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Familie of naasten? 

De familievertrouwenspersoon ondersteunt niet alleen familieleden van mensen met 
psychiatrische of verslavingsproblemen. Ook vrienden, buren, mentoren, docenten en andere 
mensen uit de naaste omgeving van de cliënt kunnen bij de familievertrouwenspersoon terecht 
voor informatie, advies en ondersteuning. Voor al die mensen gebruiken we de term ‘naasten’. 
Daarmee bedoelen we dus ook gezinsleden en familieleden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afkortingen 
fvp: familievertrouwenspersoon 
ggz: geestelijke gezondheidszorg 
 

Gebruikte termen 
Basis-ggz: zorg van de huisarts, de praktijkondersteuner ggz en andere hulpverleners in 

de eerste lijn 
Specialistische ggz: zorg van specialisten in ziekenhuizen en ggz-instellingen, de zogenaamde 

tweede lijn 
Sociaal domein: gemeentelijke diensten die vallen onder de Wmo, de Participatiewet, de 

jeugdzorg en Passend onderwijs 
 



 

 
 

INLEIDING 

Voor u ligt het jaarverslag 2017 van de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP). De 

familievertrouwenspersonen van de LSFVP ondersteunen naasten van mensen met psychiatrische en 

verslavingsproblemen. In dit verslag leest u wat de LSFVP in 2017 heeft gedaan om de positie van naasten in 

de ggz te verbeteren. 

De aandacht voor de positie van naasten groeit 

Het verheugt ons dat de positie van naasten in de ggz steeds meer aandacht krijgt. Steeds meer 

zorgprofessionals van binnen en buiten de instelling gaan met naasten in gesprek. Ook de aandacht voor 

familiebeleid in de instellingen groeit. Een belangrijk hulpmiddel daarbij is de richtlijn Samenwerking en 

Ondersteuning Naasten van Mensen met Psychische Problematiek, die de instellingen sinds 2016 gebruiken. 

Naasten worden steeds meer betrokken bij zorg en behandeling  

In de ggz-instellingen wordt het betrekken van familie bij zorg en behandeling steeds meer gemeengoed. 

Toch ervaren naasten nog regelmatig gevoelens van onmacht, gebrek aan steun, overbelasting, verlies en 

onveiligheid in het contact met de ggz. Dit heeft steeds minder te maken met de houding van hulpverleners 

of het beleid van de instelling. Het komt vooral door de groeiende onzekerheid en de vele 

personeelswisselingen die het gevolg zijn van de veranderingen in de zorg. 

Veranderingen in de zorg brengen veel zekerheden bij naasten aan het wankelen 
Ook de wachtlijsten en de kortere opnameduur spelen hier een belangrijke rol. Mensen met ernstige 

psychiatrische problemen moeten langer wacht op behandeling in een kliniek. Of ze worden te vroeg 

ontslagen, zonder dat er vervangende zorg voorhanden is. Dit heeft grote gevolgen voor naasten, zeker als 

naasten ook mantelzorger zijn. Ze krijgen de tijd niet meer om op adem te komen en zoeken vaker de 

ondersteuning van een fvp. We zullen de fvp dan ook telkens opnieuw onder de aandacht moeten brengen. 

Bij naasten én zorgprofessionals. 

De LSFVP staat voor uw belangen, ook in 2018 

De zorg verandert voortdurend en daarmee verandert ook de positie van naasten. Het is in dat verband erg 

belangrijk dat de LSFVP de vragen en problemen van naasten aan het licht blijft brengen. Maar we lopen als 

organisatie tegen onze grenzen aan. De ondersteuningsbehoefte van naasten groeit, wordt complexer en 

vraagt meer tijd, maar het aantal fvp’en groeit niet mee. Ook hebben we behoefte aan uitbreiding van ons 

landelijk bureau met een communicatieadviseur en een jurist. We hopen in 2018 die ruimte te krijgen, 

zodat we naasten de steun kunnen bieden die ze verdienen. 

Drs. Rob Jongejans, directeur 

 

  



 

 
 

FAMILIE EN NAASTEN IN DE GGZ 

Bij de meeste instellingen staat het familiebeleid hoog op de agenda en dat is voelbaar als fvp. 

Instellingsmedewerkers staan meer open voor onze dienstverlening, hulpverleners verwijzen vaker door 

naar de fvp en de contacten binnen de instelling zijn prettig. Ook naasten zijn positief over de steun die ze 

van de instelling krijgen. Toch merkt de fvp in zijn dagelijkse praktijk dat het nog niet altijd goed gaat. Die 

signalen willen we u niet onthouden. 

Signalen uit de praktijk  

Aandacht voor naasten staat onder druk 

Uit de rapportages van de fvp aan de instellingen blijkt dat de aandacht voor naasten onder druk staat. Dit 

is te wijten aan de veranderingen in de zorg, de bezuinigingen en het grote personeelsverloop. 

Reorganisaties roepen veel vragen en ergernissen op bij naasten. Ook lukt het instellingen nog niet overal 

om familiebeleid tot op de werkvloer zichtbaar en voelbaar te maken.  

Naasten moeten zelf het initiatief nemen 

Naasten melden dat de contacten met de medewerkers van de instellingen meestal goed zijn, maar dat ze 

zélf het initiatief moeten nemen. Ook moeten naasten vaak zelf vragen om schriftelijke informatie over 

wet- en regelgeving, protocollen, richtlijnen, zorgprogramma’s en behandelplannen. Ze weten daardoor 

niet altijd wat ze mogen verwachten van de zorg. 

