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Voorwoord  

Het gedicht Binnen de buitenkant van Cecile Vossen verwoordt voor mij waar zingeving in 

de kern om draait: dat we als mens zin kunnen vinden in de wereld om ons heen, en bovenal 

in de mensen die ons omringen. Daarnaast ben ik er van overtuigd dat de mens in zijn diepste 

wezen -in zijn vermogen zin te ervaren- niet ‘ziek’ is of beschadigd. Vanuit deze gedachte 

ben ik Humanistiek gaan studeren en hoop ik mensen te begeleiden in zinvol (kunnen) leven.   

De ggz heeft altijd mijn bijzondere aandacht gehad, mede door de psychische ziekte van 

mijn moeder. Ik heb ervaren dat betekenisvol contact voor veel mensen in de langdurig ggz-

zorg niet vanzelfsprekend is. In de ggz-instelling waar mijn moeder de laatste jaren van haar 

leven woonde had 80% van de bewoners geen contact meer met familie en vrienden.  

Hoewel dit in mijn ogen een schrikbarend hoog percentage is, begrijp ik heel goed dat 

contact tussen naasten en mensen met ernstige psychische aandoeningen verbroken raakt. 

Zelf heb ik ook gedurende meerdere periodes voor langere tijd geen contact gehad met mijn 

moeder; periodes waarin ik me enerzijds heel schuldig en bezorgd voelde, maar anderzijds 

ook opgelucht was dat ik even ‘gewoon’ mijn eigen leven kon leiden.  

Mijn masterthesis belicht een klein stukje van deze problematiek: herstelprocessen van 

naastbetrokkenen en hoe zij hierin ondersteund kunnen worden. Hoewel ik één kant van het 

verhaal belicht -die van naastbetrokkenen- is dit verhaal contextueel bepaald. In die zin 

doorstralen de woorden van Cecile Vossen mijn onderzoek en het resultaat hiervan, deze 

masterthesis. De titel weerspiegelt dit. Zij is ontleend aan een uitspraak van een respondent 

die naastbetrokkenen wil ondersteunen niet in het loslaten, maar in het anders vasthouden, 

want daar gaat het geheel een stuk beter van worden (Respondent 7, FED).  

Ook ik ben een schakel in een ‘geheel’ en had dit onderzoek niet kunnen uitvoeren zonder 

de hulp van anderen. Als eerste wil ik daarom mijn respondenten bedanken voor het delen 

van hun ervaringen. Ik wil mijn begeleider Caroline bedanken voor de ruimte die zij mij gaf 

dit onderzoek naar eigen inzicht in te vullen. Door haar positieve houding en heldere 

aanwijzingen gaf zij mij zelfvertrouwen. Ook Arjan, mijn meelezer, wil ik bedanken voor 

zijn tijd en constructieve feedback. Verder gaat mijn dank uit naar Anouk, mijn UvH-maatje, 

met wie ik eindeloos kan sparren. Dankbaar ben ik ook dat ik in de jaren dat mijn kinderen 

Thomas en Lisa studeerden, zelf een nieuw vak mocht leren. Iedere voldoende werd door hen 

met gejuich ontvangen! Maar bovenal wil ik Jos, mijn man, bedanken die mij door dik en 

dun, in woord en daad, gesteund heeft.   
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Samenvatting 

De zorg voor mensen met een ernstige psychische aandoening (‘EPA’) is de afgelopen 

decennia ingrijpend veranderd. Deze vindt in toenemende mate thuis plaats en beïnvloedt 

relaties met naastbetrokkenen (i.e. familie, vrienden, buren etc.). Zorg aan mensen met EPA 

wordt waar mogelijk geboden in samenwerking met deze naastbetrokkenen, het zogenaamde 

‘triadisch werken’. Om betrokken te kunnen blijven moeten naastbetrokkenen hun weg 

vinden in het ziekte- en herstelproces van een naaste met EPA. Naastbetrokkenen doorlopen 

hierin een eigen herstelproces dat samenhangt met het herstel van hun naaste met EPA.  

In deze masterthesis is onderzocht hoe geestelijk verzorgers en familie-

ervaringsdeskundigen naastbetrokkenen hierbij kunnen ondersteunen. Aan de hand van 

begrippen uit het CHIME-model (Leamy et al., 2011) en de Contextuele Benadering van 

Böszörményi-Nagy (Nagy & Spark, 1973) zijn vijf geestelijk verzorgers en zes familie-

ervaringsdeskundigen bevraagd op hun ervaringen inzake naastbetrokkenenondersteuning.  

Uit de resultaten blijkt dat de ‘dignity of risk and the right to failure’ de kern vormt van 

herstelprocessen bij EPA. Dit herstelparadigma zet de autonomie van mensen met EPA 

centraal en bepaalt in hoge mate de relaties in de triade patiënt-naastbetrokkene-hulpverlener. 

Herstelprocessen van naastbetrokkenen hebben vooral betrekking op het bepalen van hun 

positie binnen deze driehoek. In essentie draait dit om ethische vragen rond autonomie van 

een naaste met EPA en het aangeven van de eigen grenzen, oftewel de transformatie van 

beperkende (informele) zorgrollen.  

De CHIME-begrippen verbinding, identiteit en empowerment geven inzicht in dit aspect 

van herstel. Familie-ervaringsdeskundigen bieden hoop dat herstel mogelijk is, ook voor 

naastbetrokkenen, wat eveneens een CHIME-begrip is. (H)erkenning van de plaats die 

naastbetrokkenen innemen in het leven van mensen met EPA blijkt daarnaast een belangrijke 

herstelondersteunende interventie te zijn.  

Een prangende kwestie die uit de resultaten naar voren kwam was de vraag ‘waarom kom 

ik, als naastbetrokkene’? Deze vraag toont de existentiële dimensie van relaties. Aan de hand 

van begrippen uit de Contextuele Benadering is de rechtvaardigheid van loyaliteitsbanden 

onderzocht. Dit geeft inzicht in de dynamiek van ‘geven en ontvangen’ tussen mensen en de 

schuldgevoelens die zij ervaren. Herstel van wederkerigheid, en opnieuw kunnen ‘ontvangen’ 

van de ander, blijkt een belangrijke maatstaf voor herstel. Dit raakt ook aan de potentieel 

zingevende dimensie van relaties tussen naastbetrokkenen en EPA-patiënten (CHIME-begrip 

‘zingeving’).   
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1 Probleemstelling 

1.1 Inleiding 

De geestelijke gezondheidszorg in Nederland heeft de afgelopen decennia ingrijpende 

veranderingen ondergaan waarbij het Bestuurlijk Akkoord Toekomst GGZ1, ingevoerd in 

2012, als kantelpunt gezien kan worden. Dit akkoord heeft ertoe geleid dat de intramurale 

GGZ-capaciteit in 2020 met 30% is teruggebracht. Daarnaast is ingezet op verbetering en 

uitbreiding van de ambulante zorg aan mensen met een ernstige psychische aandoening 

(Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ 2020, Trimbos 

Instituut, p.5). Cijfers uit 2021 laten zien dat, als gevolg van deze de-institutionalisering en 

ambulantisering van GGZ-zorg, 88% van de mensen met een ernstige psychische aandoening 

(van af nu: EPA2) zelfstandig of begeleid zelfstandig woont. Van hen is 79% in beeld bij de 

GGZ en/of verslavingszorg (Panel Psychisch Gezien 2021, Trimbos Instituut, pp.10-14). 

Daarnaast geeft 68% aan ondersteuning te krijgen van mensen uit het eigen netwerk (p.17), 

waarbij naastbetrokkenen (i.e. de eigen partner, familie en vrienden) het leeuwendeel van 

deze ondersteuning op zich nemen.  

Het bovenstaande sluit aan bij een systemische visie op GGZ-zorg (Delespaul, Milo, 

Schalken, Boevink & Van Os, 2016; Baars & Van Meekeren, 2013) waarbij ingezet wordt op 

samenwerking tussen patiënt, naastbetrokkene en hulpverlener, ook wel ‘triadisch werken’ 

genoemd. Werken vanuit de triade heeft enerzijds te maken met betaalbaar houden van de 

zorg. Anderzijds lijkt sprake van een paradigmawisseling waarin op idealistische gronden 

(Dierinck, 2020, 2017; Boevink, 2017; Kal, 2010; Petry, 2011, 2005), dan wel professionele 

gronden (Delespaul et al., 2016; Van Mierlo, et al., 2016; Couwenbergh & Van Weeghel, 

2014; Baars & Van Meekeren, 2013) gekozen wordt voor het betrekken van 

naastbetrokkenen in de zorg. Een recente veldraadpleging (Couwenbergh & Van Weeghel, 

2020) toont dat naastbetrokkenen van grote invloed zijn op het verloop van EPA. 

Tegelijkertijd wordt benoemd dat naasten vooralsnog te weinig betrokken worden in de 

behandeling waardoor kansen die de veerkracht van patiënten vergroten en herstel 

bevorderen onbenut blijven.  

 
1https://www.eerstekamer.nl/overig/20120620/bestuurlijk_akkoord_toekomst_ggz/document 
Verkregen op 30 juni 2022 
2 Definitie: een patiënt met een psychiatrische stoornis volgens DSM, die niet klachtenvrij is (wisselend in ernst 
en intensiteit is mogelijk), met een langdurend beloop (>2 jaar) en beperkingen in het sociaal en/of 
maatschappelijk functioneren (Delespaul in: Tijdschrift voor Psychiatrie 2013). Dit betreft ongeveer 281.000 
mensen (Couwenbergh & Van Weeghel, 2020, p.18).  

https://www.eerstekamer.nl/overig/20120620/bestuurlijk_akkoord_toekomst_ggz/document
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Eerdere onderzoeken hebben aangetoond dat naastbetrokkenen van mensen met EPA 

overvraagd kunnen worden. Vergeleken met mantelzorgers van mensen met een somatische 

ziekte of een verstandelijke beperking raken zij namelijk eerder overbelast (Bredewold, 

Duyvendak, Kampen, Tonkens & Verplanke, 2018; Bransen, Paalvast, & Slaats, 2014; 

Bredewold, 2014; Wittenberg, Kwekkeboom, de Boer, 2012). De Boer en De Klerk (2019) 

stellen dat we als samenleving, in het beroep dat wordt gedaan op mantelzorgers in de ggz, 

tegen grenzen aanlopen (p.13). Sinds 2016 wordt daarom door de Akwa-GGZ (alliantie 

kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg) gericht aandacht besteed aan de ondersteuning 

van en samenwerking met naastbetrokkenen. In haar recent herziene Generieke module 

naasten (kwaliteitsstandaard Akwa-GGZ, april 2022) wordt beschreven welke hulp 

naastbetrokkenen vanuit het januari jl. ingevoerde zorgprestatiemodel3 vergoed krijgen. Dit 

betreft ondersteuning door Familievertrouwenspersonen, Familie-ervaringsdeskundigen en 

Regiebehandelaars.  

 

Wat opvalt is dat ondersteuning door Geestelijk Verzorgers ontbreekt. De Generieke module 

naasten onderkent echter wel de ‘existentiële issues’ waar naastbetrokkenen mee worstelen 

(p.9) wat de inzet van geestelijk verzorgers mogelijkerwijs rechtvaardigt. Immers, vraagt de 

existentieel-morele dimensie van langdurig psychisch lijden niet om de reflexieve taal en 

expertise van geestelijk verzorgers juist ook waar het naastbetrokkenen betreft?  

De ‘existentiële issues’ waar de Generieke module naasten van spreekt betreffen het 

interpersoonlijk functioneren van naastbetrokkenen en gevoelens van verlies, rouw en 

entrapment (i.e. het gevoel gevangen te zitten in de situatie). Naastbetrokkenen moeten zich 

verhouden tot een veranderd toekomstperspectief van hun naaste met EPA en hun eigen rol 

daarin. De wederkerigheid in de onderlinge relatie verandert. Daarnaast worden 

naastbetrokkenen geconfronteerd met onbegrip van anderen (Generieke module naasten, april 

2022, p.9). Ook Wittenberg et al. (2012) benoemen dat “verwachtingen moeten worden 

bijgesteld, de visie op het eigen leven kan veranderen (…) Het blijft een vorm van rouw. Je 

moet heel veel inleveren” (Wittenberg et al., 2012, p.94). Volgens Bredewold et al. (2018) 

raakt contact met naastbetrokkenen vaak beschadigd of zelfs verbroken. In een eerdere studie 

stelt zij dat dit deels aan verschuivingen in de wederkerigheid binnen relaties ligt (Bredewold, 

2014).  

 
3 Herziene bekostigingssysteem van GGZ-zorg: https://www.zorgprestatiemodel.nl/ 
Geraadpleegd op 30 juni 2022 

https://www.zorgprestatiemodel.nl/
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De Wvggz (Wet verplichte ggz)4 die januari 2020 is ingegaan past eveneens in een 

systemische visie op zorg aan mensen met EPA. Verplichte zorg kan hierdoor buiten ggz-

instellingen, dus ook in de thuissituatie, opgelegd worden (Mindplatform)5. Ook kent de 

Wvggz -voor het eerst- een wettelijke status toe aan naastbetrokkenen en definieert hen als 

‘voor de continuïteit van zorg relevante familie en naasten’ (Wvggz, artikel 5.13). 

Naastbetrokkenen hebben hiermee enerzijds een stem in een op te stellen zorgplan, anderzijds 

wordt hen een taak toebedeeld in “de voorbereiding, uitvoering, wijziging, voortzetten [sic] 

en/of dan beëindiging van een crisismaatregel of zorgmachtiging” (Generieke module 

naasten, 2022, p.17). De Wvggz wil verplichte zorg zoveel mogelijk voorkomen en 

veronderstelt dat naastbetrokkenen hierbij kunnen helpen, bijvoorbeeld door het opstellen en 

helpen uitvoeren van een ‘plan van aanpak’ van hun naaste met EPA, of het formuleren van 

een zorgplan of crisiskaart. Deze nieuwe status van naastbetrokkenen kan de relatie met 

patiënten positief, maar ook nadelig beïnvloeden. Omdat de Wvggz streeft naar minder en 

korter durende opnames hebben naastbetrokkenen minder tijd om ‘even op adem te komen’, 

terwijl zij een grotere verantwoordelijkheid ervaren ten opzichte van hun naaste met EPA 

(p.17).  

Op de achtergrond speelt hierin de vraag mee wat ‘goede’ zorg is: zorg die gericht is op 

het beperken van risico’s, of zorg waarin de wens van de patiënt (en mogelijk ook diens 

naastbetrokkene) centraal staat. Dat patiënten een stem hebben in de zorg die zij ontvangen is 

daarnaast relatief nieuw. Zeker in Nederland was de zorg aan mensen met EPA lange tijd 

sterk gemedicaliseerd en kenmerkte zich, in vergelijk met andere landen, door een hoog 

aantal psychiatrische bedden. Uit de veldraadpleging van Couwenbergh en Van Weeghel 

(2020) komt naar voren dat de ggz vaak risicomijdend is waarbij hulpverleners lage 

verwachtingen hebben van hun patiënten. Dit drukt mensen in een (passieve) patiëntrol en 

doet afbreuk aan hun ‘sense of agency’ (Couwenbergh & Van Weeghel, 2020, p.21).  

 

Een aspect van ggz-zorg dat tot nu toe niet aan bod is gekomen betreft de ontwikkeling die 

het begrip ‘herstel’ heeft ondergaan. ‘Herstel’ wordt niet langer gezien als het genezen van 

een psychische aandoening, maar als het leren omgaan met de eigen kwetsbaarheid (Boevink, 

2017). Deegan (1988) geldt als wegbereider van deze ‘herstelgedachte’ door de manier 

 
4 Herziene versie Wvggz januari 2022 https://wetten.overheid.nl/BWBR0040635/2022-01-01 
Geraadpleegd op 30 juni 2022 
5 https://mindplatform.nl/thema/wet-verplichte-ggz  
Geraadpleegd op 30 juni 2022 
 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0040635/2022-01-01
https://mindplatform.nl/thema/wet-verplichte-ggz
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waarop zij, vanuit eigen psychische kwetsbaarheid, haar ervaringen met rehabilitatie en 

herstel beschreef. Volgens Deegan is er een fundamenteel onderscheid tussen beide. Mensen 

met een beperking ‘worden niet gerepareerd’ (zoals ‘dingen’ hersteld worden), maar hebben 

hun herstelproces zelf in handen (Deegan, 1988, p.11). Rehabilitatie wordt door haar opgevat 

als ‘herstelwerk van buitenaf’, in Nederland bijvoorbeeld zichtbaar in het werk van Petry 

(2011, 2005), Kal (2010) en Dierinck (2020, 2017). Herstel daarentegen is een individueel 

proces dat ‘van binnenuit’ plaatsvindt en met vallen en opstaan gepaard gaat. Met andere 

woorden: het is geen lineair proces met een vaststaande uitkomst (Deegan, 1988, p.16). Dit 

betekent ook, dat herstelinterventies alleen werken als patiënten mogen falen. Deegan 

beschrijft dit als ‘the dignity of risk and the right to failure’ (Deegan, 1996, p. 97) en dringt 

erop aan dat hulpverleners deze gedachte omarmen, omdat werkelijk herstel anders niet 

mogelijk is (Van Weeghel, Van Zelst, Boertien & Hasson-Ohayon, 2019, p.170).  

Het begrip ‘herstel’ is wereldwijd met name bekend geworden door de definitie die 

Anthony, psycholoog en grondlegger van het Boston Center for Psychiatric Rehabilitation, 

formuleerde. Volgens Anthony (1993) is herstel (recovery):  

 

a deeply personal, unique process of changing one’s attitudes, values, feelings, goals, 

skills, and/or roles. It is a way of living a satisfying, hopeful, and contributing life 

even within the limitations caused by illness (p.527).  

