaten  van  verdriet

Anticiperend  rouwen
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de natuurlijke re�ex om lastige familie zoveel mogelijk te ontwijken. Het is overbodig 

om te vertellen dat ook deze familie zoveel mogelijk baat heeft bij informatie. Wel-

licht dat het volgende idee ook nog een bijdrage kan leveren. Probeer in ieder geval 

te voorkomen dat er een uitputtende discussie gevoerd wordt op de woongroep 

waar iedereen bij aanwezig is. Nodig de familie uit (wanneer de emoties hoog oplo-

pen) om in een rustige ruimte het gesprek voort te zetten. Spreek na dit gesprek met 

collega’s af dat de familie een paar uren later nog eens teruggebeld moet worden. 

“Gaat het weer een beetje..” en “We blijven ons best doen voor uw moeder of vader..”, 

zijn dan uitspraken die de ergste kou weer een beetje uit de lucht kunnen halen en 

de relatie open kunnen houden.

Familieparticipatie
Een van de verstandigste zaken om te doen is het uitnodigen van familie bij bewo-

nersbesprekingen. In veel verpleeg- en verzorgingshuizen is er enige weerstand 

tegen dit idee en wordt invoering daarvan afgehouden door twee argumenten:

• “Het gaat nu prima..” Familie wordt vooraf ingelicht dat er een bespreking is   

 gepland en men wordt gevraagd of er nog punten zijn die de familie besproken  

 wil hebben. De familie wordt in het kort op de hoogte gebracht van hetgeen het  

 (multidisciplinaire) team wil bespreken. Vervolgens vindt de bespreking   

 plaats. Na a�oop van de bespreking wordt de familie gebeld met het resultaat  

 van de besprekingen en de afspraken die daarin gemaakt zijn rondom de be- 

 woner. Vanzelfsprekend wordt er wel toestemming aan de familie gevraagd om  

 de afspraken uit te voeren. Het idee dat heerst, is dat bewonersbesprekingen  

 op deze manier vlot en e�ciënt verlopen en dat de aanwezigheid van familie  

 bij de bespreking het risico met zich mee brengt, dat te uitgebreid en emotioneel  

 ingegaan wordt op bewonersproblematiek.

 Bovenstaande manier van werken is eerder familie-informatie te noemen, dan  

 familieparticipatie. 

•  Er is nog een argument dat vaak wordt gebruikt om geen familie uit te nodigen  

  bij bewonersbesprekingen, en wat vooral door verzorgenden wordt gehanteerd:  

  “Wanneer de familie erbij zit, dan kunnen we niet vrijuit praten..”. 
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Uit angst de familie te kwetsen, verkeerd over te komen of om fouten te maken, 

vinden verzorgenden het vervelend dat familie aanschuift in besprekingen. 

Men voelt zich beperkt  in de meningsuiting, vooral bij lastige situaties: bewoners die 

moeilijke gedragsproblemen met zich mee brengen, familie die veel klaagt en 

moppert, et cetera.

Familieparticipatie  in  besprekingen:  doen!
Ik heb een kort en bondig advies voor wat betreft de aanwezigheid van familie bij 

bewonersbesprekingen: doen!

Ik heb in veel verpleeg- en verzorgingshuizen meegeholpen om familieparticipatie 

(in besprekingen) te realiseren. Ik ben nog nooit een team tegen gekomen dat en-

thousiast was voor dit idee. Ik ben ook nog nooit een team tegen gekomen (toen ze 

het eenmaal hadden ingevoerd) dat deze manier van werken heeft teruggedraaid. 

Integendeel: alle deelnemers aan bewonersbesprekingen vinden de aanwezigheid 

van familie bij besprekingen steevast een verrijking van de gesprekken. De ervaring 

leert dat familie uitstekende informatie kan verscha�en over omgangsadviezen en 

de voorgeschiedenis van bewoners. Bovendien leidt een gesprek over het wel en 

wee van de bewoner op de woongroep, en hoe verzorgenden de desbetre�ende 

bewoner daar ervaren, tot een beter begrip tussen verzorgenden en familie.

Ik zou zeggen: niet teveel over vergaderen. Gewoon doen!

Anticiperend  rouwen
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Tip

Hierboven is het advies al gegeven om een en ander eens met je leidinggevende of 

je collega’s op te nemen. Vanzelfsprekend kun je een (gedeelte van een) teambespre-

king of de ko�epauze ook gebruiken voor een leuke discussie met je collega’s op 

deze vragen. 

Succes!

www.gerkedeboer.nl

www.uwoontnuhier.nl 



www.hlaarakker.nl