Telkens een andere behandelaar 

Een veelgehoorde klacht is dat er zo veel personele wisselingen zijn. Cliënten en hun naasten moeten soms 

meerdere keren kennismaken met een nieuwe behandelaar, omdat de vorige is vertrokken.  

Fvp nog niet altijd goed te vinden 

De samenwerking tussen de instellingsmedewerkers, de behandelaren en de fvp verloopt meestal goed. 

Maar er zijn nog steeds medewerkers die het gesprek afhouden. Meer bekendheid over en weer kan dan 

helpen. Ook de vindbaarheid van de fvp voor naasten kan beter. Dit is niet alleen een taak van de LSFVP, 

maar ook van de instellingen.  

Naasten krijgen te weinig informatie over ziektebeeld 

We horen vaak dat naasten door de instelling nog onvoldoende geïnformeerd worden over het ziektebeeld, 

wat zij ervan kunnen verwachten en hoe ze ermee om kunnen gaan. Naasten komen voor die informatie 

vaak naar de fvp, terwijl dit eigenlijk door de instelling georganiseerd zou moeten worden. De behandelaar 

en de fvp hebben eigen verantwoordelijkheden en die mogen elkaar niet hinderen. 

Naasten weten vaak niet waar de behandeling zich op richt 

Naasten willen bij de start van een behandeling actief betrokken worden en meedenken. Ze hebben 

behoefte aan uitleg over het doel van de opname en de behandeling. Maar naasten hebben vaak geen idee 

waar de behandeling van de cliënt zich op richt. Wanneer kan hun dierbare weer naar huis? Wat moet er 

dan zijn bereikt? Wat mogen ze in de toekomst verwachten van het ziektebeeld? 

  



 

 
 

Betrokkenheid of geheimhouding? 

Wat bij naasten veel frustratie veroorzaakt is de spanning tussen betrokkenheid en geheimhouding. 

Wanneer een cliënt niet wil dat de behandelaar praat met zijn naasten, respecteert de behandelaar dat. 

Partners en ouders worden dan niet gehoord en mogen de behandelaar geen informatie over de cliënt 

geven.  

De LSFVP begrijpt dat de behandelaar een vertrouwensband heeft met de cliënt. Aan de andere kant 

hebben partners en ouders waardevolle informatie. Ze dragen vaak een leven lang de last van de zorg voor 

de cliënt. Voor hen is het onbegrijpelijk dat wat zij belangrijk vinden voor hun man, vrouw, zoon of dochter, 

niet door de behandelaar wordt meegenomen. Luisteren naar wat partners en ouders te zeggen hebben, 

kan nauwelijks worden gezien als inbreuk op de privacy. 

Daarnaast hebben naasten behoefte aan de aandacht van behandelaren voor hun eigen zorgen. Ze zijn 

bijvoorbeeld ongerust dat een dwangmaatregel opgeheven wordt of zien op tegen het ontslag van een 

cliënt met zelfmoordgedachten. Ook op dit terrein kan nog veel worden verbeterd. 

Naasten verdwalen in de zorg 

Naasten hebben moeite om de juiste weg te vinden naar hulp voor de cliënt en ondersteuning voor henzelf. 

Er zijn vaak meerdere zorgverleners bij betrokken, die niet altijd even goed samenwerken. Daardoor krijgen 

zorgverleners geen goed beeld van wat de cliënt en zijn naasten nodig hebben. En is de weg naar de juiste 

zorg eenmaal gevonden, dan zijn cliënt en naasten vaak de enigen die het overzicht hebben van alle 

betrokken zorgverleners. Het lukt naasten of de ingeschakelde fvp niet altijd goed om contact te leggen met 

de verantwoordelijke behandelaar. 

Naasten hebben grotere rol door korte opnameduur 

Naasten merken duidelijk dat de opnameduur korter is. Cliënten gaan vaak na een paar weken alweer naar 

huis. Dit wordt verteld aan het begin van de opname, maar toch overvalt het naasten vaak. Het dringt in de 

drukte van een opname niet altijd tot ze door wat het in de praktijk betekent. Omdat cliënten korter in zorg 

zijn en de wachtlijsten langer, hebben naasten als vanzelf een grotere rol in de ondersteuning van de cliënt. 

Na een crisisopname krijgt de cliënt thuis een vervolgaanbod van zes weken. Daarna neemt het FACT-team 

het over en neemt het contact met de zorg langzaam af.  

Zelfstandige cliënt, toch belasting voor naasten 

We maken ons grote zorgen over de afbouw van de beschermde woonvormen. Naasten vragen zich vaak af 

of de cliënt de zelfstandigheid wel aankan. In de beschermde woonvorm kunnen naasten leunen op de zorg 

die de ggz-instelling geeft. Dat geeft rust. Naasten komen op bezoek in de rol van vader, moeder, broer, zus 

of vriend. Maar steeds vaker wordt van naasten verwacht dat ze de regierol nemen bij andere vormen van 

zorg, apotheek, huisarts, gemeente enzovoort. Het netwerk van cliënten met langdurige psychiatrische 

problemen is meestal heel klein. Het komt dus telkens neer op dezelfde mensen. 