Het herstel waar Deegan en Anthony van spreken beschouwt Slade (2009) als persoonlijk 

herstel. Slade onderscheidt daarnaast klinisch herstel waarbij sprake is van al dan niet 

tijdelijke remissie van symptomen. Anderen benoemen ook het belang van maatschappelijk 

herstel (Castelein, Timmerman, Van der Gaag & Visser, 2021; Couwenbergh & Van 

Weeghel, 2014; Van Hoof, Van Erp, Boumans & Muusse, 2014), hoewel dit door sommigen 

opgevat wordt als een teken van klinisch herstel (Van Weeghel et al., 2019, p.176). In mijn 

onderzoek staat persoonlijk herstel centraal waarbij met een systemische blik gekeken wordt 

naar de rol van naastbetrokkenen hierbij. Opgemerkt moet worden dat naastbetrokkenen óók 

bij klinisch- en maatschappelijk herstel een rol spelen, wat zijdelings naar voren komt in dit 

onderzoek.  

Naar herstel is de afgelopen decennia uitgebreid onderzoek gedaan, onder andere door het 

Refocus Research Team6. Een systematische review van herstelliteratuur uitgevoerd door dit 

 
6 https://www.researchintorecovery.com/ Geraadpleegd op 30 juni 2022 
 

https://www.researchintorecovery.com/
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onderzoeksteam heeft een conceptueel kader opgeleverd aan de hand waarvan 

herstelprocessen begrepen kunnen worden (Leamy, Bird, Le Boutillier, Williams & Slade, 

2011). Dit CHIME-raamwerk7 heeft inmiddels breed ingang gevonden (Van Weeghel et al., 

2019, p.169; Price-Robertson, Obradovic & Morgan, 2016, p.4; Wyder & Bland, 2013, 

p.182) en onderscheidt vijf dimensies waarbinnen herstel plaatsvindt. CHIME staat voor 

Connectedness, Hope & optimism about the future, Identity, Meaning in life en 

Empowerment. Volgens Leamy et al. draagt het CHIME-model bij aan reflectie op de GGZ-

praktijk en biedt het handvatten rond de-institutionalisering en ambulantisering van GGZ-

zorg en de gevolgen en risico’s hiervan (Leamy et al., 2011, p.450).  

 

Tabel 1: CHIME-model (Leamy et al., 2011, p. 445)  

Bovenstaande tabel toont dat empowerment eruit springt als dimensie waarin mensen herstel 

ervaren; dit kenmerk komt in 91% van de studies voor. Empowerment hangt samen met 

persoonlijke verantwoordelijkheid (91%) en ‘grip’ -control of life- (90%). De categorie die 

op de tweede plaats staat is connectedness (86%) gevolgd door hope & optimism (79%), 

identity (75%) en meaning in life (66%). In mijn onderzoek gebruik ik de Nederlandse 

CHIME-terminologie zoals Psychosenet8 die hanteert: verbinding, hoop, identiteit en 

 
7 In de Nederlandse context wordt vaak de term ‘CHIME-model’ gebruikt.  
8 https://www.psychosenet.nl/hulp-en-herstel/chime-kader-van-herstel/ Geraadpleegd op 30 juni 2022 

https://www.psychosenet.nl/hulp-en-herstel/chime-kader-van-herstel/
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empowerment. Voor ‘meaning in life’ houd ik echter de term ‘zingeving’ aan die gebruikelijk 

is binnen de geestelijke verzorging.  

 

De CHIME-dimensie ‘hoop’ is met name van belang voor mensen die aan het begin staan 

van hun hersteltraject (Bird, Leamy, Tew, Le Boutillier, Williams & Slade, 2014, p.647). 

Vanuit de herstelgedachte is daarom een nieuw type hulpverlener ontstaan, de 

ervaringswerker, ook wel ‘hoopverlener’ genoemd  (Bos, 2018, p.30), die door het bieden 

van peer-support bijdraagt aan de CHIME-dimensies ‘hoop’ en ‘verbinding’. 

Ook voor naastbetrokkenen zijn inmiddels ervaringswerkers beschikbaar. Dit familie-

ervaringswerk is een ‘jong ambacht’ (Klaassen & Hasert, 2010) waarvoor sinds kort 

vergoeding mogelijk is (Generieke module naasten, 2022, p. 23). Zowel ervaringswerkers als 

familie-ervaringsdeskundigen hebben een professionaliseringsslag gemaakt en zijn binnen 

instellingen opgeleid, of op mbo- of hbo-niveau gecertificeerd. 

 

Zoals eerder aangegeven hebben geestelijk verzorgers geen aandeel in de ondersteuning van 

naastbetrokkenen. Geestelijke verzorging is vanuit de Wkkgz9 beschikbaar voor mensen die 

langer dan 24 uur in een instelling verblijven en daarom niet van toepassing op 

naastbetrokkenen. Bovendien staat de positie van geestelijk verzorgers door toenemende 

ambulantisering onder druk; buiten instellingsmuren kan -met uitzondering van palliatieve 

zorg- volgens de letter van de wet geen hulp geboden worden terwijl ‘het werk’ zich naar 

buiten toe verplaatst (Bos, Hyvarinen & Van Roermond, 2011, p.12; Bos in: Hutschemaekers 

et al., 2004, p. 52). Met het oog op de ‘existentiële issues’ waar de Generieke module naasten 

op wijst lijkt de inzet van geestelijk verzorgers echter gerechtvaardigd óók in thuissituaties en 

voor naastbetrokkenen. Het werk van geestelijk verzorgers richt zich onder andere op de 

existentiële en ethische dimensie van het menselijk bestaan, waarbij mensen begeleid worden 

bij zingevingsvragen en betekenisverlening aan hun leven (Beroepsstandaard geestelijk 

verzorger 2015, pp.10-11). Ook de Rijksoverheid onderschrijft de waarde van geestelijke 

verzorging en haar “specifieke expertise als het gaat om het reflecteren op ethische, 

levensbeschouwelijke en religieuze thema’s” (Kamerbrief 2018, 29 509, nr. 68, p.3). Tot nu 

toe biedt de Generieke module naasten echter alleen juridische, ervaringsdeskundige en 

 
9 Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg: https://wetten.overheid.nl/BWBR0037173/2022-01-01 
Geraadpleegd op 30 juni 2022 
 
 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0037173/2022-01-01
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psychologische ondersteuning. Ondersteunende interventies aan naastbetrokkenen zijn dan 

ook gericht op zelfzorg, veiligheid en het bieden van (h)erkenning (Bransen et al., 2014; 

Baars & Van Meekeren, 2013; Van Erp et al., 2009). Deze interventies bieden praktische 

handvatten en beogen de veerkracht van familierelaties vergroten. 

 

We leven in een tijd waarin het bespreken van ‘existentiële issues’ niet vanzelfsprekend is. 

Ook ethische kwesties worden vaak niet als zodanig herkend (Hartman, Weidema, 

Widdershoven & Molewijk, 2016, p.14). Het stellen van vragen hierover ligt -zeker in de 

psychotherapeutische wereld- gevoelig (van der Meiden, 2019, p.29; Dillen, 2004, p.96). 

Daarnaast bieden levensbeschouwelijke kaders slechts beperkt houvast: in onze 

geseculariseerde samenleving hebben de ‘grote verhalen’ voor veel mensen hun 

zeggingskracht verloren (Bohlmeijer, 2007). Volgens Alma (2018) kan dit leiden tot 

‘levensbeschouwelijke armoede’. Alma stelt dat humanistische levensbeschouwelijke taal 

sterk afhankelijk geworden is van persoonlijke morele expressies, door Kunneman 

omschreven als ‘individuele bestaansethiek’ (Kunneman, 1996). De toegenomen waarde van 

ervaringskennis -een ontwikkeling die in de GGZ evident is- kan in dit licht bezien worden. 

Als samenleving zijn we daarnaast geneigd levensvragen te psychologiseren (Mooren, 1989; 

Denys, 2020). Het is echter de vraag in hoeverre de ‘issues’ waar naastbetrokkenen zich toe 

moeten verhouden te psychologiseren zijn, juist omdat deze existentieel zijn. Zij hangen 

samen met de gegevenheid van familierelaties en zijn ‘een issue’ omdat hierbij waarden in 

het spel zijn die schuilgaan achter vragen als ‘wat is een goede relatie?’ of ‘wat is goede 

zorg?’. Maar bovenal betreft dit de vraag ‘wat is mijn rol als naastbetrokkene hierin’?  

 

Bovenstaande is een morele vraag naar de ethische rechtvaardiging van zorgrelaties. De 

kadering van deze vraag is een van de focuspunten van mijn thesis. Deze vraag is nauw 

verbonden met de transitie die plaastvindt in de zorg. Van een verzorgginsstaat waarin 

‘goede’ zorg werd opgevat als professionele zorg, zijn we op weg naar meer de-institutionele 

zorg waarin naasten geacht worden een grotere zorgrol op zich te nemen. Tegelijkertijd zijn 

echter de normatieve verwachtingen over wat van naasten verwacht kan worden ingrijpend 

veranderd: in Westerse samenlevingen zijn familiebanden de afgelopen 50 jaar losser en 

optioneler geworden (Verkerk, 2013, pp. 239-240). Dit spanningsveld wordt door Bredewold 

et al. (2018) omschreven als een verschuiving van passieve solidariteit (zorg die vanuit 
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belastinggeld gefinancierd wordt), naar actieve solidariteit (zorg die omwille van de 

onderlinge relatie geleverd wordt).  

Naast deze politieke dimensie van zorgrelaties kan vanuit geestelijk 

verzorgingsperspectief worden opgemerkt dat morele kadering ook verbonden is met vragen 

rond autonomie en kwetsbaarheid. Dit speelt met name een rol op momenten dat onze 

waardigheid als mens in het geding is. Manschot (1999) koppelt dit aan de vraag waarin deze 

waardigheid zich toont: in onze geest of in ons lichaam. In navolging van Griekse denkers 

betoogt Manschot echter dat de menselijke waardigheid ten diepste verbonden is met ‘zorg’. 

In zijn woorden: “(…) menselijk leven wordt menswaardig leven, wanneer het zichzelf van 

de wieg tot het graf interpreteert en vormt als omgeven door zorg” (Manschot, 1999, p.83).  

 

In mijn onderzoek biedt de contextuele benadering zoals ontwikkeld door Böszörményi-Nagy 

(vanaf nu: Nagy) een ethisch kader van waaruit ‘existentiële issues’ en morele vragen die 

samenhangen met de zorgvraag van een naaste (mogelijkerwijs) begrepen kunnen worden. 

Nagy’s benadering draait om loyaliteit tussen mensen en het proces van ‘geven en 

ontvangen’ wat de ‘rechtvaardigheid’ van hun relatie op de lange termijn bepaalt. Deze 

relationele ethiek van Nagy biedt een ingang om de (beperkte) wederkerigheid tussen 

patiënten en hun naastbetrokkenen in een ander licht te zien.  

De essentie van het menselijk bestaan is voor Nagy verbonden met de ethische banden die we 

onderling onderhouden; alleen hierdoor is betekenisvol leven volgens hem mogelijk. Nagy 

(Nagy in: Nagy & Spark, 1973) beschrijft dit als volgt:  

 

Man, suspended in ontological anxiety, experiences a groundless void if he cannot 

establish a meaningful dialogue with someone or something. Ontically meaningful 

relationships must be motivated by mutually interlocking patterns of past and present 

concern and caring, in the one hand, and of possible exploitation, on the other (p.43).  

 

Het fundamentele belang van relationele verbondenheid klinkt ook in systemische visies op 

ggz-zorg zoals verwoord door Van Meekeren (Van Meekeren in: Glas et al., 2014):  

 

De gedachte dat je er als mens niet alleen voor staat doet de mens goed. Dat geldt 

voor gezonde mensen, maar zeker voor mensen met psychische of lichamelijke 

aandoeningen. Maar dit geldt ook voor hun naastbetrokkenen. En het geldt voor de 
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hele levenscyclus: van geboorte tot aan de dood. Onafhankelijkheid is een relatief 

begrip. Zelfredzaamheid vindt zijn fraaiste ontwikkeling in verbondenheid met ‘de 

ander’, de ons dierbaren (p.60). 

 

De citaten van Nagy en Van Meekeren zetten de toon voor mijn onderzoek. Dit wordt 

uitgewerkt in hoofdstuk twee (theoretisch kader). Uitgaande van de gedachte dat we als mens 

relationele wezens zijn (Gergen, 2011) die betekenis verlenen aan hun leven door ervaren 

verbinding met anderen (Van Praag, 1978) wordt onderzocht op welke manier geestelijk 

verzorgers en familie-ervaringsdeskundigen naastbetrokkenen ondersteunen bij de problemen 

die zij ondervinden in hun relatie met iemand met EPA. Aandachtspunt hierbij is het eigen 

herstelproces van naastbetrokkenen en hoe zich dit verhoudt tot het herstel van hun naaste 

met EPA. Onderzocht wordt ook hoe naastbetrokkenen omgaan met het non-lineaire verloop 

van herstel, waarbij de nadruk ligt op het kunnen meeveren met het herstelproces van iemand 

met EPA.  

Ervaringstaal lijkt bij uitstek de taal die recht doet aan het verhaal van mensen met EPA en 

hun naastbetrokkenen. EPA kan er echter ook toe leiden dat relaties letterlijk stilvallen. Op 

dit punt komt geestelijke verzorging in beeld, hoewel dat binnen de huidige wettelijke en 

financiële kaders deels hypothetisch is. Mogelijk kunnen geestelijk verzorgers, naast familie-

ervaringsdeskundigen, een metaperspectief bieden van waaruit het (beperkte) herstel van 

mensen met EPA begrepen en meegedragen kan worden door hun naastbetrokkenen. Wellicht 

draagt dit bij aan herstelprocessen van alle betrokkenen.  

 

1.2 Doelstelling 

Doel van dit onderzoek is om middels empirisch onderzoek meer inzicht te krijgen in de 

manier waarop naastenbetrokkenen van mensen met EPA ondersteund kunnen worden door 

geestelijk verzorgers en familie-ervaringsdeskundigen. Dit betreft ondersteuning bij 

existentieel-morele vragen voortkomend uit de problematiek van hun naaste, om zodoende de 

relatie tussen patiënt en naastbetrokkene te ondersteunen, behouden of herstellen. Het 

onderzoek levert kennis op over:  

1) de toegevoegde waarde van geestelijk verzorgers en familie-ervaringsdeskundigen bij 

herstelprocessen van naastbetrokkenen in de context van hun relatie met een naaste met EPA, 

2) de rol van geestelijk verzorgers en familie-ervaringsdeskundigen bij het bespreekbaar 

maken van existentiële en ethische vragen die naastbetrokkenen ervaren in hun relatie met 
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iemand met EPA 

3) de overeenkomsten en verschillen tussen geestelijk verzorgers en familie-

ervaringsdeskundigen bij naastbetrokkenondersteuning.  

 

1.3 Wetenschappelijke relevantie 

Dit onderzoek voorziet in kennisvermeerdering over de bijdrage die geestelijk verzorgers en 

familie-ervaringsdeskundigen kunnen leveren aan de ondersteuning van naastbetrokkenen 

van mensen met EPA bij existentiële- en ethische vragen. Hoewel de Generieke Module 

Naasten 2022 verwijst naar ‘existentiële issues’ waar naastbetrokkenen mee worstelen, zijn 

mij geen studies bekend naar de ondersteuning van geestelijk verzorgers of familie-

ervaringsdeskundigen op dit vlak. Mijn onderzoek is wetenschappelijk relevant, omdat het 

nieuwe kennis oplevert over hoe de ethische dimensie van (zorg)relaties tussen 

naastbetrokkenen en mensen met EPA bespreekbaar gemaakt kan worden. Het levert inzicht 

in welke expertise hierbij van belang is.  

1.4 Humanistieke relevantie 

De humanistieke relevantie van dit onderzoek is nauw verbonden met wat door Derkx (2011) 

omschreven is als ‘liefde voor specifieke, kwetsbare, unieke en onvervangbare personen’. 

Derkx baseert zich hierbij op Todorovs ‘finaliteit van het jij’: de gedachte dat we ondanks 

onze universele gelijkwaardigheid als mens, in vriendschaps-, liefdes- en familiebanden 

onvervangbaar zijn voor elkaar. Dit sluit nauw aan bij Nagy’s relationele ethiek. Mijn 

onderzoek biedt inzicht in hoe humanistische geestelijke verzorging, gesitueerd in politieke 

en maatschappelijke visies op zelfredzaamheid en autonoom mens-zijn, antwoorden kan 

(helpen) genereren rond onze ‘gelijkheid’ als mens. Als EPA, en haar impact op 

naastbetrokkenen iets laat zien, is dat we niet gelijk zijn. De herstelgedachte zet in op deze 

ongelijkheid; de unieke weg die ieder mens hierin aflegt.  

Mijn onderzoek richt zich op de uniciteit van (zorg)relaties tussen mensen die mede 

bepaald worden door de plek die zij innemen in elkaars leven. Volgens Kunneman raken we 

hiermee “(…) aan een aspect van zorg dat van het allergrootste belang is en dat misschien 

wel de existentiële kern vormt van alle zorgrelaties, namelijk de ervaring dat je er toe doet, 

dat je er mag zijn, dat je welzijn voor een ander om zichzelfswille van belang is, 

respectievelijk de ervaring dat een ander er voor jou toe doet en dat haar welzijn voor jou om 

zichzelfswille van belang is” (Kunneman, 1993, p.117).  
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Vanuit de contextuele benadering is Nagy’s streven als therapeut ‘niet als laatste bron van 

kracht te (willen) fungeren’ waardevol voor (humanistisch) geestelijk verzorgers. Met name 

in de ggz, waar naastbetrokken om allerlei redenen ‘niet betrokken’ zijn, of kunnen geraken, 

is het van het grootste belang voor ogen te houden dat geestelijk verzorgers en andere 

hulpverleners passanten zijn in het leven van patiënten. De manier waarop geestelijke 

verzorging wordt aangeboden, hetgeen nauw samenhangt met financieringsstromen, nodigt 

ertoe uit de relatie geestelijk verzorger-patiënt los te zien van de (potentieel zingevende) 

context waar mensen met EPA deel van uitmaken: een context die veel verder reikt dan de 

muren van een instelling, of de beschikbare tijd en mogelijkheden van hulpverleners.  

 

1.5 Maatschappelijke relevantie  

Dit onderzoek wil bijdragen aan de versterking van systeemgerichte zorg aan mensen met 

EPA. Het richt zich op hoe geestelijk verzorgers en familie-ervaringsdeskundigen, met het 

oog op toenemende ambulantisering van de ggz-zorg, informele (zorg)relaties professioneel 

kunnen ondersteunen. Het draait hierbij om ondersteuning bij het in standhouden van relaties, 

betekenis verlenen aan deze relaties en deze zo mogelijk als zingevend te ervaren. 