  



 

 
 

Uit de praktijk van de fvp (1) 

 

“Je krijg nooit de context te horen van een vervelende situatie” zei een partner, “men vertelt 
enkel wat je familielid heeft gedaan.” 

 

Mijn vrouw heeft een verhouding 

Een man komt bij de fvp met zorgen om zijn vrouw, die met een psychose is opgenomen. Blijkbaar 
heeft zijn vrouw binnen de afdeling een vriend, waarmee ze ook een seksuele relatie is 
aangegaan. Er is vanuit de hulpverlening geen oog voor de impact van deze situatie. “De 
hulpverlening kan hier immers niets aan veranderen.” De man blijft met lege handen achter 

Help, mijn broer komt weer naar huis 

Een bezorgde en bange zus van een cliënt belt de fvp. Haar broer verblijft met een rechterlijke 
machtiging (RM) op een gesloten afdeling. Zus, broer en moeder wonen bij elkaar in een woning 
in de regio. De cliënt lijdt aan schizofrenie en een persoonlijkheidsstoornis en heeft bedenkelijke 
contacten in het criminele milieu. In huis gedraagt hij zich van tijd tot tijd als een boeman. Hij 
bedreigt moeder en zus, perst moeder geld af, steelt en vernielt de boel als hij zijn zin niet krijgt. 
De zus is erg bang dat de RM niet wordt verlengd en dat haar broer binnenkort weer op de stoep 
staat.  

Na overleg met de fvp wordt besloten dat de fvp de afdeling hierover informeert. De fvp vraagt of 
de psychiater ervoor wil zorgen dat de zus door de RM-rechter wordt gehoord. De fvp bespreekt 
de situatie ook met de maatschappelijk werkster. De zus wordt door de rechter gehoord en de 
RM wordt verlengd. Daarmee krijgt het gezin de tijd om met hulp van de maatschappelijk 
werkster maatregelen te treffen voor de terugkeer van de cliënt. 

Mijn vriend wil de buren iets aandoen 

“Mijn vriend hoort de buren praten. Ze zeggen dingen over hem en mij en over ons dochtertje. 
Dat denkt hij. Ik hoor niks en de mensen die hier geweest zijn ook niet. Het is nu zo erg dat hij de 
buren iets aan wil doen. Dat zegt hij al een tijdje, maar nu staat hij op het punt om het echt te 
doen. Hij is onder behandeling geweest bij de ggz, maar omdat hij daarheen ging voor mij – ik zei: 
ga naar de ggz of daar is het gat van de deur – en dus niet voor zichzelf, is hij na twee maanden al 
uitbehandeld. Ik weet niet meer wat ik moet doen. Moet ik naar de politie? Kan die iets doen? 
Kunnen jullie misschien iets betekenen?” 

Ik wil niet scheiden, ik wil hulp 

Tegen een partner wordt gezegd dat scheiden de oplossing is voor de problemen die ze heeft met 
haar aan alcohol verslaafde man. De vrouw wil helemaal niet scheiden, ze wil ondersteuning als 
het thuis niet meer gaat. Maar de hulpverlening kan niets bieden, die biedt alleen zorg aan de 
cliënt. De echtgenote is immers de basis waarop deze cliënt thuis kan zijn. Pas als de vrouw het 
niet meer aankan, kan er hulp geboden worden. 

 

  



 

 
 

ORGANISATIE VAN HET VERTROUWENSWERK 

Fvp 24/7 

Op 31 december 2017 werkten er twintig fvp’en bij de LSFVP. Zij behandelden 2.239 casussen bij honderd 

instellingen. Behalve bij de fvp in de instelling kunnen naasten ook terecht bij onze advies- en hulplijn. Dit 

kan per telefoon en per e-mail. Buiten kantooruren kan een voicemail worden achtergelaten of een 

contactformulier worden ingevuld op onze website. De fvp belt dan de volgende werkdag terug.  

Meer flexibiliteit met regionale teams 

Sinds 2016 werkt de LSFVP in regionale teams. Dat heeft veel voordelen. De fvp in de regio is bekend met 

de regionale ontwikkelingen en weet als geen ander hoe het regionale zorgaanbod in elkaar steekt. De 

teamleden vervangen elkaar bij afwezigheid. Op die manier is er altijd een fvp beschikbaar.  

Voorlichting en relatiebeheer 

De instellingen houden een “eigen” fvp: de instellingsbeheerder. Deze onderhoudt de relaties met het 

management en geeft voorlichting aan de medewerkers. Door reorganisaties en personeelswisselingen 

moet dit doorlopend gebeuren. De fvp krijgt steeds vaker te maken met nieuwe medewerkers die “familie” 

in hun takenpakket hebben, maar daar niet voor zijn opgeleid.  

Casuïstiek vraagt meer tijd 

Onze fvp’en geven aan dat de casuïstiek steeds complexer wordt. De gemiddelde tijd die wordt besteed aan 

een casus neemt daardoor toe. Dat gaat ten koste van de tijd die de fvp besteedt aan voorlichting en 

relatiebeheer. We hopen in 2018 de personele ruimte te krijgen om weer vol in te zetten op die taken. 