Naastbetrokkenen moeten zich verhouden tot de (zeer) beperkte herstelmogelijkheden van 

een naaste met EPA en het mee-uithouden van de tragiek van diens leven. Door het erkennen 

en bespreekbaar maken van de hiermee gepaard gaande rouw- en verlieservaringen wordt de 

draagkracht van naastbetrokkenen mogelijkerwijs vergroot.  

Daarnaast hebben naastbetrokkenen vanuit de Wvggz beperkte handelingsbevoegdheid in 

de zorg aan mensen met EPA, terwijl zij zich tegelijkertijd zeer verantwoordelijk kunnen 

voelen voor hun naaste met EPA. Het recht op zelfbeschikking, dan wel de wilsbekwaamheid 

van mensen met EPA kan bij naastbetrokkenen tot morele dilemma’s leiden waarin 

ondersteuning door geestelijk verzorgers en familie-ervaringsdeskundigen van toegevoegde 

waarde kan zijn.  

 

1.6 Vraagstelling 

1.6.2 Hoofdvraag 

Hoe ondersteunen geestelijk verzorgers en familie-ervaringsdeskundigen naastbetrokkenen 

van mensen met een ernstige psychische aandoening (EPA) bij hun herstelproces en welke 

rol speelt de morele kadering van de (zorg)relatie tussen naastbetrokkenen en hun naaste met 

EPA daarin? 
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1.6.2 Deelvragen 

 

1. Hoe ondersteunen geestelijk verzorgers en familie-ervaringsdeskundigen naastbetrokkenen 

van mensen met EPA bij hun herstelproces?  

2. Hoe dragen gesprekken met geestelijk verzorgers en familie-ervaringsdeskundigen met 

naastbetrokkenen bij aan de morele kadering van (zorg)relaties voor mensen met EPA? 

3. Wat zijn overeenkomsten en verschillen in de ondersteuning en begeleiding die geestelijk 

verzorgers en familie-ervaringsdeskundigen bieden aan naastbetrokkenen van mensen met 

EPA?  

 

1.7 Kernconcepten  

De volgende concepten spelen in mijn onderzoek een rol. Deze worden hieronder kort 

toegelicht en in hoofdstuk twee verder uitgewerkt. 

Herstel: herstel wordt op drie manieren opgevat. Als klinisch herstel (terugdringen van 

symptomen), persoonlijk herstel (herstel van identiteit) en maatschappelijk herstel 

(verbeteren van maatschappelijk functioneren) (Couwenbergh & Van Weeghel, 2014, p.5). 

De nadruk in deze thesis ligt op persoonlijk herstel. Hieronder wordt verstaan het hervinden 

van een persoonlijke identiteit en het betekenis kunnen geven aan psychische klachten in 

relatie tot het eigen levensverhaal. Daarnaast betreft persoonlijk herstel het hervinden van 

perspectief, hoop en grip op het eigen leven, en het hervinden van verbondenheid met 

anderen (bron: Generieke Module Herstelondersteuning, 2022, p.7).  

Familie-ervaringsdeskundige (‘FED’): naaste van iemand met EPA die ervaringskennis op 

professionele wijze inzet ten behoeve van anderen.10 

Meerzijdige partijdigheid: “het uitgangspunt dat iedereen die deelneemt aan een relatie, het 

verdiend gehoord te worden, ongeacht zijn rol in de familie, zijn leeftijd of zijn toestand, en 

dat zijn gezichtspunt gerespecteerd moet worden” (Ducommon-Nagy, 2008, pp.104-105) ook 

als het contact verbroken is of mensen overleden zijn (p.163).  

 
10 https://kenniscentrumphrenos.nl/assets/2020/09/FED-visiedocument-2020-Platform.pdf 
Geraadpleegd op 30 juni 2022 

https://kenniscentrumphrenos.nl/assets/2020/09/FED-visiedocument-2020-Platform.pdf
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Naastbetrokkenen: naasten die betrokken zijn bij de zorg voor iemand met een psychiatrische 

aandoening. Dat kunnen familieleden, partners of goede vrienden zijn.11 

Geestelijke verzorging (‘GV’): professionele begeleiding, hulpverlening en advisering bij 

zingeving en levensbeschouwing (Beroepsstandaard Vereniging van Geestelijk VerZorgers, 

2015, p.10).  

Triade: de driehoek patiënt-naaste-professional waarin samengewerkt wordt “om het proces 

van herstel van de patiënt te bevorderen en borgen” (Generieke Module Naaste, 2022, p.4).  

Systemische benadering: zorgopvatting waarbij het systeem (i.e. familie en 

naastbetrokkenen) van de patiënt bij de diagnostiek en behandeling betrokken wordt vanuit 

de gedachte dat dit systeem een rol kan spelen bij het ontstaan, voortbestaan en beloop van 

psychopathologie (Baars & Van Meekeren, 2013, pp.14-27).  

Contextuele benadering: relationeel-ethische opvatting van (familie) banden gericht op het 

evenwicht tussen de wederzijdse belangen van mensen, waar een recht op erkenning door de 

ander aan ten grondslag ligt (Van den Eerenbeemt & Van Heusden, 1983, p.53) 

 

  

 
11 https://www.yumpu.com/nl/document/view/25385042/familie-in-de-langdurige-ggz-trimbos-instituut/8  
Geraadpleegd op 30 juni 2022 

https://www.yumpu.com/nl/document/view/25385042/familie-in-de-langdurige-ggz-trimbos-instituut/8
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2 Theoretisch kader 

Dit hoofdstuk zet het theoretisch kader uit dat de basis vormt voor mijn onderzoek. Het 

hoofdstuk omvat vier delen. Deel een (2.1) adresseert de rol van naastbetrokkenen in 

herstelprocessen. Deel twee (2.2) verkent de ethische- en existentiële vragen waar 

naastbetrokkenen zich toe moeten verhouden. Deel drie (2.3) gaat in op systemisch werken in 

de praktijk. In deel vier tenslotte (2.4) wordt Nagy’s contextuele benadering beschreven en 

wat deze als moreel kader kan betekenen in relaties tussen naastbetrokkenen en mensen met 

EPA. 

De eerste drie delen schetsen het veld -‘de triade’- waarin naastbetrokkenen zich samen 

met hun naaste met EPA en hulpverleners bevinden. Met het CHIME-model als basis wordt 

onderzocht in hoeverre persoonlijk herstel een individueel- dan wel relationeel bepaald 

proces is. Centraal hierin staat de herstelgedachte, de implicaties en betekenis hiervan voor 

naastbetrokkenen, de vragen en dilemma’s waar zij zich toe moeten verhouden en hoe dit hun 

herstelproces beïnvloedt. Hierdoor ontstaat een beeld van het herstelproces van 

naastbetrokkenen en de punten waarop zij ondersteuning behoeven.  

Verhoudingsgewijs krijgt deel vier -Nagy’s contextuele benadering- ruim aandacht. Dit 

deel staat verder af van de ggz-praktijk (i.e. herstelgedachte, ervaringswerk etc.), maar biedt 

een denkkader van waaruit ethische- en existentiële vragen rond ziek-zijn en herstel 

onderzocht en mogelijk beantwoord kunnen worden. Deel vier geeft inzicht in de 

gegevenheid van menselijke relaties en de consequenties hiervan voor interpersoonlijke 

relaties. Nagy spreekt van verantwoordelijkheid, loyaliteit en rechtvaardigheid: waarden die 

in geval van EPA onder druk komen te staan en mogelijk een andere invulling behoeven. Aan 

de hand van Nagy’s relationele ethiek wordt een perspectief geschetst van waaruit de 

dynamiek van (familie)relaties begrepen kan worden, wat mogelijk bijdraagt aan het 

herstelproces van zowel naastbetrokkenen, als van mensen met EPA.  

De thema’s uit dit theoretisch kader resulteren in een interviewguide aan de hand waarvan 

geestelijk verzorgers en familie-ervaringsdeskundigen worden geïnterviewd (zie bijlage 1, 

p.100) en leveren deductieve codes op die de basis vormen voor mijn data-analyse (zie 

hoofdstuk drie, p.48).  

 

2.1 De rol van naastbetrokkenen bij herstel 

Persoonlijk herstel wordt vaak opgevat als een individuele verantwoordelijkheid: de gedachte 

dat alleen van werkelijk herstel sprake is als dit een ‘ten diepste individueel en uniek proces 
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is’ (Anthony, 1993) waarin de ‘dignity of risk to failure’ op de schouders van patiënten ligt 

(Deegan, 1996). Zowel Anthony als Deegan benoemen echter ook dat herstel plaatsvindt in 

relatie tot ‘de ander’. Anthony wijst op het belang van ‘mensen die in je geloven en naast je 

blijven staan tijdens je herstelproces’ waarbij hij herstel beschrijft als “(…) a deeply human 

experience, facilitated by the deeply human responses of others. Recovery can be facilitated 

by any one person. Recovery can be everybody’s business” (Anthony, 1993, p.531). 

In hun scoping review van herstelonderzoeken, waarin het CHIME-model een belangrijke 

plaats inneemt, benoemen Van Weeghel et al. (2019) dat we als mens bewegen tussen 

zelfgerichtheid (focusing on the self) en verbondenheid (relatedness). Van Weeghel et al. 

beschrijven dit als motiverende krachten in de mens die herstelprocessen beïnvloeden (Van 

Weeghel et al., 2019, p.177). Verwezen wordt naar werk van Hermans, binnen humanistische 

geestelijke verzorging bekend om zijn uitwerking van ‘the dialogical self’. Hermans 

onderscheidt hierbij een A-motief (gericht op de ander/ het andere en de bereidheid tot 

overgave) en een Z-motief (gericht op het ‘zelf’ wat leidt tot beheersing, controle en 

zelfversterking) (Alma & Smaling in: Derkx, 2011, p.121). Van Weeghel et al. koppelen het 

A-motief aan de CHIME-dimensie ‘verbinding’ en het Z-motief aan ‘identiteit’. Aanvullend 

kan hier wellicht ook een verband met de CHIME-dimensie ‘empowerment’ (i.e. ‘personal 

responsibility’, ‘control over life’, ‘focusing upon strenghts’) gelegd worden.  

Ook Deegan beschrijft in haar eerste publicatie (1988) dat door ‘ervaren verbinding met 

anderen’ de hoop op herstel levend gehouden wordt. Deze ‘anderen’ zijn niet bij machte 

degene die psychisch ziek is te genezen of veranderen, maar in hun ‘liefdevolle houding’ 

kunnen sprankjes hoop oplichten die ‘als door een wonder’ uitnodigen tot herstel. Voor 

Deegan betekent dit ook dat je herstel niet kunt ‘willen’. Deegan beschrijft dit als volgt: 

“Essential aspects of the recovery process are a matter of grace and, therefore cannot be 

willed. However, we can create environments in which the recovery process can be nurtured 

like a tender and precious seedling” (Deegan, 1988, p.15). 

 

De plaats van ‘de ander’ in het CHIME-model  

Naastbetrokkenen worden in de ‘zorgende omgeving’ zoals Deegan die in 1988 schetst niet 

genoemd. Herstel vindt plaats door interpersoonlijke relaties in een professionele setting. Dit 

betreft peersupport, rehabilitatieprogramma’s en principieel gelijkwaardige relaties tussen 

patiënten en hulpverleners (Deegan, 1988, pp.16-18). Ook het CHIME-model lijkt in eerste 

instantie de nadruk te leggen op professionele vormen van herstelondersteuning (Slade et al., 
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2014, pp.15-16). Bird et al. (2014) wijzen in hun onderzoek naar de toepasbaarheid van het 

CHIME-model echter op aspecten van dit framework die aanpassing behoeven. Zo benoemen 

zij onder andere dat herstelonderzoeken vaak gericht zijn op de hulpverlener-patiënt relatie en 

het bevorderen van de zelfredzaamheid van patiënten (CHIME-dimensie ‘empowerment’), 

terwijl patiënten juist behoefte hebben aan praktische ondersteuning. Verwezen wordt naar 

Australisch onderzoek waaruit blijkt dat mensen met een psychotische kwetsbaarheid in de 

eerste plaats gebaat zijn bij financiële ondersteuning, huisvesting en werk. Andere 

onderzoeken laten zien dat deze praktische hulp vaak door naastbetrokkenen, en met name 

door familie gegeven wordt (Wyder & Bland, 2013, p.192; Schön, Denhov & Topor, 2009, 

p.344). Volgens Bird et al. (2014) moet ‘praktische ondersteuning’ dan ook als subcategorie 

aan de CHIME-dimensie ‘verbinding’ worden toegevoegd. 

 

‘Verbinding’ krijgt in de herstelvisie van Price-Robertson, Obradovic en Morgan (2016) een 

allesomvattende invulling. Price-Robertson et al. ageren tegen een Westerse visie op 

zelfredzaamheid waarin zorg voor mensen met een psychische aandoening niet langer een 

collectieve verantwoordelijkheid is, maar een individuele opgave (Price-Robertson et al., 

2016, p.3). Zij zetten hier het idee van relational recovery tegenover. Hiermee verzetten zij 

zich tegen de ‘individualistische bias’ van het CHIME-model waarin herstel wordt opgevat 

als een subjectief proces dat zich afspeelt in onze binnenwereld (i.e. Anthony’s ‘deeply 

personal, unique process’). Volgens Price-Robertson et al. zijn we als mens namelijk 

afhankelijke wezens: ons leven krijgt betekenis binnen de sociale context waarin we leven. 

Voor het CHIME-model betekent dit dat niet alleen de CHIME-dimensie ‘verbinding’ 

betrekking heeft op interpersoonlijke relaties, maar dat alle dimensies hiervan doordrenkt 

zijn: “Experiences such as hope, identity, meaningfulness, and empowerment emerge at the 

intersections between people, their relationships and environments; they are best seen as 

interactional processes rather than states possessed by any one individual” (Price-Robertson 

et al., 2016, p.5). Hieruit volgt ook dat relaties (social relationships) niet zozeer herstel 

faciliteren, maar het domein vormen waarbinnen herstel plaastvindt. Familie vormt hierin 

volgens Price-Robertson et al. voor veel patiënten de belangrijkste interpersoonlijke context.  

Op dit punt wordt verwezen naar herstelonderzoek van Wyder en Bland (2014) die 

‘familie’12 als integraal onderdeel zien van herstelprocessen. Wyder en Bland laten per 

CHIME-dimensie zien welke rol familie speelt en benoemen hoe familie zelf ondersteund 

 
12 Onder familie wordt verstaan: “families, friends and other supporters” (Wyder & Bland, 2014, p.180) 
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kan worden op deze gebieden. Zo beschrijven zij dat familie vaak een brugfunctie heeft bij 

maatschappelijk herstel. Ook vormt familie een bron van hoop en speelt zij een belangrijke 

rol in het voorkomen van stigma. Familie heeft echter zelf ook te maken met stigmatisering 

en uitsluiting en kan overbelast raken door de zorgtaak. Daarnaast is vaak sprake van 

secundair trauma (i.e. psychologische stress, gevoelens van angst, depressie, schuld, 

schaamte, onmacht en hopeloosheid). Wyder en Bland benadrukken dat familieleden hun 

eigen fysieke, emotionele en spirituele gezondheid niet uit het oog moeten verliezen. Alleen 

hierdoor houden zij grip op hun leven wat hun persoonlijke veerkracht ten goede komt 

(p.188).  

De kern van Wyder en Blands visie op herstel draait om de gedachte dat er een 

betekenisvolle wederzijdse verbinding bestaat tussen zorgdrager en zorgontvanger (i.e. 

familielid, patiënt) waarin verschillende familieleden afhankelijk zijn van elkaar (p.190). 

Wyder en Bland verwijzen naar onderzoek van Fine en Glendinning uit 2005 die 

benadrukken dat de zorgrelatie tussen familielid en patiënt niet zwart-wit is. Ook patiënten 

‘dragen zorg’ naar zichzelf of hun naasten toe. Een belangrijk aspect van herstel is dan ook 

de transformatie die familierelaties doormaken. Familieleden moeten hun zorgrol loslaten om 

weer ‘gewoon’ familie te kunnen zijn. Dit betekent dat ‘het psychisch-ziekzijn’ niet langer de 

primaire identiteit van zowel patiënt als familielid bepaalt (CHIME-dimensie ‘identiteit’). 

Binnen families ontstaat echter vaak spanning rond het verlangen naar onafhankelijkheid van 

de patiënt (CHIME-dimensie ‘empowerment’) en de behoefte van familieleden diegene in 

bescherming te nemen (CHIME-dimensie ‘verbinding’). Door (onterecht) vast te houden aan 

hun zorgrol belemmeren familieleden echter de autonomie van patiënten. Dit bemoeilijkt de 

wederkerigheid binnen hun relatie. Wyder en Bland geven aan dat het fluctuerend verloop 

van psychische ziektes een uitdaging is en familieleden dwingt in en uit hun zorgrol te 

stappen. Desondanks benadrukken zij dat herstelprocessen onlosmakelijk verbonden zijn met 

het durven nemen van risico’s en dus het loslaten van controle over de ander. Volgens Wyder 

en Bland krijg je als familie -paradoxaal genoeg- door los te laten meer controle over je 

leven. Dit is echter ook “one of the most challenging parts of the family’s recovery journey 

[which] is intimately related to the task of self-determination and control” (Wyder & Bland, 

2014, p.191).  

 

Herstel: de sociale dimensie 

Naar de samenhang tussen sociale factoren en herstel is eveneens vanuit het REFOCUS-

project onderzoek gedaan. Tew et al. (2011) hebben onderzocht hoe ‘empowerment en 
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zelfbeschikking’, ‘verbinding’ (interpersoonlijke relaties en sociale inclusie) en ‘hervinden 

van een positieve identiteit’ bijdragen aan herstel. Zij tonen aan dat het hebben van relaties 

van vitaal belang is in herstelprocessen. Relaties bepalen mede je identiteit, zijn een bron van 

hoop en motivatie, vergroten je netwerk en dragen bij aan je sociale kapitaal (Tew et al., 

2011, pp. 9-11). Mensen met EPA hebben echter moeite om relaties te onderhouden en 

behouden, wat ertoe leidt dat zij minder nabije contacten hebben.  

Ook eerder onderzoek van Schön et al. (2009) laat zien dat het hebben van sociale 

contacten een bepalende factor is in herstelprocessen. Schön et al. stellen dat sociale 

interactie met anderen niet zozeer herstel bewerkstelligt, maar vooral de ruimte creëert 

waarin herstel mogelijk is, een standpunt dat ook naar voren komt bij Price-Robertson et al. 

(2016). In de woorden van Schön et al: “It is through social relationships that the individual 

is able to redefine themselves as a person (as opposed to a patient)- a person with problems 

but also with abilities” (Schön et al., 2009, p.345).  

Essentieel voor het kunnen ‘herdefiniëren als persoon’ waarvan dit citaat spreekt, zijn 

naastbetrokkenen die het levensverhaal kennen van vóór iemand psychisch ontregeld raakte. 

Naastbetrokkenen hebben hierdoor een complexer en dus vollediger beeld van iemands 

identiteit (Wyder & Bland, 2014; Schön et al., 2009). Topor et al. (2006) spreken van ‘voor 

en na de psychische catastrofe’ en benoemen de verschuiving die plaatsvindt van informele- 

naar formele (zorg)relaties. Zij wijzen op het belang van alle relaties in herstelprocessen; die 

met familieleden, vrienden en hulpverleners, maar geven aan dat contacten met hulpverleners 

tijdelijk zijn. Banden met naastbetrokkenen daarentegen, in het bijzonder die met 

familieleden, zijn juist door een gedeelde afkomst en biografische context ‘levenslang’. Ook 

Slaats wijst op dit punt. Zij stelt dat hulpverleners zich ervan bewust moeten zijn dat zij op 

vrijwillige basis een professionele relatie hebben met patiënten. Voor naastbetrokkenen (i.e. 

familieleden) echter, is sprake van een gegevenheid waar zij zich toe hebben te verhouden 

(Slaats in: Baars & Van Meekeren, 2013, p. 146).  

Topor et al. (2006) wijzen met het oog op herstel op het belang van een gedeelde 

geschiedenis met ‘belangrijke anderen’ waarin het ‘unieke’ van iemands persoonlijkheid, en 

dus van diens persoonlijk herstel, zichtbaar wordt. Naastbetrokkenen dragen hier op drie 

manieren aan bij: 1) door ‘er te zijn’ voor iemand met EPA, 2) door diens belangen (tijdelijk) 

te behartigen en 3) door de wederkerigheid in de onderlinge relatie te herkennen. Met name 

dit laatste punt - wederkerigheid - komt in meerdere onderzoeken (Wyder en Bland, 2014; 

Spaniol, 2010; Schön et al, 2009) naar voren als een belangrijk kenmerk van herstel. 
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Herstelprocessen van mensen met EPA en hun naastbetrokkenen grijpen hier op elkaar in. 

Terugkeer en (h)erkenning van de wederkerigheid in relaties betekent dat de asymmetrie en 

afhankelijkheid waarvan vaak sprake is tussen mensen met EPA en hun naastbetrokkenen 

waar mogelijk hersteld wordt (Wyder en Bland, 2014, p.186; Topor et al., 2006, p.25). 

Volgens Schön et al. (2009) werkt het vasthouden aan een ‘helper-rol’ door naastbetrokkenen 

destructief bij herstelprocessen, wat mogelijk leidt tot het verbreken van relaties (p.344).  

 

2.2 Ethische en existentiële vragen 

Ethische dilemma’s  

Als naastbetrokkene je zorgrol loslaten raakt aan de kern van de herstelgedachte. Hiermee 

krijgt een naaste met EPA ruimte om op eigen wijze invulling te geven aan herstel. Het is 

tevens de aanzet tot het herstelproces van naastbetrokkenen zelf, zoals onderzoeken van 

Tjaden, Boumans, Mulder & Kroon (2020) en Wyder en Bland (2014) laten zien. Het loslaten 

van zorgrollen stelt naastbetrokkenen echter ook voor vragen rond zelfbeschikking van een 

naaste met EPA, wat met name tot uitdrukking komt in diens ‘recht te mogen falen’ (i.e. 

dignity of risk to failure). Omdat EPA gepaard kan gaan met periodes van terugval worden 

naastbetrokkenen geconfronteerd met de vraag op welk moment dit ‘falen’ niet langer als 

‘waardig’ gezien kan worden. In systemisch ingerichte zorg ontstaat hier bovendien de vraag 

wie de zorgrol op zich moet nemen.  

Onderzoek van Heerings, Van de Bovenkamp, Cardol & Bal (2020) laat zien dat de 

autonomie van mensen met EPA vaak botst met wat hun naastbetrokkenen zien als ‘goede’ 

zorg. Uit deze meta-analyse naar cliëntparticipatie en gedeelde besluitvorming blijkt dat 

naastbetrokkenen worstelen met het recht op zelfbeschikking van hun naaste met EPA. 

Enerzijds ervaren naastbetrokkenen dat ze te weinig zeggenschap hebben over de te leveren 

zorg, anderzijds worstelen zij met de ‘verwaarlozing’ die hier het gevolg van is. 

Naastbetrokkenen hebben het gevoel dat ze het gat moeten vullen dat professionals laten 

ontstaan. 

 

Bovenstaand spanningsveld rond zelfbeschikking van mensen met EPA kan omschreven 

worden in termen van positieve- en negatieve vrijheid (Bauduin & Kanne, 2009, p.54; Graste 

& Bauduin, 2000, pp. 48-50), een denkkader ontleend aan het werk van Berlin (1969/2010). 

Op het moment namelijk dat autonomie wordt opgevat als ‘het recht op zelfbeschikking’ 

wordt dit ook wel ‘autonomie als negatieve vrijheid’ genoemd. De nadruk ligt hierbij op niet-

inmengen door anderen, wat echter in geval van EPA tot verwaarlozing en isolement kan 
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leiden. ‘Autonomie als positieve vrijheid’ daarentegen zet in op ondersteuning van mensen 

opdat zij hun eigen autonomie vorm kunnen geven. Dit betekent dat voorwaarden geschapen 

worden waardoor mensen op een goede manier invulling kunnen geven aan hun autonomie-

opvatting. Hiermee komt de kwaliteit van beslissingen die mensen nemen in beeld en niet 

alleen de vraag of zij keuzevrijheid hebben: “het gaat dan (…) om het vergroten van de 

mogelijkheden om greep te krijgen op en zin te ervaren in de eigen situatie” (Graste en 

Bauduin, 2000, p.57). Afhankelijkheid en autonomie zijn hierin geen strijdige waarden, maar 

een manier van “(…) vorm geven aan je leven, niet ónafhankelijk van anderen, maar juist in 

sámenspraak met anderen” (Bauduin & Kanne, 2009, p.56). Triadisch werken wortelt in een 

dergelijke autonomieopvatting.  

Bauduin en Kanne verbinden positieve vrijheid aan wat zij een ‘zorgethische opvatting 

van autonomie’ noemen die uitgaat van onze kwetsbaarheid als mens en onze afhankelijkheid 

van anderen. Kenmerkend ook voor dit zorgethisch perspectief is het belang dat wordt 

toegekend aan ‘gelijkwaardigheid’ en ‘wederkerigheid’ in zorgrelaties. Wederkerigheid krijgt 

binnen de zorgethiek de invulling van: “als ik nu voor jou zorg, zorg jij dan straks voor mij?” 

(Graste in: Graste & Bauduin, 2000, p.22). Graste spreekt hier van wisselende rollen waarin, 

vertaald naar een zorgverlener-patiënt relatie, sprake is van ongelijkwaardigheid. Graste 

benadrukt dat beide partijen hierin ‘gevangen’ zitten, omdat van rol wisselen niet mogelijk is.  

Voor relaties tussen naastbetrokkenen en mensen met EPA ligt dit in potentie anders, zoals 

Wyder en Bland (2014) en Schön et al. (2009) laten zien. Zoals eerder beschreven is het 

loslaten van zorgrollen, alsook het wisselen van zorgrol, mogelijk. Hierin ligt juist ‘herstel’ 

besloten. De weg hier naartoe is echter gecompliceerd, en voor sommigen onbegaanbaar. 

Volgens Topor et al. (2006) is dit herstel-pad vaak dichtbij huis; het vindt plaats in de context 

van de eigen familie. Juist op dit basale niveau worden keuzes gemaakt die herstel 

bevorderen of belemmeren. Topor et al. doelen op medicatie innemen, goede dagbesteding en 

geldbeheer. Vanuit de heersende sociaal-culturele doctrine wordt van naastbetrokkenen 

verwacht dat zij hun naaste met EPA hierin ondersteunen (p.35). In zekere zin komt hier ook 

de ‘praktische ondersteuning’ in beeld waar Bird et al. (2014) van spreken. Hoewel de door 

Topor et al. benoemde bijdrage van naastbetrokkenen alledaags en ‘klein’ lijkt, wordt hierin 

zichtbaar in hoeverre je als naastbetrokkene controle uitoefent of de ander vrij laat. De vraag 

in hoeverre je als naaste ‘nabij-bent’ of juist afstand neemt is echter omgeven met normatieve 

onduidelijkheid. Er is geen eenduidig goed of fout in vragen rond deze ‘nabijheid en afstand’. 

In hoeverre ben je verantwoordelijk voor het herstel van de ander, respecteer je de ander in de 
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keuzes die hij maakt? Dit betreft ook de vraag in hoeverre je over je eigen grenzen gaat en 

niet langer mantelzorger bent, maar simpelweg ‘een belangrijke naaste’ (Norvoll, Hem & 

Lindemann, 2018, p.6; Førde, Norvoll, Hem & Pedersen, 2016, p.4).  

 

Het respecteren van de autonomie van een naaste met EPA kan er ook toe leiden dat je niet 

kunt voldoen aan eigen verwachtingspatronen en beeldvorming betreffende je rol als 

naastbetrokkene (i.e. als familielid, vriend). Op dit soort momenten botst hoe we feitelijk 

handelen met onze geïnternaliseerde conceptie van wat het moreel juiste is om te doen 

(Norvoll et al., 2018, p.6). Volgens Delespaul et al. (2016) is het met name voor ouders 

onnatuurlijk om hun betrokkenheid en bezorgdheid los te laten en ’van hun hart een steen te 

maken’ (Delespaul et al., 2016, p.175). Toch moeten naastbetrokkenen volgens Slaats leren 

‘liefdevol afstand te houden’ (Slaats in: Baars & Van Meekeren, 2013, p. 153), wat ook blijkt 

uit een onderzoek van Galamidi en Shamai (2022). Volgens hen is het afbakenen van grenzen 

(i.e. differentiatie) tussen de afzonderlijke familieleden een kenmerk van herstel en een teken 

van kracht en groei. Galamidi en Shamai geven aan dat deze differentiatie ook van de patiënt 

kan uitgaan. Differentiatie maakt dat een patiënt niet zozeer ‘zijn ziektebeeld’ is, maar weer 

als individu, in zijn eigenheid, gezien en erkend wordt (Galamidi & Shamai, 2022, p.422), 

wat eerder ook door Wyder & Bland (2014), Schön et al. (2009), en Topor et al. (2006) 

benoemd is.  

 

‘Liefdevol afstand houden’ is echter niet altijd mogelijk. Op momenten dat 

dwangmaatregelen nodig zijn komen vragen rond ‘nabijheid en afstand’ op scherp te staan 

voor naastbetrokkenen. Enerzijds omdat dwangmaatregelen altijd impact hebben op 

naastbetrokkenen (Norvoll et al., 2018), anderzijds omdat in systemische ggz-zorg 

naastbetrokkenen onderdeel (kunnen) uitmaken van verplichte zorg aan hun naaste met EPA. 

In hoofdstuk 1 (i.e. Wvggz) is hier al naar verwezen.  

Volgens Norvoll et al. kunnen gedwongen opnames leiden tot integriteitskwesties binnen 

families, omdat het vaak naastbetrokkenen zijn die aandringen op verplichte hulp. Met name 

de ambivalentie tussen opluchting en schuldgevoel ligt gecompliceerd, mede omdat de zorg 

aan mensen met EPA vaak als ‘mager’ ervaren wordt. Ook kunnen patiënten zich verraden en 

verlaten voelen, wat leidt tot wantrouwen naar naastbetrokkenen toe. ‘Familie’ is een plek die 

geassocieerd wordt met liefde, verbondenheid en verantwoordelijkheid en zou niet 

‘geschonden’ mogen worden. 
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Dit spanningsveld rond ‘nabijheid en afstand’ komt ook naar voren in een onderzoek van 

Stone, Kokanovic, Callard & Broom (2019). Stone et al. onderzoeken hoe de praktijk van 

‘gedeelde besluitvorming’ zich verhoudt tot beperking van dwangmaatregelen. Hun 

onderzoek toont de complexiteit van (zorg)relaties tussen mensen met EPA en hun 

naastbetrokkenen. Uitgangspunt bij gedeelde besluitvorming is dat vooraf afspraken gemaakt 

worden waarbij de patiënt aangeeft hoe er gehandeld moet worden bij een terugval of 

crisissituatie. De patiënt wijst hierbij een persoon aan die zijn besluit en belang representeert 

op momenten dat hij dat zelf niet kan; vaak is dit een familielid. De Wvggz gaat in haar 

‘zorgplan’ uit van een dergelijk scenario en rol voor een naastbetrokkene. Stone et al. hebben 

onderzocht hoe gedeelde besluitvorming inwerkt op relaties en beschrijven het spanningsveld 

dat tussen patiënt en naastbetrokkene kan ontstaan.  

Een aantal punten springt hierbij in het oog. Een advance statement (i.e. crisiskaart, 

triadekaart etc.) bijvoorbeeld, veronderstelt dat de stem van de patiënt gedurende een crisis 

overruled wordt door eerder gemaakte afspraken, waarbij naastbetrokkenen het ‘gezonde, 

authentieke zelf’ vertegenwoordigen. Door het opstellen van een advance statement wordt 

een scheiding aangebracht tussen persoon en aandoening. Hiermee wordt verondersteld dat 

de persoon zelf ‘er niet is’ op momenten dat de psychische aandoening de overhand heeft, 

waarmee diegene dus ook niet schuldig is aan zijn ziekte (p.64).  

In de praktijk blijkt de schuldvraag wel degelijk een rol te spelen, bijvoorbeeld doordat 

patiënten zich verantwoordelijk voelen voor hun terugval, wat vanuit een idee van 

zelfbeschikking en empowerment logisch is. Naastbetrokkenen kunnen daarnaast het gevoel 

hebben dat hun zorg ontoereikend is, of niet ontvangen of geaccepteerd wordt. De 

schuldvraag kan hierdoor heen en weer schuiven tussen patiënt en naastbetrokkenen: “(…) it 

is not just that those diagnosed with mental illness continue to blame themselves, or that 

family members continue to experience blame, but that blame moves between people” (Stone 

et al., 2019, p.66). Een zorgzame, ‘altruïstische’ en deels controlerende houding van 

naastbetrokkenen kan hierdoor omslaan in beschuldigingen en gevoelens van vervreemding 

en afstand.  

Stone et al. benoemen dat de wet slechts de patiënt beschermt, wat mogelijk een 

‘slachtoffer-dader’ dichotomie in de hand werkt. Voor naastbetrokkenen leidt dit tot morele 

spanning op het moment dat zij uit zelfbescherming afstand nemen. Ook Førde et al. (2016) 

wijzen hier op een kloof tussen wetgeving en de praktijk (Førde et al, 2016, p.6). Stone et al. 

merken dan ook op dat ondersteuning van naastbetrokkenen wellicht meer dwangmaatregelen 
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rechtvaardigt, omdat zij hierdoor in staat zijn hun zorgtaak te vervullen (Stone et al., 2019, 

p.68).  

‘Te weinig dwang’ kan daarnaast ook geïnterpreteerd worden als het ontbreken van zorg, 

of zorgzaamheid zoals blijkt uit het volgende citaat: “They kept on saying, Mum, the only 

person that can help you is you. And, yes, in a way that is true, but in another way, no, you 

need somebody to give you a kick up the pants” (Stone et al., 2019, p.69). Stone et al. wijzen 

er daarom op dat gedeelde besluitvorming niet voor alle patiënten zaligmakend is. ‘Goede 

zorg’ draait volgens sommige patiënten niet om zelfbeschikking, maar om het gevoel dat er 

voor je gezorgd wordt.  

 

Existentiële vragen 

Los van de vraag hoe de zorg voor een naaste met EPA idealiter ingevuld moet worden, 

worstelen naastbetrokkenen met het ziekteproces zelf. Volgens Spaniol (2010) is een 

psychische ziekte, en dan met name het begin ervan, een traumatische ervaring voor zowel 

patiënten als hun familie: “ (…) it shakes the foundation of who we are and how we 

experience our lives. These powerful events break our inner- and inter-personal connections 

we take for granted and shatter our perceptions and dreams” (Spaniol, 2010, p.482). 

Naastbetrokkenen maken hun eigen rouw- en herstelproces door, dat parallel loopt aan dat 

van patiënten en door de tijd heen verandert (Mayberry & Reupert, 2018, p.287; Wyder & 

Bland, 2014; Richardson, Cobham, Murray & McDermott, 2011). Herstelprocessen gaan met 

vallen en opstaan gepaard, mede omdat psychische ziektes vaak cyclisch verlopen en hevige 

emoties veroorzaken bij alle betrokkenen. Woede die mensen uiten hangt samen met 

gevoelens van wanhoop en hopeloosheid (Spaniol, 2010, p.485). Volgens Spaniol & Zipple 

(1994) is dit een natuurlijke reactie en niet een teken dat er iets ‘mis’ is met families. 

Onderlinge relaties kunnen beschadigd raken en alle hoop op herstel kan verdwijnen. Spaniol 

beschrijft dit als een ‘diep gevoel van verlies’ voor zowel de patiënt als zijn naastbetrokkene, 

omdat het gedroomde toekomstbeeld in duigen valt. In die zin is het een existentiële crisis 

waarin je vragen stelt over jezelf, je relatie tot anderen, en betekenis en doel van je leven 

(Spaniol, 2010, p.484).  