Financiering 
De LSFVP ontvangt subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Milieu. In 2017 was dat 

€ 1.131.597 toegekend. De subsidie is bestemd voor familievertrouwenswerk voor naasten van cliënten die 

specialistische zorg ontvangen van een ggz-organisatie. Onze activiteiten in het sociaal domein (zie pagina 

15) worden apart gesubsidieerd. Naast subsidie ontvangt de LSFVP financiële bijdragen van de ggz-

organisaties die gebruikmaken van de diensten van de fvp. 

Intensiveren communicatie 

Door reorganisaties bij ggz-instellingen raakt het familievertrouwenswerk soms uit beeld. Ook komt niet 

overal de verbetering van familiebeleid goed van de grond. Daarom informeerden we in 2017 naasten, 

professionals en beleidsmakers elke twee maanden over onze dienstverlening en actuele ontwikkelingen in 

het familievertrouwenswerk met een nieuwsbrief. Ook op Twitter is de LSFVP actief. Maar de verande-

ringen in het veld gaan zo snel, dat het nauwelijks mogelijk is bij iedereen in beeld te komen en te blijven. 

En door de toenemende werkdruk kreeg communicatie niet de aandacht die nodig was.  

Versterken bureauorganisatie 

In de afgelopen jaren zijn steeds meer taken en verantwoordelijkheden bij het landelijk bureau van de 

LSFVP terechtgekomen. Het landelijk bureau is in 2017 versterkt met een financieel-administratief 

medewerker. Daarnaast is er behoefte aan een communicatieadviseur en een juridisch adviseur. In 2018 

staan organisatieversterking en organisatieontwikkeling hoog op onze agenda.  

  



 

 
 

Hoe werkt de fvp? 

De fvp ondersteunt naasten op verschillende manieren, die in 2017 zijn vastgelegd in een 

activiteitenportfolio. 

De fvp luistert 
De fvp is vaak de eerste aan wie naasten hun verhaal vertellen over de ziekte van hun dierbare en hun 

ervaringen met zorg en mantelzorg vertellen. De fvp luistert en helpt om de hulpvraag boven tafel te 

krijgen. 

De fvp geeft informatie en advies 

De fvp geeft antwoord op vragen over de organisatie van de ggz en geeft uitleg over de rechten van naasten 

en cliënten. De fvp geeft advies over manieren om invloed uit te oefenen op zorg en behandeling en over 

de weg naar steun en hulp, ook voor naasten zelf. 

 

De fvp helpt naasten om zelf overeind te blijven 

Naasten worstelen vaak met gevoelens van onmacht, woede, verdriet, rouw en overbelasting. De fvp wijst 

de weg naar lotgenotencontact en professionals die hulp kunnen bieden. Ook geeft hij tips hoe naasten 

kunnen omgaan met de patiënt. 

 

De fvp ondersteunt bij gesprekken met de zorg 

De fvp helpt naasten om in contact te komen en in gesprek te gaan met behandelaren en ggz-medewerkers. 

Als het contact is verstoord, helpt hij zoeken naar oplossingen. 

 

De fvp ondersteunt bij klachten 

De fvp geeft naasten voorlichting over de procedure voor het indienen van een klacht. Hij ondersteunt 

naasten om heldere keuzes te maken en begeleidt ze bij het formuleren van een klacht. Zo nodig gaat de 

fvp mee naar de zitting.  

 

De fvp verwijst naar andere zorgprofessionals en -organisaties 

De fvp verwijst naar anderen in zijn netwerk als die de vraag van de naaste beter kunnen beantwoorden. Dit 

kunnen collega’s zijn, specialisten of ervaringsdeskundigen. 

 

De fvp geeft voorlichting over de positie van naasten in de ggz 

De fvp werkt mee aan informatiebijeenkomsten voor hulp- en dienstverleners, lotgenotengroepen en 

familieorganisaties. Ook geeft de fvp presentaties op congressen over de gezondheidszorg. Deze activiteiten 

dragen bij aan het begrip voor de positie van naasten. 

 

De fvp onderhoudt een regionaal netwerk 

De fvp onderhoudt contacten met zorgaanbieders, professionals en dienstverleners in zijn regio. Op die 

manier weet hij precies naar wie hij naasten het beste kan doorverwijzen. Professionals en dienstverleners 

vragen voor de begeleiding van naasten ook vaak advies aan de fvp. 

 

De fvp signaleert knelpunten in de zorg 

De fvp rapporteert elk jaar aan het bestuur van de ggz-organisatie over de hulpvragen die hij afhandelde. 

Ook signaleert hij waar de zorg knelt en waar de zorg verbeterd kan worden. Dringende kwesties pakt hij 

direct op met de verantwoordelijke professionals. Soms wordt contact gezocht met de Inspectie voor de 

Gezondheidszorg. 
  



 

 
 

“Ik heb het gesprek met de behandelaar van mijn dochter goed voorbereid met de fvp. De fvp 
vertelde me heel duidelijk wat wel en niet haalbaar was. Zo wist ik van tevoren wat ik van het 
gesprek kon verwachten.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De pijlers van het familievertrouwenswerk van de LSFVP:  

- onze dienstverlening is laagdrempelig en overal in Nederland beschikbaar; 
- de fvp is onafhankelijk van de zorgaanbieder; 
- de fvp is deskundig op het gebied van de zorg voor mensen met psychiatrische of 

verslavingsproblemen; 
- het uitgangspunt van de interventies van de fvp is de triade: de driehoek cliënt, naaste 

 en behandelaar; 
- de kwaliteit van onze dienstverlening is overal gelijk; 
- we onderhouden professionele contacten met zorgaanbieders en familieorganisaties; 
- we brengen knelpunten voor naasten onder de aandacht van de zorg. 
  