 

Uit onderzoek naar rouwprocessen van ouders van kinderen met EPA door Ozgul (2004) 

komt naar voren dat rouwgevoelens een vorm van aanpassing zijn. Herstelprocessen van 

ouders kenmerken zich door het betekenis kunnen verlenen aan hun verlieservaring: 

“Adjustment may be best understood by examining the personal meanings parents attribute to 
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their child’s illness, their engagement in meaningful interpersonal relationships and in life 

broadly, their levels of psychological well-being and future orientation” (Ozgul, 2004, 

p.185). Dit neemt niet weg dat volgens Ozgul vaak sprake is van gecompliceerde rouw. In 

strikte zin wordt immers geen afscheid genomen: een deel van de rouwgevoelens betreft juist 

het voortzetten van een relatie die herinnert aan wat ‘had kunnen zijn’.  

Dit wordt ook wel omschreven als ‘levende rouw’ (Slaats in: Baars & Van Meekeren, 

2013, p.154) of ‘stille rouw’: “rouw [die] het hele leven duurt, voor zowel de patiënt als voor 

de familie” (Van Well, 2003, p.125). Slaats moedigt naastbetrokkenen echter aan zich niet te 

verzetten tegen hun verlieservaring, maar dit verdriet te integreren in hun leven. Volgens 

Slaats draagt dit ten diepste bij aan de empowerment van naastbetrokkenen (Slaats in: Zock 

& Krikilion, 2011, pp. 82-83). Slaats plaatst ‘empowerment’ hiermee in het dominante 

maatschappelijk discours dat gericht is op ‘geluk vergaren’. Volgens haar kunnen mensen 

‘geluk’ pas op waarde schatten op het moment dat zij ook ongeluk durven ervaren. Voor 

Slaats is dit een sleutel tot het kunnen verwerken van verlieservaringen die samenhangen met 

naastbetrokken-zijn bij iemand met EPA.  

‘Levende rouw’ wordt ook gekleurd door hoe de buitenwereld oordeelt over leven met 

EPA: “[men] rouwt om een persoon die leeft, maar vaak in de ogen van veel mensen geen 

leefbaar leven heeft” (Van Well, 2003, p.126). Ook naastbetrokkenen worstelen met de vraag 

‘wat de zin is van een dergelijk bestaan’ en worden geconfronteerd met de existentiële leegte 

die hun naaste met EPA ervaart. Familieleden kunnen het gevoel hebben dat hun naaste 

‘dood is van binnen’, en ‘geen gevoel of leven meer heeft’. Tegelijkertijd staan zij 

machteloos omdat zij het gevoel hebben dit gat niet te kunnen vullen (Baars & Van 

Meekeren, 2013, p.151). 

 

2.3 Systemisch werken  

Uit het bovenstaande blijkt dat een psychische aandoening niet alleen de patiënt zelf raakt, 

maar ook zijn naastbetrokkenen. Baars en Van Meekeren (2013) spreken hierin van een 

systeem van kleinere en grotere netwerken waar patiënten deel van uitmaken. Zij bedoelen 

hiermee in de eerste plaats banden met familie en vrienden, maar ook werkrelaties en 

iemands bredere sociale context vallen hieronder. Dit systeem speelt volgens Baars en Van 

Meekeren een belangrijke rol in het ontstaan, voortbestaan en beloop van psychopathologie 

(Baars & Van Meekeren, 2013, pp.13-22).  
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Ook Kenniscentrum Phrenos13 beschrijft dat ontwrichting door psychische ziekte patiënt 

én zijn netwerk betreft. Herstellen gebeurt dan ook (idealiter) samen. Gewezen wordt op de 

inzet van familie-ervaringsdeskundigen die bijdragen aan het versterken van steunnetwerken 

en hiermee triadisch werken bevorderen (bron: Kenniscentrum Phrenos, Positionering van de 

familie-ervaringsdeskundige 2021, p.2).  

Een systemische visie op herstel veronderstelt een steunend netwerk waar ‘belangrijke 

anderen’ deel van uitmaken (Tjaden, Boumans, Mulder & Kroon, 2021a, p.2). Bij mensen 

met EPA die lang in ggz-instellingen wonen ligt dit aspect van herstel gecompliceerd, omdat 

zij vaak weinig nabije contacten hebben (Couwenbergh & Van Weeghel, 2014; Tew et al., 

2011). Sinds een aantal jaar is er echter ook aandacht voor de netwerken van deze patiënten. 

De Active Recovery Triad-methode (ART) van Van Mierlo et al. (2016) zet in op het 

herstellen van hun triade. Familie-ervaringsdeskundigen kunnen bijdragen aan “(…) het 

herstel van de vaak verwaarloosde, verbroken relaties met familie/naasten en onderzoeken 

hoe een goede positie in de triade mogelijk is” (Van Mierlo et al., 2016, p.63). Opgemerkt 

moet worden dat geestelijke verzorging als ‘extra discipline’ vermeld wordt in de ART-

methode, maar niet nader gespecificeerd (Van Mierlo et al., 2016, pp.182-188).  

De meeste mensen met EPA ontvangen echter ambulante zorg (zie p.9), vaak vanuit 

FACT-teams14, waarbij het streven is triadisch te werken (Klaassen, 2014; Roelofsen, 2009). 

Dit gebeurt bijvoorbeeld door de inzet van resourcegroepen (RACT)15 en Peer-supported 

Open Dialogue (POD)16, maar ook door het gebruik van een Triadekaart17, Signaleringsplan18 

of Crisiskaart19. De intentie van deze interventies en tools is de zorg rond mensen met EPA 

vorm te geven op een manier die aansluit bij de behoeftes en leefwereld van de patiënt, en 

naastbetrokkenen hier zoveel mogelijk in te betrekken.  

 
13 https://kenniscentrumphrenos.nl/over-phrenos/over-ons/ Geraadpleegd op 30 juni 2022 
 
14 https://www.f-actnederland.nl/ Geraadpleegd op 30 juni 2022 
 
15 https://www.ract.nl/over-ons/ Geraadpleegd op 30 juni 2022 
 
16 https://kenniscentrumphrenos.nl/wat-is-peer-supported-open-dialogue/ Geraadpleegd op 20 september 
2022 
 
17 https://www.ypsilon.org/hulpverlener/handige-hulpmiddelen/ Geraadpleegd op 30 juni 2022 
 
18 https://ggzrouteplanner.jouwweb.nl/signaleringsplan Geraadpleegd op 30 juni 2022 
 
19 https://www.crisiskaart.nl/ Geraadpleegd op 30 juni 2022 
 

https://kenniscentrumphrenos.nl/over-phrenos/over-ons/
https://www.f-actnederland.nl/
https://www.ract.nl/over-ons/
https://kenniscentrumphrenos.nl/wat-is-peer-supported-open-dialogue/
https://www.ypsilon.org/hulpverlener/handige-hulpmiddelen/
https://ggzrouteplanner.jouwweb.nl/signaleringsplan
https://www.crisiskaart.nl/
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De praktijk 

Volgens Van Staveren (2020) is vooral de inzet van Resourcegroepen en Peer-supported 

Open Dialogue een veelbelovende ontwikkeling binnen herstelgerichte zorg. Ook Van Mierlo 

et al. verwijzen in de ART-methode naar deze interventies (Van Mierlo et al., 2016, pp. 66-

68). Onderzoek van Tjaden et al. (2021a, 2020) toont aan dat resourcegroepen bijdragen aan 

herstel van mensen met EPA, maar in zekere zin ook aan dat van hun naastbetrokkenen. De 

praktijk wijst echter uit dat de positie van naastbetrokkenen niet vanzelfsprekend is in ggz-

behandeltrajecten. Mede met het oog op herstelprocessen van naastbetrokkenen wordt 

daarom aandacht besteed aan de barrières waar zij tegenaan lopen. De Open Dialogue-

methode tenslotte geeft inzicht in relationeel gedachte herstelprocessen en biedt handvatten 

die mogelijk toepasbaar zijn voor geestelijk verzorgers en familie-ervaringsdeskundigen.  

 

De concepten ‘resourcegroepen’ en ‘open dialogue’ zijn bezig aan een opmars in 

herstelgerichte ggz-zorg. Resourcegroepen bestaan uit ‘belangrijke anderen’ die door de 

patiënt worden aangewezen; vaak zijn dit familie, vrienden en hulpverleners. Het 

resourcegroep-concept combineert kenmerken van herstelgericht werken (i.e. ‘agency’ van 

patiënten) met de betrokkenheid van belangrijke anderen. Hierdoor komt de focus te liggen 

op het alledaagse leven van mensen met EPA en de hulpbronnen die hierin aanwezig zijn. 

Volgens Tjaden et al. worden hierdoor unieke en veelzijdige facetten van iemands identiteit, 

biografie en competenties zichtbaar (Tjaden et al., 2020, p.8). Doordat mensen met EPA zelf 

hun resourcegroep samenstellen draagt dit bij aan hun empowerment; zij ervaren immers dat 

zij van waarde zijn voor anderen (Tjaden et al, 2021b, p.1310). Resourcegroepen draaien om 

gedeelde besluitvorming en het voeren van een open dialoog waardoor gevoelens van 

kwetsbaarheid van alle deelnemers bespreekbaar worden. Het doorbreken van 

ongelijkheidspatronen is daarbij een belangrijk thema, wat met name tot uitdrukking komt in 

het herstellen van vertrouwen en het durven loslaten van oude rollen (Tjaden., 2021a, p.11).  

Resourcegroepen dragen hierdoor niet alleen bij aan het herstel van mensen met EPA, 

maar ook aan dat van naastbetrokkenen (Tjaden et al, 2020, p.9). Resourcegroepen bieden 

naastbetrokkenen een podium om hun zorgen, angsten en behoeftes uit te spreken wat hun 

vertrouwen in hulpverleners vergroot: zij voelen zich door hen gezien en gewaardeerd. 

Volgens Tjaden et al. leidt deelname aan resourcegroepen er in veel gevallen toe dat 

deelnemers (i.e. mensen met EPA én hun naastbetrokkenen) zich kwetsbaar naar elkaar toe 

durven opstellen. Dit wordt opgevat als een eerste stap richting gelijkwaardiger- en meer 

wederkerige relaties (p.7). 
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Barrières binnen de triade 

Hoewel de onderzoeken naar resourcegroepen van Tjaden et al. hoopgevend zijn, maakt de 

ggz vooralsnog te weinig gebruik van de eigen hulpbronnen van mensen met EPA 

(Couwenberg & Van Weeghel, 2020, p.22). In ggz-zorg die in toenemende mate triadisch wil 

werken verdient de samenwerking met naastbetrokkenen daarom alle aandacht (Van Mierlo 

et al., 2016; Klaassen, 2014; Baars & Van Meekeren, 2013). Er zijn echter tal van redenen 

waarom het betrekken van naastbetrokkenen stagneert.  

Zo worden familieleden door hulpverleners soms als stoorzender gezien in 

behandelrelaties (Førde, 2016, p.8; Wyder & Bland, 2014, pp.180-181; Baars & Van 

Meekeren, 2013, p. 145) en mogelijk ook als oorzaak van psychopathologie bij naasten 

(Baars & Van Meekeren, 2013, p.145). Met name ‘expressed emotions’ worden als schadelijk 

gezien voor patiënten en belemmerend voor hun herstel (Tjaden et al., 2021a, p.2; Bransen et 

al., 2014, p.27; Wyder & Bland, 2014, p.180).  

Familie wil vaak wel betrokken worden in zorg aan mensen met EPA, maar voelt zich niet 

gezien of erkend in hun rol als naastbetrokkene (Wyder & Bland, 2013, p.188; Van de 

Bovenkamp & Trappenburg, 2010, p.31). Daarnaast maakt het zelfbeschikkingsrecht van 

patiënten en de privacywetgeving dat contact tussen naastbetrokkenen en hulpverleners lastig 

kan verlopen (Svendsen, Ellegaard, Jeppesen, Riiskjaer & Nielsen, 2021, p.7; 

Onderzoeksrapport Zorg voor veiligheid, 2019, p.88). Onderzoek laat zien dat 

naastbetrokkenen in de ggz buiten besluitvorming gehouden wordt of niet wordt ingelicht, dit 

in tegenstelling tot somatische zorg en zorg aan mensen met een verstandelijke beperking 

waarin naastbetrokkenen wel gekend worden (Winter, Woestenburg & Akerboom, 2012, p.4; 

Van de Bovenkamp & Trappenburg, 2010, pp.123-124). Førde et al. (2016) wijzen erop dat 

hulpverleners hun vertrouwensband met patiënten laten prevaleren boven 

informatieverstrekking aan naastbetrokkenen. Naastbetrokkenen worden hierdoor behandeld 

‘als ieder ander’ terwijl zij dit niet zijn. Vaak beschikken zij over persoonlijke informatie 

waardoor bijwerkingen eerder herkend worden, of dwangmaatregelen anders (of niet) 

uitgevoerd hoeven te worden (Førde et al., 2016, p.4). Voor naastbetrokkenen is daarnaast de 

aanloop naar verplichte opname vaak een periode van grote zorg, wat in schril contrast staat 

met de opnameperiode zelf waarin hun bezorgdheid als ongewenste inmenging gezien wordt 

(Baars & Van Meekeren, 2013, p.149). Met name voor ouders van jongvolwassenen voelt 

geheimhouding door hulpverleners strijdig met wat zij als hun ouderlijke 

verantwoordelijkheid zien (Norvoll et al., 2018, p.13). Omgekeerd kan echter ook sprake zijn 
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van een loyaliteitsconflict wanneer naastbetrokkenen belangrijke informatie niet delen met 

hulpverleners omdat hun naaste met EPA dit niet toestaat (Stone et al, 2019, p.67).  

 

Open dialogue  

Open Dialogue biedt mogelijkheden om bovengenoemde barrières te overwinnen. Tjaden et 

al. wijzen bijvoorbeeld op het belang van Open Dialogue voor resourcegroepen (Tjaden et al., 

2021a, p.10). Open Dialogue draagt elementen van familie- en systeemtherapieën in zich 

(Seikkula et al., 2006, p.216) en wordt sinds 2017 in Nederland ingezet als Peer-supported 

Open Dialogue (POD). Dit is een variant waaraan ervaringsdeskundigheid is toegevoegd.  

Kenniscentrum Phrenos ziet dit als een bruikbare methode voor Familie-

ervaringsdeskundigen “(…) bij het ondersteunen van de dialoog in het familienetwerk” 

(Kenniscentrum Phrenos, visiedocument FED 2020, p.4).  

POD is gericht op 1) het zo vroeg mogelijk betrekken van naastbetrokkenen in de zorg 

rond personen met psychische problemen en 2) het bevorderen van dialogische 

gespreksvoering in de triade patiënt-naastbetrokkene-hulpverlener (Olson, Seikkula & 

Ziedonis, 2014, p.2). Voor naastbetrokkenen betekent dit dat zij niet buitengesloten worden, 

maar gezien en gehoord worden. POD wil deelnemers (i.e. patiënt en naastbetrokkenen) door 

dialogische interactie ondersteunen in het betekenis verlenen aan hun ervaringen. Volgens 

Razzaque en Stockmann is dit de centrale doelstelling van POD (Razzaque en Stockmann, 

2016, p.353). Seikkula et al. omschrijven dit als “(…) [creating] a joined space for new 

language, where things can begin to have new meanings” (Seikkula et al., 2006, p.216). POD 

maakt het mogelijk om ‘diep te luisteren’ naar de geleefde ervaring van familieleden. Hieruit 

blijkt volgens Tjaden et al. de bereidheid om als gelijkwaardige deelnemers 

machtsverhoudingen binnen de triade te adresseren en de zorgcultuur te veranderen (Tjaden 

et al, 2021a, p.10). Door bij psychische ontregeling tot gezamenlijke beslissingen te komen 

over benodigde hulp, en aandacht te hebben voor de betekenis die deze ontregeling heeft voor 

alle betrokkenen, wordt het handelingsvermogen van de patiënt en zijn naastbetrokkenen 

vergroot (Razzaque & Stockmann, 2016, p.353).  

Om een werkelijke dialoog mogelijk te maken is het tolereren van onzekerheid 

noodzakelijk. Geprobeerd wordt te voorkomen dat deelnemers op een sturende manier tot 

snelle oplossingen komen. De nadruk ligt juist op verbondenheid en het horen van ieders 

stem. Volgens Olson et al. (2014) gaat het om aandachtige nabijheid ‘in het nu’ waarin 

ruimte is voor emoties van alle deelnemers (pp.15-16). Kenmerkend voor POD is 

aanvaarding van de gedachten en gevoelens die zich voordoen, ook door hulpverleners. Van 



 

‘Niet loslaten, maar anders vasthouden’ 

| 36 | 

hen wordt verwacht dat zij transparant zijn over wat dit met hen doet, in plaats dit te willen 

reguleren (Razzaque & Stockmann, 2016, p. 353).  

In zekere zin sluit dit aan bij nieuwe manieren van communiceren in de ggz, zoals 

bijvoorbeeld de toepassing van zelfonthulling (disclosure). Hierbij delen hulpverleners eigen 

ervaring en kwetsbaarheid met patiënten op momenten dat dit van toegevoegde waarde is in 

het onderlinge contact (Peeters en Westen, 2021; Van Staveren, 2020; Van Meekeren, 2017).  

Wellicht is hier ook een link te leggen naar expressed emotions. Hoewel eerder is aangegeven 

dat (negatieve) emotionele uitingen van naastbetrokkenen door hulpverleners als schadelijk 

worden gezien voor EPA-patiënten, wordt dit door Baars en Van Meekeren (2013) 

genuanceerd. Zij wijzen op een correlatie tussen het niet-uiten van negatieve gevoelens 

binnen families en de duur van opnames of noodzaak tot heropname van een familielid met 

EPA (Baars en Van Meekeren, 2013, p.283).  

 

Recapitulerend kan gezegd worden: een psychische stoornis heb je niet alleen’20. Meerdere 

bronnen in dit theoretisch kader laten zien dat dit ook voor ‘herstel’ geldt. Exemplarisch 

hierin is het idee van relational recovery zoals uitgewerkt door Price-Robertson et al. (2016) 

Hierin worden alle aspecten van herstel, ook het afbakenen van grenzen, als interpersoonlijke 

processen geduid. Zonder ‘verbinding’ geen ‘begrenzing’ (Price-Robertson et al., 2016, p.9). 