 

 
 

FAMILIEVERTROUWENSWERK IN CIJFERS 

De LSFVP registreert (anoniem) verschillende aspecten van de casuïstiek: wie vraagt er om hulp, wat is de 

hulpvraag en waaruit bestaat het hulpaanbod van de fvp. In de tabellen ziet u het verloop van de meest 

voorkomende hulpvragen. Daarbij valt op dat: 

 het aantal casussen over de jaren heen toeneemt; 

 de ontevredenheid over zorg of behandeling groot blijft; 

 naasten nog veel vragen stellen over hoe om te gaan met het ziektebeeld; 

 naasten nog veel behoefte hebben aan informatie en advies. 

 

 
tabel 1 

Aantal casussen 2015 2016 2017 

totaal 1.944 2.005 2.239 

 

 
tabel 2 

Alle hulpvragen in % 2015 2016 2017 

anders 7,8 7,5 8,7 

hoe om te gaan met het ziektebeeld 11,7 12,3 13,0 

ontevreden met de zorg/behandeling 22,0 24,6 27,8 

ontevreden over bejegening familie 7,2 4,9 4,9 

vraag om bemiddeling 5,5 5,2 3,5 

vraag om informatie/advies 27,6 26,4 26,0 

vraag om steun / luisterend oor 9,2 9,2 7,6 

weinig betrokken bij behandeling 9,0 10,0 8,4 

 

 

Cijfers hulpvragers en hulpaanbod fvp 
In bijlage 4 vindt u meer informatie over hulpvragers, hulpvragen en het hulpaanbod van de fvp in de 

instellingen in 2017. 

  



 

 
 

Uit de praktijk van de fvp (2) 

 

Mijn kleinzoon verbreekt het contact 

Een opa bekommert zich al om zijn kleinzoon vanaf het moment dat diens ouders gingen 
scheiden. Hij was toen zes jaar. De jongen raakt later stevig aan de drugs en krijgt last van ernstige 
psychosen. Hij komt in behandeling bij een ggz-instelling, eerst klinisch, later ambulant. Opa 
onderhoudt nog steeds intensief contact met hem, helpt hem bij werk, scholing en huisvesting en 
wordt min of meer zijn tweede vader. Af en toe kan opa aan de behandelaren wat kwijt over de 
situatie van zijn kleinzoon.  

Er wordt een zogenaamd zorgafstemmingsgesprek gepland. Eén week daarvoor laat de instelling 
weten dat de kleinzoon niet meer wil dat zijn opa betrokken is. Opa is daarom niet welkom bij het 
gesprek. Opa raakt zeer verbitterd, voelt zich totaal niet gezien en roept de steun in van de fvp. 
Die brengt met goedvinden van opa de kwestie onder de aandacht van het management. Een 
oplossing is nog niet in zicht. 

Ik run het bedrijf van mijn broer 

Een cliënt met een eigen bedrijf is met een psychose opgenomen. De zus van deze cliënt is 
contactpersoon en doet er alles aan om het bedrijf niet te gronde te laten gaan. Ze heeft contact 
met de hulpverlening en maakt afspraken over het naderende ontslag van haar broer. Deze 
afspraken worden helaas niet nagekomen en de familie wordt niet geïnformeerd over het ontslag. 
Dit drijft niet alleen een wig tussen broer en zus, ook het bedrijf van de cliënt lijdt er ernstige 
schade door. 

Wat als het ggz-team het niet redt? 

In 2017 had de fvp te maken met een familie waarvan een volwassen kind niet de behandeling 
kreeg die gewenst was in verband met een ‘instabiel team’. Een andere cliënt moest ‘ter 
bescherming van het team’ tot twee keer toe voor een time-out naar een andere ggz-instelling. In 
beide situaties ging het niet om een agressief persoon, maar om cliënten met de diagnose 
autisme en een geheel eigen problematiek. 

Mijn man houdt me op afstand 

De man van een ouder stel is opgenomen op de ouderenafdeling. In de eerste periode van zijn 
opname wil hij geen contact met zijn echtgenote. Tijdens huisbezoek komt naar voren dat ze 
samen een heel ingewikkelde periode hebben doorgemaakt en hoeveel verdriet de echtgenote 
heeft van het feit dat ze door haar man niet betrokken wordt. Haar man gaat binnenkort met 
ontslag en ze heeft geen idee waar ze aan toe is 

 

 

  



 

 
 

KWALITEIT & OPLEIDING 

Klachtencommissie 

Wie een klacht heeft over de fvp, kan die klacht bespreken met de fvp zelf of met de directeur van de 

LSFVP. Het is ook mogelijk om een formele klacht in te dienen bij de directeur van de LSFVP of bij de 

‘Klachtencommissie Familievertrouwenspersonen’. Deze externe, onafhankelijke commissie bestaat uit een 

voorzitter, een jurist en twee deskundigen op het gebied van vertrouwenswerk. De klachtenprocedure is te 

vinden op onze website. 

De klachtencommissie ontving geen klachten in 2017. 