Treffend hierin is het volgende citaat:“both medicine and life itself are constituted precisely 

through relations, and through practices of bordering, cutting and exchange through which 

those relations come to matter” (Fitzgerald & Callard in: Stone et al., 2019, p.62).  

Vanuit Nagy’s contextuele benadering wordt onderzocht hoe dit ‘afbakenen, snijden en 

uitwisselen’ in ethische en existentiële zin begrepen kan worden.  

 

2.4 De contextuele benadering van Nagy 

Nagy’s contextuele benadering wordt gezien als een subcategorie van systeemtherapeutische 

benaderingen. Zij onderscheidt zich van systeemtherapie door meer aandacht te schenken aan 

de eigenheid van individuele familieleden (Dillen, 2004, pp.23-24). Met zijn contextuele 

benadering beoogt Nagy “(…) de waarheid van het unieke van ieder individu opnieuw te 

introduceren in de systeemtherapie en een brug te slaan naar de individuele therapie door 

middel van relationele banden en balansen” (Nagy & Krasner, 1994, p.22). De contextuele 

benadering is, in tegenstelling tot systeemtherapie, internationaal gezien nooit echt 

 
20  Boektitel Baars & Van Meekeren (2013) 
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doorgebroken. De beperkte reikwijdte van Nagy’s contextuele benadering heeft volgens de 

contextueel therapeut Van der Meiden21 meerdere oorzaken. Zo benoemt hij Nagy’s 

eigenzinnige terminologie en de weinig transparante en gestructureerde manier waarop zijn 

theorie beschreven is. De nadruk die Nagy legt op de ethische aspecten van menselijke 

relaties heeft de geïsoleerde positie van de contextuele benadering versterkt (Van der Meiden, 

2019, pp. 28-29).  

Van der Meiden (2019) omschrijft dit als volgt:  

 [The contextual therapy] is distinguished by its paradigm of relational ethics; 

based on the axiom of human interdependence, it postulates mutual rights and 

obligations, meaning that everyone has the right to care but is also responsible 

for giving care. This responsibility is postulated not so much as an imposed task 

but as an ethical, innate sense of care and justice. Furthermore, a fair balance of 

giving and receiving care renders justice to those involved and constitutes a 

deeper foundation for family and other close relationships. Therefore, eliciting or 

disclosing this innate sense is the central focus of contextual therapy (p.11).  

Nagy’s relationele ethiek wordt omschreven als ‘een aangeboren gevoel voor wederzijdse, 

rechtvaardige zorg’. Van der Meiden wijst op de biologische oorsprong hiervan, waarbij hij 

refereert aan onderzoek van De Waal en Damasio (p.70). ‘Verbondenheid’ en 

‘rechtvaardigheid’ zijn volgens Van der Meiden de kernprincipes waar de contextuele 

benadering om draait (p.192). ‘Verbondenheid’ heeft vooral betrekking op loyaliteitsbanden 

en verantwoordelijkheidsgevoelens binnen families en tussen verschillende generaties. 

‘Rechtvaardigheid’ wordt zichtbaar in de wederkerigheid van ‘geven en ontvangen’ bij 

menselijke interacties. Nagy omschrijft dit “(…) als de stuwkracht van relaties en als het 

sleutelbegrip van [zijn] boek Invisible Loyalties” (Van den Eerenbeemt & Van Heusden, 

1983, p.22).  

Nagy koppelt het woord ‘context’ vooral aan familiebanden: het feit dat we als mens door 

geboorte verbonden zijn met belangrijke anderen. Wat we als familieleden voor elkaar doen 

beïnvloedt weliswaar onze onderlinge relatie, maar kan deze band niet ongedaan maken. Het 

feit dat deze verbondenheid bestaat, zelfs als (familie)banden verbroken zijn, wordt door 

Nagy gezien als therapeutische hulpbron (Nagy & Krasner, 1994, pp.23-24). Nagy maakt 

 
21 Van der Meiden promoveerde in 2019 aan de Universiteit voor Humanistiek op de werkwijze en 
denkbeelden van Nagy 
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hierbij onderscheid tussen horizontale- en verticale loyaliteitsbanden. Verticale loyaliteit 

betreft relaties tussen grootouders, ouders, kinderen en kleinkinderen die volgens Nagy 

krachtig inwerken op ons dagelijks leven en handelen. Dit zijn asymmetrische relaties waarin 

bijvoorbeeld ouders (in principe) meer geven dan ontvangen van hun kinderen. Horizontale 

loyaliteitsbanden onderhouden we met broers en zussen, partners, vrienden en bekenden. 

Deze symmetrische relaties zijn in principe gelijkwaardig. Het woord ‘principe’ is met opzet 

twee keer gebruikt: dit is hoe relaties ideaal gesproken zijn. In de geleefde werkelijkheid is de 

balans tussen geven en ontvangen echter vaak verstoord, bijvoorbeeld doordat (onbewuste) 

verticale loyaliteitsaanspraken inwerken op onze relatie met partners, broers, zussen etc. 

Verticale loyaliteitsbanden zijn een gegeven. Nagy benadrukt echter dat we vrij zijn in de 

manier waarop we invulling geven aan ‘biografische consequenties’, bijvoorbeeld door de 

nieuwe relaties die we aangaan, of doordat we proberen stagnerende relaties nieuw leven in te 

blazen. In die zin ligt onze toekomst open en is ons ‘lot’ plooibaar. Een contextuele visie op 

relaties veronderstelt echter wel dat we rekening houden met de gevolgen van ons handelen 

voor (belangrijke) anderen (Nagy & Krasner, 1994, p.22). De vraag dus, of ons handelen als 

rechtvaardig gezien kan worden. 

 

De relationele werkelijkheid volgens Nagy 

Nagy schetst met zijn contextuele benadering een kader waarbinnen we de relationele 

werkelijkheid waarin we leven kunnen begrijpen. Nagy onderscheidt hierin vier dimensies:  

1) feiten (geslacht, gezondheid, biografische achtergrond, etc.) 

2) psychologie (emoties, denkbeelden, verbeelding)  

3) interacties (relaties, communicatie- en machtspatronen) 

4) relationele ethiek (rechtvaardigheid, loyaliteitsbanden, de balans van geven en 

ontvangen).  

(Nagy & Krasner, 1994, pp.63-75; Onderwaater, 1985, pp. 23-24).   

In ons dagelijks leven spelen alle vier de dimensies tegelijkertijd een rol. De vierde 

dimensie -relationele ethiek- wordt door Nagy echter opgevat als een metacategorie van 

waaruit de overige dimensies begrepen kunnen worden (Van der Meiden, 2019, p. 37). Aan 

het einde van zijn leven heeft Nagy daarnaast een aanzet gegeven tot een vijfde dimensie die 

door zijn weduwe Catherine Ducommon-Nagy verder is uitgewerkt. Van der Meiden ziet 

deze vijfde ontische dimensie als axioma van de contextuele benadering en in die zin als het 

fundament waarop de overige dimensies rusten. Deze dimensie toont “(…) the fundamental 

[ontic] dependency on the tie with the Other (…) in the event of loss, the relationship cannot 
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be re-established with equal or even better subsitutes” (Nagy in: Van der Meiden, 2019, pp. 

51-52). In de ontische dimensie wordt het belang van deze unieke ander in dit specifieke 

(relationele) moment zichtbaar.  

 

Loyaliteitsbanden zijn volgens Nagy een ‘zijnsgegeven’ (i.e. ontische dimensie). Dit betekent 

dat Nagy het begrip loyaliteit veel breder opvat dan loyaliteitsgevoelens (tweede dimensie) of 

moreel gedrag (derde dimensie). Loyaliteit is een altijd aanwezige kracht en niet zozeer iets 

wat nagestreefd wordt. De vraag is hoe met deze kracht om te gaan (Dillen, 2004, p.53).  

Loyaliteit komt tot uitdrukking in het ‘geven en ontvangen’ tussen mensen. In Nagy’s 

benadering wordt dit beschreven als ‘verdiensten’ (als je geeft) en ‘verplichtingen’ (als je 

ontvangt). Dit bepaalt ook de mate van wederkerigheid in relaties: “als de ene aan de andere 

geeft, verwerft hij als het ware ‘recht’ op zorg (…) Hij ontvangt door te geven. De ander 

geeft echter ook door te ontvangen [mijn cursivering], namelijk wanneer hij de verdiensten 

van de andere erkent” (Dillen, 2004, p.65). Uit dit citaat blijkt hoe geven en ontvangen in 

elkaar grijpen en elkaar als het ware ‘oproepen’. Geven en ontvangen kunnen echter uit 

balans raken -met name als geen erkenning gegeven wordt- waardoor deze beweging stokt.  

 

Voor Nagy draait relationele ethiek om wat je doet en niet om psychologisch inzicht (i.e. 

tweede dimensie), omdat dit de ethische balans niet verandert (Dillen, 2004, p. 65). Het 

geven van erkenning wordt gezien als een handeling naar de ander toe. Nagy doet echter geen 

normatieve uitspraken hoe je dit doet; hij stelt de context van personen centraal en adresseert 

slechts de consequenties van hun handelen. In die zin hangt hij een ‘consquentialistische’ (i.e. 

teleologische) ethiek aan (Dillen, 2004, p.66). Nagy’s idee van een ‘grootboek’ waarin de 

balans van geven-ontvangen, van verdiensten en verplichtingen in overdrachtelijke zin wordt 

bijgehouden (Nagy & Spark, 1973, p.185) sluit hierbij aan.  

De balans van geven en ontvangen gaat vaak gepaard met schuldgevoelens. Nagy maakt 

hierbij (in navolging van Buber) onderscheid tussen schuldgevoelens (tweede dimensie) en 

existentiële schuld (vierde dimensie). Schuldgevoelens beïnvloeden de interacties tussen 

mensen (derde dimensie) en moeten serieus genomen worden. Enerzijds omdat zij een 

hulpbron kunnen zijn (i.e. een opening bieden bij inter- of intrapsychische processen), 

anderzijds omdat de existentiële schuld vergroot wordt op het moment dat schuldgevoelens 

ontkend of genegeerd worden (Dillen, 2004, p.76).  
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Existentiële schuld wordt daarnaast door Nagy ‘dialogisch’ opgevat, wat betekent dat dit 

niet het eigen schuld-beleven betreft, maar het onder ogen zien van de consequenties van je 

handelen voor de ander (Nagy & Spark, 1973, p.78). ‘Schuld’ is bij Nagy echter geen moreel 

geladen begrip; de contextuele benadering zet waarde-prioriteiten die binnen groepen of 

culturen gelden niet centraal (Nagy & Krasner, 1994, p.28). Omdat echter het contextuele 

denken draait om de menselijke relatie, en mensen binnen bepaalde normatieve 

wetmatigheden gesocialiseerd zijn, spelen culturele normen wel een rol bij schuldvragen of 

schuldgevoelens (Dillen, 2004, p.75).  

In de contextuele benadering is daarnaast het idee van ‘ontschuldigen’ (exoneratie) een 

belangrijk begrip. Nagy doelt hierbij expliciet niet op ‘vergeving’, omdat de schuld van de 

ander hierdoor in stand blijft. Vergeving gaat uit van de generositeit van de een waardoor 

diens ‘verdienste’ vergroot wordt, wat echter ook betekent dat de ‘verplichting’ van degene 

die vergeven wordt toeneemt en diens ‘schuld’ toeneemt. Bij exoneratie vindt een hertaxatie 

plaats van de schuld. De schuld zelf wordt dus niet opgeheven, maar de schuldlast wordt van 

de schouders van de ander gehaald. Exoneratie is een wilsbesluit waarbij je 

verantwoordelijkheid neemt naar de toekomst toe, zowel die van jezelf als van die van 

belangrijke anderen door een schuld niet ‘te vereffenen’. Wat Nagy ‘de roulerende rekening’ 

noemt (schuld die doorgegeven wordt -en dus in standgehouden-) wordt hiermee doorbroken 

(Dillen, 2004, pp. 86-90).  

 

Nagy’s ethiek: filosofische inbedding 

Nagy baseert zich in zijn relationele ethiek niet op een vaststaand ‘zouden en moeten’, maar 

op de verantwoordelijkheid van ieder mens de consequenties van zijn relationele 

werkelijkheid te aanvaarden (Nagy & Krasner, 1994, p.28). Nagy gaat hierbij uit van de 

universele gelijkwaardigheid van mensen die idealiter tot een rechtvaardiger wereld leidt. 

Voor een alomvattend godsbeeld is in zijn ethiekopvatting geen plaats.  

Nagy is sterk beïnvloed door Bubers denkbeelden over menselijke relaties. Buber beschrijft 

in Ich und Du (1923) hoe je de ander tot object kunt maken (i.e. door projectie van eigen 

verlangens en ideeën), of als gelijkwaardig subject kunt behandelen (waarbij de relatie vrij is 

van overdracht). Buber beschrijft dit respectievelijk als ‘ik-het’-relaties en ‘ik-jij-relaties’. 

Alleen bij ‘ik-jij’ relaties kunnen mensen als vrij subject spreken en is dialogische 

uitwisseling mogelijk. De contextuele benadering zet in op het in beweging krijgen van 

verstarde relaties en ziet een ‘authentieke dialoog’ als belangrijke interventie (Dillen, 2004, 
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p.39). Dillen merkt echter op dat Nagy afwijkt van Buber wat betreft invulling van ‘ik-jij’-

relaties. Waar voor Buber kortstondige ontmoetingen een volwaardige ‘ik-jij’-relatie kunnen 

zijn, kent Nagy aan intergenerationele verbondenheid een meerwaarde toe. Nagy (Nagy & 

Spark, 1973) maakt onderscheid tussen vervangbare en onvervangbare ‘ik-jij’-relaties zoals 

blijkt uit het volgende citaat:  

 

(…) the Thou of the genuine dialogue can be found everywhere and replaced by another 

(…) If I help any suffering human being, I am likely to enter into a genuine I-Thou 

dialogue with him. If, however, it happens to be my son, he constitutes, in addition, a 

unique counterpart of my existential realm; he is irreplaceable with any other human 

being (p.7).  

 

In Bubers filosofie speelt daarnaast het Chassidisme een belangrijke rol en elementen hiervan 

zijn terug te vinden in Nagy’s relationele ethiek. Centraal in het Chassidisme staat de 

gedachte dat we als mens het recht hebben ‘bevrijd’ te leven in een samenleving waarin 

rechtvaardige verhoudingen gelden. Het Chassidisme beoogt niet -zoals bijvoorbeeld het 

Boeddhisme- de mens te ‘verlossen’ van de wereld waarin hij leeft. Verlossing ligt voor 

Chassidim juist besloten in de wereld: ieder mens heeft door zijn handelen (in potentie) op 

eigen unieke wijze deel aan deze ‘verlossing’ (Michielsen et al., 1998, p.40). Voor Chassidim 

draagt ieder mens hierbij een ‘vonkje van het goede’ in zich wat door een “(…) actieve 

toewending tot de wereld, tot de ander en tot God” tot leven gewekt wordt (Buber, 2007, p.8).  

Met het oog op Nagy’s ontoegankelijk taalgebruik is ook Bubers vertaling van de Thora22 

interessant. Meulink-Korf en Van Rhijn wijzen erop dat Buber in zijn vertaling consequent 

actieve woorden (i.e. werkwoorden) en relatie-woorden kiest voor Hebreeuwse termen die 

van oudsher als zelfstandig naamwoord worden vertaald (Meulink-Korf & Van Rhijn in: 

Michielsen et al., 1998, p.46). Nagy’s ‘juridische’ woordkeuze, waarin zelfstandig 

naamwoorden als ‘verantwoordelijkheid’, ‘loyaliteit’ en ‘rechtvaardigheid’ centraal staan, 

kan in dit licht bezien worden. Bij Nagy gaat het om wat je als persoon doet of nalaat ten 

opzichte van de ander. Nagy’s relationele ethiek laat zich daarom het beste uitdrukken in 

actieve woorden, door Meulink-Korf en Van Rhijn omschreven als de “werkwoordelijke 

vorm van betrekkingen” (Michielsen et al., 1998, p.46).  

 
22 De Buber-Rosenzweig Bijbel (1929) 
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Meulink-Korf & Van Rhijn stellen dat ethiek bij Nagy een perspectief is dat van buitenaf 

door de ander geopend wordt. Waar Nagy spreekt van een ‘oordelend tribunaal’ bedoelt hij 

hiermee niet een autonoom ‘zelf’ dat over zichzelf oordeelt. Dit oordeel begint ook niet in 

onze psyche, in de voorstelling die wij van anderen maken (tweede dimensie). Ethiek is in die 

zin niet abstract bij Nagy, maar concreet: een stem van buiten die gehoord wil worden 

(Michielsen et al, 1998, p.49).  

In Meulink-Korf en Van Rhijns uitwerking van Nagy klinkt de stem van Levinas door, een 

filosoof waar Nagy zelf niet naar verwijst en die in dit theoretisch kader verder niet 

uitgewerkt wordt.  

 

Interventies contextuele benadering 

Geestelijk verzorgers en familie-ervaringsdeskundigen werken niet vanuit therapeutische 

doelen. Beide professies gaan uit van een ‘vrije ruimte’ (Kenniscentrum Phrenos, 

visiedocument FED 2020) dan wel ‘vrijplaats’ (VGVZ, Beroepsstandaard 2015) waarin 

levensvragen zonder vastgesteld doel besproken kunnen worden. Methodische interventies 

die gangbaar zijn binnen de contextuele benadering zijn daarom niet een-op-een toepasbaar in 

gesprekken die geestelijk verzorgers en familie-ervaringsdeskundigen voeren met cliënten. 

Toch ben ik van mening dat kenmerkende houdingsaspecten van contextueel werken 

waardevol zijn voor geestelijk verzorgers en familie-ervaringsdeskundigen. Aan de hand van 

Dillen (2004) licht ik een aantal interventies toe.  

Op de eerste plaats staat erkenning van alle betrokken partijen, dus ook diegenen die niet 

bij het gesprek zelf aanwezig zijn. Hieruit volgt wat in de contextuele benadering ‘veelzijdig 

gerichte partijdigheid’ (i.e. meerzijdige partijdigheid) heet, waarbij de begeleider ‘verdienste’ 

en ‘verplichting’ van alle betrokkenen adresseert. In de contextuele benadering is dus 

nadrukkelijk aandacht voor het individuele perspectief en de hieruit voortvloeiende 

verantwoordelijkheid, maar dit wordt altijd ‘meerzijdig’ belicht.  

Een ander belangrijk kenmerk is de focus op positieve krachten in een familie en het 

zoeken naar (onverwachte) hulpbronnen. Nagy richt zich niet op pathologische verschijnselen 

en datgene wat ‘mis’ is in relaties, maar probeert laatste resten vertrouwen aan te boren. De 

therapeut werkt in die zin als ‘katalysator’ en geeft een aanzet tot verandering; Nagy benoemt 

nadrukkelijk dat een therapeut nooit als laatste bron van kracht mag fungeren (Nagy & 

Krasner, 1994, p.325). Nagy is daarom gericht op “(…) hulpbronnen in het werkelijke leven 

van de cliënt, buiten de therapiekamer” (Dillen, 2004, p.84). Het tot stand brengen van 
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(hernieuwde) verbinding speelt een grote rol in de contextuele benadering wat vaak pas 

mogelijk is na een proces van ‘ontschuldigen’ (pp. 86-91).  

Bovengenoemde interventies komen tot uitdrukking in wat Nagy een ‘authentieke dialoog’ 

noemt. Dit verwijst voor hem niet alleen naar gesprekken, maar naar al het menselijk gedrag. 

In deze intermenselijke dialoog zijn altijd ‘anderen’ betrokken. Dit kunnen (niet aanwezige) 

familieleden zijn of ‘toekomstige anderen’, maar op een meer abstract niveau ook ‘de 

menselijke orde van rechtvaardigheid’ (p.38). Nagy benadrukt dat, om tot authentieke dialoog 

te komen, zelfafbakening een eerste vereiste is. Hij benoemt hierin expliciet verstoorde 

relaties en psychische moeilijkheden waardoor mensen hun grenzen niet aangeven wat ten 

koste gaat van hun identiteit (p.68). 

Een andere voorwaarde voor de authentieke dialoog is zelfvalidatie. Nagy doelt hiermee 

op erkenning krijgen dat je van waarde bent voor de ander. Dit maakt ook dat je als mens 

opnieuw kunt schenken waardoor “een positieve spiraal van betrouwbare, constructieve 

relaties” ontstaat (p.68).  

 

Korte samenvatting  

Aan de hand van de gekozen literatuur (i.e. Tjaden et al., 2021a/b, 2020; Stone et al., 2019; 

Mayberry & Reupert, 2018; Price-Robertson et al., 2016; Wyder & Bland, 2014; Baars & 

Van Meekeren, 2013; Tew et al., 2011; Spaniol 2010; Schön et al., 2009; Topor et al., 2006)   

is onderzocht wat herstel bij psychische ziekte inhoudt en welke plaats naastbetrokkenen 

hierin innemen. Naastbetrokkenen doorlopen een eigen herstelproces wat idealiter het herstel 

van hun naaste met EPA bevordert. Een centraal gegeven hierbij is het spanningsveld tussen 

de behoefte aan autonomie van patiënten en de zorgrol die naastbetrokkenen op zich nemen. 

In het CHIME-model zijn dit de dimensies empowerment en verbinding; dimensies die het 

sterkst lijken bij te dragen aan herstel. Uit de literatuur komt naar voren dat het durven 

loslaten van een controlerende zorgtaak werkelijk herstel mogelijk maakt, zowel voor 

patiënten als hun naastbetrokkenen. Terugkeer van wederkerigheid in de relatie wordt gezien 

als een teken van herstel. Herstel is echter geen lineair verlopend proces; leren omgaan met 

het ‘vallen en opstaan’ van iemand met EPA is dan ook een belangrijk onderdeel van het 

herstelproces van naastbetrokkenen.  

De literatuur (Baars & Van Meekeren, 2013; Wyder & Bland, 2013; Schön et al, 2009) 

laat zien dat het begrip ‘naastbetrokken’ op de lange termijn vooral naaste familie betreft. De 

loyaliteit waarvan hier sprake is behoort volgens Nagy tot de ontische dimensie van ons 
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bestaan. Nagy’s contextuele benadering biedt inzicht in de loyaliteitsbanden die hieraan ten 

grondslag liggen. Dit draagt bij aan een beter begrip van relaties tussen mensen met EPA en 

hun naastbetrokkenen. Met name Nagy’s ideeën over verantwoordelijkheid, rechtvaardigheid, 

schuld en wederkerigheid dragen bij aan herstelprocessen van naastbetrokkenen.  
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3 Methode 

3.1 Type onderzoek 

Dit onderzoek betreft een verkennende empirische studie naar de ondersteuning van 

naastbetrokkenen van mensen met EPA waarin hulpverlening door geestelijk verzorgers en 

familie-ervaringsdeskundigen vergeleken wordt. Gekozen is voor kwalitatief onderzoek. De 

reden hiervoor is ten eerste om bij de dataverzameling (i.e. diepte-interviews) dicht bij de 

eigen ervaring van de respondenten te kunnen blijven en inzicht te krijgen in hun 

werkpraktijk (Patton, 2015, p. 426). Een tweede reden voor verkennend kwalitatief onderzoek 

is, dat naar ondersteuning van naastbetrokkenen vanuit het perspectief van geestelijke 

verzorging weinig onderzoek is gedaan (Boeije, 2014, p.33). Ook familie-

ervaringsdeskundigheid betreft een jong vakgebied dat volop in ontwikkeling is. Dit 

onderzoek levert wellicht inzichten op die vervolgonderzoek rechtvaardigen.  

 

3.2 Populatie en operationele populatie  

Om een helder beeld te krijgen van potentiële respondenten is eerst online onderzocht waar in 

de ggz, en met name bij welke instellingen, er sprake is van ondersteuning van 

naastbetrokkenen. Zeven ggz-instellingen, meerdere RIBW’s, centra voor levensvragen, 

zorginstellingen en een PAAZ zijn vervolgens benaderd voor respondenten waarbij deels 

gebruik is gemaakt van sneeuwbalmethode (Boeije, 2014, p.69). Daarnaast zijn n.a.v. de 

studiemiddag Samenzin van de VGVZ (10 juni, Universiteit voor Humanistiek) drie 

respondenten geselecteerd; allen geestelijk verzorger, deels werkzaam in de ambulante ggz-

zorg.  

Criteria voor het selecteren van respondenten waren bij geestelijk verzorgers:  

1) werkzaam -of voorheen werkzaam- in de ggz, 2) bekendheid dan wel affiniteit met de 

ondersteuning van naastbetrokkenen, 3) afgeronde masteropleiding geestelijke verzorging. 

Criteria voor de selectie van familie-ervaringsdeskundigen waren: 1) werkervaring in de ggz 

op het gebied van naastbetrokkenenondersteuning, 2) eigen ervaringskennis als 

naastbetrokkene in de ggz, 3) een opleiding of training om deze kennis professioneel in te 

kunnen zetten in de ondersteuning van naastbetrokkenen.  

Bovenstaande resulteerde in een operationele populatie van 11 respondenten: 5 geestelijk 

verzorgers (GV) en 6 familie-ervaringsdeskundigen (FED); tien vrouwen en twee mannen 

(i.e. een mannelijke geestelijk verzorger en familie-ervaringsdeskundige). Gekozen is voor 

een samengestelde doelgroep die werkzaam is in de intra- en extramurale zorg (of een 



 

‘Niet loslaten, maar anders vasthouden’ 

| 46 | 

combinatie van beide). Twee geestelijk verzorgers zijn in de afrondende fase van hun Master. 

Levensbeschouwelijke profilering was geen selectiecriterium. Meerdere respondenten hebben 

een achtergrond in de zorg (als sociaal psychiatrisch-verpleegkundige, ggz-verpleegkundige, 

ic-verpleegkundige, verloskundige). Allen hebben dit ‘oude’ beroep achter zich gelaten en 

gekozen voor werk als geestelijk verzorger of familie-ervaringsdeskundige. De 

onderzoeksgroep geeft zo een gemêleerd beeld van zorg aan kwetsbare mensen, en 

naastbetrokkenen in het bijzonder. Familie-ervaringsdeskundigen zijn daarnaast verbonden 

(of verbonden geweest) met Hogeschool Saxion, Ypsilon en Kenniscentrum Phrenos. 

Onderstaande tabel toont kenmerken van de geselecteerde respondenten.  

 Functie Werkzaam in Soort 

interview 

Respondent 1 GV  Intramurale zorg Online 

Respondent 2 GV  Intra- en extramurale zorg Live 

Respondent 3 GV  Extramurale zorg (voorheen intramuraal) Live 

Respondent 4 GV  Extramurale zorg (voorheen intramuraal) Online 

Respondent 5 GV  Intramurale zorg  Online 

Respondent 6 FED  Intra- en extramurale zorg,  Live 

Respondent 7 FED  Extramurale zorg + onderwijs Live 

Respondent 8 FED  Intra- en extramurale zorg + trainingen Live 

Respondent 9 FED  Intra- en extramurale zorg Online 

Respondent 10 FED  Extramurale zorg Online 

Respondent 11 FED  Intra- en extramurale zorg Online 

 Tabel 2: kenmerken operationele populatie23 

 

3.3 Dataverzameling 

Gekozen is voor semigestructureerde diepte-interviews. Deze onderzoeksmethode biedt 

enerzijds structuur door gebruik te maken van een interview-guide en anderzijds de 

mogelijkheid om door te vragen op ervaring en visie van de respondent in kwestie (Patton, 

2015, p.438).  

 
23 Gekozen is voor de algemene termen ‘intra- en extramuraal’ hoewel inmiddels in de ggz ‘Basis GGZ’ en 
‘Specialistische GGZ’ (SGGZ) gebruikelijk is. 
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De interview-guide is voorafgaand aan de interviews aan de hand van de literatuur opgesteld. 

Thema’s die werden uitgevraagd zijn 1) feitelijke ondersteuning van naastbetrokkenen, 2) 

herstelprocessen, 3) zelfbeschikking en hiermee verbonden ethische- en existentiële vragen, 

4) Nagy’s relationele ethiek (i.e. uniciteit familieband, intergenerationaliteit, wederkerigheid 

binnen relaties, schuld, meerzijdige partijdigheid), 5) disclosure, 6) visie op de eigen 

expertise en waarin deze zich onderscheidt van andere vormen van hulpverlening.  

Hoewel aanvankelijk het idee was twee interview-guides op te stellen (i.e. toegespitst op 

geestelijk verzorgers dan wel familie-ervaringsdeskundigen), is na de pilot-interviews 

(respondent 1, 2 en 6) besloten beide samen te voegen. De interview-guide voor geestelijk 

verzorgers week met name af om recht te kunnen doen aan respondenten die in zeer beperkte 

mate met naastbetrokkenen werken. In de praktijk bleek deze ‘hypothetische vraagstelling’ 

verwarrend en is gekozen voor een eenduidige, eenvoudiger vraagstelling die aan alle 

respondenten is voorgelegd.  

De vraagstelling in de uiteindelijke interviewguide start vanuit de leefwereld en het 

werkveld van de respondent; van hieruit wordt ingezoomd op de verschillende thema’s. Om 

de flow van het gesprek te volgen is zo nodig de volgorde van de vragen aangepast en zijn 

een aantal keer aanvullende, gerichte vervolgvragen gesteld. Bij interviews <75 minuten zijn 

niet alle vragen aan bod gekomen. 

Gedurende de interviews zijn, in aanvulling op de informatiebrief die respondenten eerder 

ontvingen (zie bijlage 3), sommige thema’s toegelicht door de onderzoeker. Hierdoor werden 

vragen gecontextualiseerd, wat mogelijk de antwoorden beïnvloedde (Patton, 2015, p.646).  

Respondenten waren voorafgaand aan de interviews bekend met het feit dat de 

onderzoeker zelf familie-ervaringskennis in de ggz heeft. Tijdens de interviews werd pas na 

afloop, vaak vanuit een vraag van de respondenten, de persoonlijke motivatie en ervaring van 

de onderzoeker toegelicht. Het feit dat ik zelf, als onderzoeker, ervaringskennis heb 

vergrootte het ‘rapport’ (Boeije, 2014, p.78). Gedeelde ervaringskennis schept een band en 

draagt in die zin bij aan de relatie tussen respondent en onderzoeker. Volgens Patton kan dit 

de diepgang, eerlijkheid en kwaliteit van een interview in positieve zin beïnvloeden (Patton, 

2015, p.462). Dit sluit aan bij Smaling die stelt dat in kwalitatief onderzoek, juist bij 

existentiële vragen, het van belang is dat de onderzoeker “vanuit de eigen persoon een 

vertrouwensrelatie aangaat en over het vermogen beschikt om dat wat er innerlijk leeft, te 

helpen verwoorden tot een meer samenhangende en -waar nodig- gesystematiseerde blik op 

de werkelijkheid” (Smaling in: Duyndam, Alma & Maso, 2008, p.79).  
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3.4 Data-analyse 

De interviews zijn getranscribeerd gebruikmakend van een online transcriptie-service24. 

Aansluitend zijn de transcripten woordelijk nagelopen door de onderzoeker. Vervolgens zijn 

de transcripten geanalyseerd met behulp van ATLAS.ti, oftewel gecategoriseerd aan de hand 

van codes. Deels waren dit deductieve codes ontleend aan de literatuur die voorafgaand aan 

de analyse zijn vastgesteld, deels betroffen dit inductieve codes die uit het analyseproces zelf 

naar voren zijn gekomen.  

De deductieve codes hangen samen met de thema’s herstel, autonomie-zelfbeschikking, 

afbakening, loslaten, schuld, machteloosheid, vergeving, wederkerigheid, uniciteit 

familieband, meerzijdige partijdigheid, disclosure, ethisch dilemma, existentiële vraag, en 

zingeving. Het CHIME-model levert codes op ten aanzien van herstel en zingeving, terwijl de 

codes schuld, vergeving, wederkerigheid, uniciteit familiebanden en meerzijdige 

partijdigheid gerelateerd zijn aan Nagy’s contextuele benadering. De overige codes (ethische 

en existentiële dilemma’s, autonomie, afbakening, loslaten, disclosure, maar ook uniciteit van 

familiebanden) komen uit andere bronnen (zie theoretisch kader 2.2 en 2.3).  

Het coderen werd onderverdeeld in drie fases. Als eerste is er open (en globaal) naar de 

data gekeken om inzicht te krijgen in thema’s die op de voorgrond treden bij 

naastbetrokkenenondersteuning. De deductieve codes speelden hierin op de achtergrond een 

rol. Alle deductieve codes bleken relevant te zijn. De inductieve codes die naar voren 

kwamen zijn meegenomen in de opeenvolgende interviews in zoverre ze hier van toepassing 

waren. Opvallende inductieve codes uit latere interviews zijn naderhand gecheckt op 

relevantie voor eerdere interviews.  

De tweede fase betrof axiale codering waarbij onderzocht is welke codes van belang 

waren voor het beantwoorden van de hoofd- en deelvragen. Hieruit kwamen overkoepelende 

categorieën naar voren (i.e. hoofdcodes) die gekoppeld zijn aan de hoofdthema’s uit het 

onderzoek. Onder de hoofdcodes zijn lagere codes ondergebracht. Dit resulteert in een 

codeboom (zie bijlage 5) waarin ook de mate van dataverzadiging (saturatie: het punt waarop 

geen nieuwe thema’s uit de data naar voren komen) zichtbaar wordt.  

De laatste fase bestond uit selectieve codering. Hiermee werd aangegeven in hoeverre 

thema’s terugkeren en hoe deze thema’s zich tot elkaar verhouden. Dit is in de codeboom 

aangegeven door het onderling verbinden van codes (i.e. is associated with / part of).  

 
24 www.audiotranscript.nl geraadpleegd op 30 juni 2022 

http://www.audiotranscript.nl/
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3.5 Betrouwbaarheid en validiteit 

Onder betrouwbaarheid wordt verstaan dat een vergelijkbaar onderzoek tot min of meer 

dezelfde uitkomst zal leiden (Boeije, 2014, p.150) omdat geprobeerd wordt toevallige fouten 

te vermijden (Verhoeven, 2020, p.24). In mijn onderzoek wordt de betrouwbaarheid 

verhoogd door het gebruik van pilot interviews, het gebruik van eenzelfde interview-guide en 

de welwillende houding van respondenten die, nadat zij waren geïnformeerd over het 

onderzoek, ‘informed consent’ gaven. Betrouwbaarheid in kwalitatief onderzoek hangt 

daarnaast samen met trustworthiness en dependability (Verhoeven, 2020, pp. 24-25). 

Trustworthiness betekent dat de conclusie logisch volgt uit de resultaten en analyse. 

Dependability heeft te maken met het gesystematiseerd verwerken en vastleggen van de 

analysestappen. In dit onderzoek is de dependability vergroot door te werken met de 

systematiek van document-groups en networks in ATLAS.ti.  

 

Bij kwalitatief onderzoek is de onderzoeker zijn eigen onderzoeksinstrument. Voor het 

onderzoek is het van belang dat er een sfeer ontstaat waarin respondenten zich vrij voelen om 

informatie te delen (i.e. ‘rapport’) zonder dat de onderzoeker oordeelt over de inhoud van 

hetgeen gezegd wordt (Patton, 2015, p. 457). Mijn ervaringskennis bepaalde mede mijn 

houding als onderzoeker bijvoorbeeld in de ruimte die ik respondenten gaf, de mate waarin 

en manier waarop ik doorvroeg, en de waarde die ik bij het coderen toekende aan de 

interviewdata. Een valkuil van kwalitatief onderzoek, in het bijzonder wanneer je als 

onderzoeker persoonlijk betrokken bent, is grensvervaging tussen je eigen ervaringen en 

reacties van respondenten. Persoonlijke eigenschappen -in mijn geval: onzekerheid en 

kwetsbaarheid- speelden hierin een rol (Boeije, 2014, p.156), net als het waardenkader van 

waaruit ik oordeelde over datgene wat gezegd werd (Van den Ende, 2011, p.36). In deze 

context heb ik een logboek bijgehouden waarin ik reflecteer op mijn houding als onderzoeker 

en de manier waarop ik uitspraken interpreteer, zowel gedurende de interviews, als bij de 

data-analyse achteraf (Patton, 2015, p.70). Mijn reflecties betroffen ervaren rapport, 

onverwachte reacties van respondenten, vragen die niet begrepen werden en onderwerpen die 

gevoelig lagen (Patton, 2015, p.473).  