Scholingactiviteiten 

In 2017 werden vier landelijke bijeenkomsten georganiseerd. Hierin bespraken we nieuwe ontwikkelingen 

en knelpunten in de positie van naasten en onze dienstverlening. Ook besteedden we in 2017 veel aandacht 

aan collegiale consultatie: bespreken van casuïstiek en andere aspecten van het fvp-werk met ervaren 

collega’s.  

Deskundigheidsbevordering 
Een belangrijke doelstelling van het opleidingsbeleid is de fvp te ondersteunen in zijn of haar professionele 

ontwikkeling. In 2017 namen fvp’en in wisselende samenstelling deel aan de volgende activiteiten: 

 collegiale en juridische consultatie, met aandacht voor veilig werken, handelen bij suïcidedreiging 

en het omgaan met nabestaanden na zelfdoding; 

 regioteamoverleg voor het afstemmen van het werk in de regio, bijvoorbeeld onderlinge 

vervanging; 

 intervisie in de regionale teams voor het bespreken van casuïstiek en het toetsen en ontwikkelen 

van werkstijl en aanpak; 

 een training ‘Contextueel werken’ om het werken in de triade verder uit te diepen; 

 een training ‘Verbindende communicatie’, samen met collega-vertrouwenspersonen van andere 

organisaties; 

 een assessment en inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers; 

 een functioneringsgesprek met aandacht voor persoonlijke leerdoelen; 

 een individueel coachingstraject; 

 een congres of seminar. 

 

Werkgroepen 
Veel onderdelen van ons kwaliteits- en opleidingsbeleid worden door onze medewerkers zelf uitgewerkt in 

werkgroepen. In 2017 werd onze methodiek aangepast aan het handboek voor familievertrouwenswerk dat 

we in 2016 samenstelden. Nieuw is de werkgroep ‘Juridische zaken’. In 2017 maakte de werkgroep een 

begin met de consultatiefunctie voor de fvp op het gebied van de nieuwe Wet verplichte ggz en andere 

wetgeving. 

  



 

 
 

DE FVP BUITEN DE INSTELLING 

Project Sociaal Domein 

Niet alle mensen met psychiatrische of verslavingsproblemen zijn in behandeling bij een ggz-instelling. 

Sommigen zijn niet, nog niet of niet meer in behandeling. Anderen zijn in zorg bij de POH-ggz van de 

huisarts of bij een psycholoog. Dat wil niet zeggen dat hun naasten geen ondersteuning nodig hebben. 

Daarom onderzoekt de LSFVP hoe familievertrouwenswerk mogelijk gemaakt kan worden in het ‘sociaal 

domein’. Hiermee bedoelen we het ggz-aanbod van de gemeente, de huisartsenpraktijk en de basis-ggz. 

Het project loopt tot mei 2018 en wordt uitgevoerd in twee proefregio’s: Midden-Zuid Limburg en 

Rotterdam-Den Haag. 

Geen behandeling, geen ondersteuning? 

In 2017 zijn 444 hulpvragen uit het sociaal domein afgehandeld. Dit aantal heeft de verwachtingen ruim 

overtroffen. Naasten in het sociaal domein geven aan dat ze de weg in de ggz niet kennen of van het kastje 

naar de muur worden gestuurd. Ze vinden geen gehoor of begrip. Vaak ontbreekt aan kennis of tijd bij 

professionals en vrijwilligers. Bij een deel van de hulpvragers was het familielid met psychiatrische 

problemen op dat moment niet in behandeling. Naasten kunnen dan nergens terecht met hun noodkreet 

om hulp voor hun familielid en ondersteuning voor henzelf.  

De meerwaarde van de fvp voor het sociaal domein 
Voor de hulpvragers in het sociaal domein zit de meerwaarde van de fvp in: 

 het bieden van een luisterend oor 

 zijn ervaring en kennis van de ggz 

 het centraal stellen van het perspectief van naasten 

 zijn onafhankelijkheid 

 zijn grote netwerk in de regio. 

 

Ook professionals, vrijwilligers en mantelzorgondersteuners schakelen de fvp graag in bij situaties e fvp 

over de ondersteuning van naasten in situaties waar al dan niet sprake is van een ernstige psychiatrische 

aandoening. We hopen dat de resultaten van dit project leiden tot de invoering van 

familievertrouwenswerk voor álle naasten van mensen met psychiatrische problemen. 

  



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Bijlagen 
 

 

 

 

 
  



 

 
 

Bijlage 1 

 

OVERZICHT MEDEWERKERS 

Op 31 december 2017 

Familievertrouwenspersonen 

Jettie Zijlstra 

Jacqueline Rodenburg 

Olga Khaiboulov 

Ellen de Leijer 

Peter Brakel 

Liset Bartels 

Truus Bijker 

Corry Post 

Joke van der Veer 

Chris de Haas 

Judith van Nimwegen 

Myrna Seekles 

Fred Besemer 

Jan Gerard Ahout 

Guus van Loenen 

Lieke van der Star 

Wim van Lierop 

Rine Palsma 

Aart van der Horst 

Pim Stumpe (1-2-2017 tot 1-9-2017) 

Bureaumanager 

Nathalie Koeman 

 

Stafmedewerker Kwaliteit en Opleiding 

Toon Vriens 

 

Financieel medewerker (vanaf 1-9-2017) 
Teus Polman 

 

Directeur 

Rob Jongejans 
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Bijlage 2 

 

SAMENSTELLING BESTUUR 

Op 31 december 2017 

 

Rudi Rikken (voorzitter), namens familie en familieorganisaties in de ggz 

Benoemd 13-7-2010  

 

Titia Feldmann (vicevoorzitter), namens cliënten en cliëntenorganisaties in de ggz 

Benoemd 13-7-2010  

 

Rob Laane (penningmeester), kennisveld zorgverzekeringsbranche 

Benoemd 1-1-2015 

 

Marij de Roos (bestuurslid), namens familievertrouwenspersonen in de ggz 

Benoemd 13-7-2010  

Senior beleidsmedewerker GGz Breburg 

 

Peter Glasbeek (bestuurslid), kennisveld sociaal domein 

Benoemd 1-1-2015 

 

Roxanne Vernimmen (bestuurslid), namens de ggz-instellingen 

Benoemd 1-1-2017 
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Bijlage 3 

 

AANGESLOTEN INSTELLINGEN 

op 31 december 2017 

 

Ggz-instelling Werkmaatschappij 

Altrecht Stichting Altrecht 

Antes Bouman verslavingszorg 

 Youlz (jeugd) 

 Sprink (kortdurende behandeling) 

 Delta Psychiatrisch Centrum 

Antonius Ziekenhuis Zuid-West Friesland PAAZ Antonius Ziekenhuis Sneek 

Antonius Ziekenhuis Utrecht - Nieuwegein Antonius Ziekenhuis Utrecht - Nieuwegein 

Apanta-GGZ B.V. Apanta 

Arkin Jellinek 

 Novarum 

 Npi 

 Mentrum 

 Roads B.V. 

 Inforsa 

 Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam 

 Sinaï Centrum 

 PuntP 

Cordaan Stichting Cordaan 

 Cordaan "In het Zomerpark" 

Curium Academisch Centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie Curium 

De Bascule Academisch centrum De Bascule 

De Viersprong Psychotherapeutisch Centrum De Viersprong 

Dimence Stichting Dimence 

Eleos RIBW Eleos Zeeland 

 Eleos 

 RIBW Eleos Zuid-Hollandse Eilanden 

GGNet Stichting GGNet 

GGz Breburggroep GGZ Midden-Brabant 

 GGZ Regio Breda 

GGz Centraal Stichting GGz Centraal Amersfoort 

 Stichting GGz Centraal Ermelo 

GGz Delfland GGz Delfland 

GGz Drenthe GGz Drenthe 

RIBW Leger des Heils GGz Drenthe 
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Ggz-instelling Werkmaatschappij 

GGz Eindhoven Geïntegreerde Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de 

Kempen 

GGz Emergis Stichting Emergis 

GGz Friesland GGz Friesland 

 RIBW Leger des heils GGz Friesland 

GGz Ingeest GGz Ingeest (Amsterdam-Amstelland) 

 GGz Ingeest (Meerlanden en Zuid-Kennemerland) 

GGz Mondriaan Mondriaan 

 PsyQ 

GGz Noord-Holland Noord Stichting GGz Noord-Holland Noord 

 RIBW Leger des Heils GGz Noord-Holland Noord 

 GGz-centrum West Friesland 

GGz Oost-Brabant Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Oost-Brabant 

GGz Pameijer Stichting Pameijer (SP) 

 Stichting Pameijer SP 

 Stichting Pameijer SP regio ZHE 

GGz Reinier van Arkel Reinier van Arkelgroep 

GGz Rivierduinen GGz Rivierduinen 

GGz Westelijk Noord-Brabant GGZ Westelijk Noord-Brabant 

 Stichting Maatschappelijke Opvang Breda en Omstreken 

 Stichting Tender 

 Traverse 

HVO-Querido Stichting HVO-Querido 

Kwintes Stichting Kwintes 

Lentis Stichting Lentis Maatschappelijke Onderneming 

Levanto Groep RIMO Parkstad 

 RIBW Heuvelland en Maasvallei 

 Impuls 

Lister Lister 

Mensana - MET GGZ Stichting Mensana RIBW Noord- en Midden Limburg 

Molemann Tielens Molemann Tielens 

Novadic Kentron Novadic Kentron 

Parnassia Parnassia B.V. 

 Brijderstichting 

 Stichting Anton Constandse 

 Context 

 De Jutters 

 Indigo Zorgservice 

 Lucertis 

 PsyQ 

 I-Psy 

 Palier 
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Ggz-instelling Werkmaatschappij 

Parnassia Haaglanden Parnanassia Haaglanden 

Parnassia Dijk en Duin BAVO Europoort B.V.  

Parnassia Bavo/Europoort GGz Dijk en Duin 

Pro Persona Indigo 

 Pompestichting 

 Regionale Centra voor GGz 

 Pro Persona Jeugd 

 Psydon 

 Kliniek Overwaal 

 RIBW Leger des Heils GGZ Nijmegen 

 Stichting Pro Persona GGZ 

RIBW Gooi en Vechtstreek RIBW Gooi en Vechtstreek 

RIBW Brabant RIBW Midden-Brabant 

RIBW Kennemerland/Amstelland en 

Meerlanden 

RIBW Kennemerland/Amstelland en Meerlanden 

RIBW Zaanstreek, Waterland, West-

Friesland 

RIBW Zaanstreek, Waterland, West-Friesland 

Stichting Dr. Leo Kannerhuis Leo Kannerhuis 

Symfora/Meander Symfora/Meander 

UMC Utrechts Medisch Centrum afdeling Psychiatrie 

UMCG Universitair Medisch Centrum Groningen afdeling Psychiatrie 

Victas Stichting Victas 

Vincent van Gogh Vincent van Gogh Instituut 

VNN Verslavingszorg Noord Nederland 

Yulius Yulius 

Zaans Medisch Centrum Zaans Medisch Centrum 

Zeeuwse Gronden Zeeuwse Gronden 

Zuyderland Orbis GGZ 
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Bijlage 4 

 

CIJFERS FAMILIEVERTROUWENSWERK 2017 

 

tabel 3 2015  2016  2017  

Hoofdvraag van hulpvragers  aantal %  aantal %  aantal % 

anders 182 9,36 172 8,58 210 9,38 

hoe om te gaan met ziektebeeld 218 11,21 232 11,57 288 12,86 

niet ingevuld 32 1,65 92 4,59 104 4,64 

ontevreden met de zorg / behandeling 466 23,97 524 26,13 620 27,69 

ontevreden over bejegening familie 134 6,89 88 4,39 100 4,47 

vraag om bemiddeling 28 1,44 38 1,90 38 1,70 

vraag om informatie / advies 589 30,30 567 28,28 587 26,22 

vraag om steun / luisterend oor 116 5,97 90 4,49 101 4,51 

weinig betrokken bij behandeling 179 8,21 202 10,07 191 8,53 

totaal 1.944 100,00 2.005 100,00 2.239 100,00 

 

tabel 4 2015  2016  2017  

Hoofdvraag: hulpaanbod van fvp  aantal %  aantal %  aantal % 

bemiddelen bij communicatie 395 20,32 403 20,10 449 20,05 

bemiddelen bij klachten 226 11,63 201 10,02 192 8,58 

bieden van een steunend contact 366 18,83 468 23,34 569 25,41 

doorverwezen 101 5,20 84 4,19 57 2,55 

informeren / adviseren 738 37,96 675 33,67 692 30,91 

niet ingevuld 94 4,84 148 7,38 253 11,30 

voorlichting geven 24 1,23 26 1,30 27 1,21 

totaal 1.944 100,00 2.005 100,00 2.239 100,00 

 

tabel 5 2015  2016  2017  

Alle hulpvragen  aantal %  aantal %  aantal % 

anders 187 7,82 183 7,44 216 8,71 

hoe om te gaan met ziektebeeld 279 11,67 301 12,23 323 13,02 

ontevreden met de zorg / behandeling 525 21,96 601 24,42 691 27,85 

ontevreden over bejegening familie 174 7,28 121 4,92 122 4,92 

vraag om bemiddeling 129 5,40 131 5,32 87 3,51 

vraag om informatie / advies 660 27,60 646 26,25 646 26,04 

vraag om steun / luisterend oor 219 9,16 231 9,39 188 7,58 

weinig betrokken bij behandeling 218 9,12 247 10,04 208 8,38 

totaal 2.391 100,00 2.461 100,00 2.481 100,00 
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tabel 6 2015  2016  2017  

Alle hulpvragen: hulpaanbod van fvp  aantal %  aantal %  aantal % 
anders 6 0,25 1 0,04 0 0 

bemiddelen bij communicatie 505 21,12 534 21,70 537 21,64 

bemiddelen bij klachten 328 13,72 318 12,92 240 9,67 

bieden van een steunend contact 502 21,00 643 26,13 687 27,69 

doorverwezen 115 4,81 96 3,90 69 2,78 

informeren / adviseren 821 34,34 755 30,68 754 30,39 

niet ingevuld 80 3,35 74 3,01 163 6,57 

voorlichting geven 34 1,42 40 1,63 31 1,25 

totaal 2.391 100,00 2.461 100,00 2.481 100,00 

 

tabel 7 2015  2016  2017  

Relatie tot cliënt van hulpvrager aantal % aantal % aantal % 

anders 281 14,45 261 13,02 303 13,53 

broer 77 3,96 65 3,24 69 3,08 

dochter 108 5,56 97 4,84 105 4,69 

moeder 648 33,33 775 38,65 801 35,77 

niet ingevuld 57 2,93 99 4,94 90 4,02 

partner 312 16,05 273 13,62 335 14,96 

vader 242 12,45 213 10,62 274 12,24 

zoon 34 1,75 45 2,24 49 2,19 

zus 185 9,52 177 8,83 213 9,51 

totaal 1.944 100,00 2.005 100,00 2.239 100,00 

 

tabel 8 2015  2016  2017  

Alle naasten waarmee contact in casus aantal % aantal % aantal % 

anders 1.082 11,27 645 6,37 587 5,54 

broer 228 2,38 367 3,62 447 4,22 

dochter 180 1,88 290 2,86 193 1,82 

moeder 597 6,22 417 4,12 651 6,14 

niet ingevuld 0 63,26 0 67,83 0 66,91 

partner 159 1,66 182 1,80 246 2,32 

vader 494 5,15 723 7,14 788 7,44 

zoon 382 3,98 160 1,58 192 1,81 

zus 404 4,21 475 4,69 402 3,79 

totaal 3.526 100,00 3.259 100,00 3.506 100,00 
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