In de analysefase heeft het gebruik van deductieve (aan de literatuur gekoppelde) en 

inductieve code (die voortkomt uit de geleefde ervaring van de respondenten) bijgedragen 

aan het verhogen van de betrouwbaarheid van mijn onderzoek. Wat betreft 
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intercodeurbetrouwbaarheid scoort mijn onderzoek laag, omdat de code slechts door één 

onderzoeker is vastgesteld (Boeije, 2014, p.123). 

Volgens Creswell en Plano Clark ligt de focus bij kwalitatief onderzoek echter meer op 

validiteit dan op betrouwbaarheid (Creswell & Plano Clark, 2018, p.217). Validiteit heeft te 

maken met de mate waarin datgene wat de onderzoeker zegt te onderzoeken ook 

daadwerkelijk onderzocht wordt (Boeije, 2014, p.150). Member-check kan bijdragen aan de 

validiteit van kwalitatief onderzoek (Boeije, 2014, p.157). Hoewel ik als onderzoeker 

respondenten heb uitgenodigd tot member-check van het transcript van hun interview, is geen 

van de respondenten hierop ingegaan. Tot slot moet opgemerkt worden dat de externe 

validiteit van dit onderzoek laag is vanwege het geringe aantal respondenten (n=11) hetgeen 

de generaliseerbaarheid van de onderzoeksresultaten beperkt. Boeije stelt echter dat binnen 

de gegeven specifieke onderzoeksgroep de getrokken conclusies geldigheidswaarde kunnen 

hebben (Boeije, 2014, p.59).   

 

Ethische aspecten 

De respondentgroep betrof gecertificeerde professionals werkzaam in de ggz. Dit betekent dat 

ondanks de (mogelijke) gevoeligheid van de uitgevraagde ervaringen, het onderzoek niet 

voorgelegd behoefde te worden aan de Ethische Toetsings Commissie. Door het vooraf 

ondertekende informed consent waren respondenten bekend met UvH-protocollering 

aangaande dataopslag en de borging van hun anonimiteit als deelnemer.  
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4 Resultaten 

In dit hoofdstuk worden de resultaten per deelvraag behandeld. In de transcripten van de 

interviews is geprobeerd de dynamiek van de gesprekken te volgen; onderstreepte woorden 

zijn met nadruk uitgesproken door de respondent en worden ook op deze manier 

weergegeven in de quotes. Geestelijk verzorger wordt aangegeven met ‘GV’ en familie-

ervaringsdeskundige met ‘FED’. Cursief gedrukte tekst betreft letterlijke citaten uit de 

interviews; tekst tussen enkele haakjes zijn geparafraseerde uitspraken van respondenten.  

Onder iedere deelvraag staat het gedeelte van de codeboom dat van toepassing is op de 

vraagstelling. Als een thema (i.e. categorie, code) voornamelijk quotes van geestelijk 

verzorgers of familie-ervaringsdeskundigen heeft opgeleverd wordt dit vermeld. Verwezen 

wordt naar tabellen in bijlage 5 waarin per deelvraag de verschillen zijn uitgewerkt. 

Opgemerkt wordt dat de interviews met familie-ervaringsdeskundigen meer codes opgeleverd 

hebben: 35 procent van de citaten betreft GV, 65 procent FED. Enerzijds is dit te verklaren 

door het hogere aantal FED-respondenten, anderzijds lijken de interviews met familie-

ervaringsdeskundigen relevantere antwoorden op te leveren. In die zin biedt mijn onderzoek 

niet alleen inzicht in het verschil tussen geestelijk verzorgers en familie-

ervaringsdeskundigen, maar in zekere zin ook in wat geestelijk verzorgers mogelijk kunnen 

leren van familie-ervaringsdeskundigen.  

 

4.1 Deelvraag 1  

Hoe ondersteunen geestelijk verzorgers en familie-ervaringsdeskundigen naastbetrokkenen 

van mensen met EPA bij hun herstelproces?   

 

Figuur 1: categorieën ‘herstelproces’ 
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Uit de interviewdata blijkt dat herstelprocessen van naastbetrokkenen samenhangen met 1) 

het beeld dat naastbetrokkenen hebben van ‘herstel’, 2) de band die naastbetrokkenen hebben 

met iemand met EPA en 3) de mate van wederkerigheid in de onderlinge relatie. De 

deductieve codes ‘herstel’, ‘uniciteit familieband’ en ‘wederkerigheid’ vormen de categorieën 

aan de hand waarvan naastbetrokkenondersteuning door geestelijk verzorgers en familie-

ervaringsdeskundigen is onderzocht. Herstelprocessen worden daarnaast bepaald door 

maatschappelijke condities (i.e. ambulantisering van ggz-zorg) wat tot uitdrukking komt in de 

codes ‘systemisch werken’, ‘triade’ en ‘mantelzorg’.  

4.1.1 Herstel 

 

Figuur 2: herstel 

‘Herstel’ wordt door de meeste respondenten opgevat als ‘persoonlijk herstel’ waarbij de 

aandacht in eerste instantie uitgaat naar het herstelproces van een naaste met EPA. Dit wordt 

door een respondent als volgt omschreven:  

herstel is geen genezing. Herstel is in feite het leren omgaan met de kwetsbaarheid die je 

hebt, het leren aanboren van de dingen die je wel kunt (Respondent 8, FED).  

Deze herstelopvatting impliceert dat naastbetrokkenen zich moeten verhouden tot de (soms 

blijvende) kwetsbaarheid van een naaste met EPA. Een geestelijk verzorger wijst hierin ook 

op de ‘weerbarstigheid’ van herstel:  

als mensen heel erg beschadigd zijn, heel erg ziek zijn. Ja dan is herstel wel, vind ik, een 

lastig onderwerp (…) dan is ja van herstel weinig sprake (Respondent 5, GV).  

Omgaan met de kwetsbaarheid van een naaste met EPA wordt door meerdere respondenten 

gekoppeld aan het vinden van balans:  

echt weer in balans komen. Dat er ruimte is, dat niet de ziekte, de verslaving, de depressie 
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(…) zo allesoverheersend is, maar dat het de plek krijgt die het verdient (Respondent 7, 

FED).  

Het kunnen accepteren van de psychische aandoening van een naaste is hierbij van groot 

belang:  

tevreden kunnen zijn met de situatie zoals het is, aanvaarding (Respondent 10, FED).  

‘Aanvaarding’ ligt voor familie echter gecompliceerder dan voor andere naastbetrokkenen:  

dat je kind bijvoorbeeld niet kan werken, of hele dagen op de bank ligt en tot niks komt. Om 

dat te aanvaarden en te accepteren, dat is veel zwaarder dan als je een vriendin hebt, dus 

geen familielid, maar gewoon een vriendin (Respondent 10, FED).  

Een onderdeel van het acceptatie- en herstelproces waar naastbetrokkenen doorheengaan is 

leren de naaste met EPA niet ‘klein’ te houden:  

naasten die gewoon leren dat herstel er kan zijn hè, dus dat je niet iemand klein hoeft te 

houden, maar dat je iemand ook de mogelijkheid mag geven, of moet geven om te kunnen 

groeien. Om in dat herstel te kunnen groeien en dan groei je zelf ook mee (Respondent 8, 

FED).  

Ook het bieden van hoop is een belangrijke vorm van naastbetrokkenenondersteuning. Een 

respondent merkt op dat perspectief geboden wordt als ik iets vertel over wat, hoe ik iets heb 

opgelost. Dat het ‘mogelijk oplosbaar is’ is volgens deze respondent hoopgevend, waardoor 

je mensen ontzettend in hun kracht kan zetten (Respondent 6, FED). Hoopverlenen werkt in 

dit opzicht empowerend.  

4.1.2 Uniciteit relatie 
 

 

Figuur 3: uniciteit relatie 
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“Naasten zijn cruciaal voor herstel” volgens de Generieke module naasten (2022, p.4).  

Een respondent verwoordt dit als volgt:  

naastbetrokkenen [kunnen] een belangrijke rol spelen in ruimte maken voor een cliënt, 

vooral rondom acceptatie en ondersteunen in de zin van niet alleen laten, hè? Dus niet zozeer 

in het oplossen (…) [maar in het] leven met een psychiatrische aandoening (Respondent 5, 

GV). 

Aan de respondenten is gevraagd wie zij als naastbetrokkenen zien. Geantwoord werd:  

wie geeft om die persoon? Wie is heel dicht bij die persoon en dat hoeft niet per se familie te 

zijn (…) dat kan heel het netwerk zijn rondom een persoon (Respondent 10, FED).  

Respondenten benoemen dat het aan de patiënt is te bepalen wie naastbetrokken zijn. In geval 

van EPA blijkt echter dat op de lange termijn vaak alleen familieleden overblijven:  

primair familie, eigenlijk heb ik nooit met een vriendin of wie dan ook aan tafel gezeten 

(Respondent 9, FED) 

Ook een andere respondent benoemt dat binnen families vaak enkelen overblijven:  

ik heb zelden meegemaakt dat heel de familie nog betrokken is. Vaak zijn het gewoon de 

laatste drie die nog blijven staan zeg maar. En dan staan die er ook heel erg alleen voor 

(Respondent 1, GV). Deze respondent verbindt hieraan de vraag wat de maximale 

draagkracht is van familieleden: waar zeg jij ‘ik kan niet verder dan dit, dit is ook mijn max’.  

Een familie-ervaringsdeskundige geeft daarom aan dat met name de familie eigen 

ondersteuning nodig heeft vanwege de schade die ze bij elkaar aangericht hebben 

(Respondent 7, FED). Deze respondent hamert erop dat onderscheid gemaakt wordt tussen 

‘naastbetrokkenen’ en ‘familie’ juist ook omdat familiebanden gegeven zijn:  

ik kan niet op een gegeven moment denken, ik ben er wel klaar mee, met mijn zoon. Ik kan dat 

wel denken, maar het is en blijft mijn zoon, waar op de wereld ‘ie ook is, of die nog leeft of 

niet meer leeft (Respondent 7, FED).  

Een respondent beschrijft dit als familieverhalen die positief dan wel negatief kunnen 

uitpakken:  

kijk je vrienden kies je, jouw familie krijg je, maar familie is ook eigenaar van het 

familieverhaal. En in sommige gevallen is dat familieverhaal een beslissend verhaal in de 

problematiek die d’r ligt. En, dat kan zowel positief, als minder positief uitwerken 

(Respondent 4, GV).  
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Een andere respondent trekt het begrip ‘familieverhaal’ breder, naar meerdere generaties: 

daar zit inderdaad wel iets plot-achtigs in, maar komt ook wel door trauma's door de 

generaties heen hè, daar zit een soort verbinding (Respondent 7, FED). 

Een geestelijk verzorger spreekt hier van ‘levensthema’s in een familielijn identificeren’:  

wat komt er nou steeds terug? (…) als je meer vanuit zo'n familiesysteem kijkt, zou je ook 

kunnen zeggen, die heeft een bepaalde functie in dat systeem. Die neemt het ook ergens op 

zich om hier iets van familiekarma zal ik maar even zeggen uit te werken. Dat is een hele 

andere manier van kijken [die] helpend kan zijn (Respondent 2, GV).  

‘Verbroken contact’ is ook een belangrijk thema, met name in de gesprekken met familie-

ervaringsdeskundigen. Het is niet altijd vanzelfsprekend dat nabije familie door een naaste 

met EPA als ‘naastbetrokkene’ in het behandeltraject wordt aangewezen:  

wat nou als jij moeder of kind bent hè (…) en diegene wijst jou niet aan?(Respondent 7, 

FED).  

Dit kan ertoe leiden dat er heel veel familie afhaakt (…) het is zwaar, het is ingewikkeld en 

het is niet altijd een fijne relatie, zeker als iemand psychotisch is (Respondent 11, FED).  

Ook een andere familie-ervaringsdeskundige ‘komt dit heel veel tegen’, maar probeert wat 

verbroken is weer te herstellen (…) vaak hebben mensen met EPA eigenlijk alleen nog maar 

hun ouders of een broer of zus over. En daarom is het zo belangrijk om die erbij te betrekken 

(Respondent 10, FED).  

Het feit dat mensen familie zijn maakt echter ook dat banden weer hersteld kunnen worden: 

juist omdat we aan dat familiebeleid aandacht besteden, dat opeens weer mensen, 

familieleden uitgenodigd worden en dat er dan ook een herstel van die banden ontstaat. Dat 

kan alleen maar (…) omdat mensen een familieband hebben met elkaar, anders zou dat niet 

gebeuren (Respondent 5, GV).  

Een andere respondent stelt dat altijd ingezet moet worden op herstel van relaties:  

naasten, of dat nou familielid is of een buur of een goede vriend, of wie dan? Nou, dat zijn 

meestal mensen die langer in het leven blijven, zeker familieleden van iemand. En vaak zijn 

hulpverleners, lijkt het wel, zich daar niet echt van bewust dat ze een passant zijn in het 

leven. Want zij werken over drie maanden weer bij een andere afdeling of in een andere 

instelling zeg maar (Respondent 8, FED).  
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Met het oog op triadisch werken is het behoud van relaties van groot belang. Een respondent 

benoemt echter ‘dat dit in het begin een drama was’:  

dat was een psychiater die vond dat wij daar niets mee van doen hadden. Dus dat is echt hè, 

de ouderwetse gedachte (Respondent 9, FED). Deze respondent benadrukt echter het belang 

van ‘meedoen’: het is heel belangrijk dat naasten betrokken worden en ook met 

herstelplannen, signaleringsplannen en al die dingen meer meedoen. Meedoen, meedoen.  

In een instelling wordt vanuit deze gedachte ingezet op resourcegroepen waardoor 

naastbetrokkenen als een serieuze gesprekspartner meegenomen [worden] in de 

uitgestippelde wegen van de zorg. Zowel als het gaat om de diagnostiek en anamnese, als om 

de stappen naar herstel, of wat is haalbaar of niet (Respondent 5, GV). Deze respondent is 

actief betrokken bij ethiek- en familiebeleid waarbij opgemerkt moet worden dat deze 

instelling een uitzondering is wat betreft naastbetrokkenenondersteuning door geestelijk 

verzorgers.  

4.1.3 Wederkerigheid 

 

Figuur 4: wederkerigheid 

Een belangrijke oorzaak van overbelasting van naastbetrokkenen is het ontbreken van 

wederkerigheid in de onderlinge relatie. De relatie met een naaste met EPA voelt hierdoor 

ongelijkwaardig:  

alsof het allemaal één-richtingverkeer is (Respondent 8, FED). Deze respondent benoemt 

echter dat naastbetrokkenen het gesprek met patiënten zelf ook niet meer aangaan:  

vragen van goh, wat zou je nou eigenlijk zelf willen? Die vraag wordt heel vaak niet gesteld. 

En daar kan die wederkerigheid wel degelijk uit voortkomen.  

Een andere respondent stelt:  

je kunt nooit zeggen dat de relatie niet wederkerig is. Je kunt hooguit zeggen dat de een iets 

heel anders geeft dan de ander. Tegelijk benoemt deze respondent dat er ook weer ruimte 

moet zijn voor ontvangen. En ruimte dat iemand ook mooie dingen voor je betekent (…) dat is 
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dus ook wat herstel is, dat je niet alleen maar dat, nouja toch maar even zieke stuk pakt, (…) 

maar dat je echt ziet dat er meer is [dan] dat (Respondent 7, FED).  

Het proces van ‘geven en nemen’ stagneert echter vaak:  

dat klopt dat stagneert. Dat zie ik ook aan tafel, dat zie ik ook bij mezelf (Respondent 9, 

FED). Deze respondent benadrukt echter dat het geven en nemen heel erg belangrijk is, zeg 

maar in het hele acceptatieproces over en weer.  

Een andere respondent merkt op dat mensen de ander wel als gelijkwaardig willen zien: 

alleen ze kunnen het niet meer (…) ze zien het verlies van levensvreugde bij de ander, ze zien 

het verlies van kunnen meedraaien, meedoen en. Ja dat maakt dat, zeker bijvoorbeeld voor 

partners, dat de gezonde partner zich meer de hulpverlener gaat voelen (Respondent 10, 

FED).  

Wat mensen met EPA de ander geven, of te geven hebben wordt echter vaak niet herkend:  

ze hebben op andere manieren denk ik vaak ook iets heel belangrijks te geven, maar dat 

wordt niet altijd, denk ik goed gezien als iets wat ook te ontvangen is (Respondent 2, GV).  

Een andere respondent benoemt dat familie soms moeite heeft de betekenis die een EPA-

patiënt voor hen heeft te erkennen:  

het geven van familie van waardering van ‘jij mag er zijn, jij bent er nog steeds, jij bent nog 

steeds belangrijk voor mij’, die vertaalslag is voor naastbetrokkenen, voor familie, soms 

moeilijk. ‘Hoe doe ik dat nu? Als iemand behoorlijk psychotisch is, ja, hoe kan ik nu nog 

zeggen van, ik hou van jou? Of wordt dat dan psychotisch helemaal anders vertaald en roep 

ik daar straks onrust mee op?’  

Dit haakt zijdelings aan de vraag in hoeverre naastbetrokkenen emoties kunnen uiten. De 

respondent vervolgt met:  

Nou, die vertaling zit natuurlijk een gedeelte in de zorgdisciplines hè, om daar een antwoord 

aan te geven. Maar, in de wederkerigheid van liefde van, van contact, ja denk ik dat wij daar 

een vertaalsleutel in kunnen hebben (Respondent 4, GV).  

Een andere respondent ziet hier eveneens een taak voor geestelijke verzorging: 

geven en nemen (…) de mate van wederkerigheid (…) nou dat is er altijd wel. Maar ik denk 

dat als je echt de cliënt die beschadigd en ziek is, als gelijke, gelijkwaardige, wilt zien en te 

ontvangen, ik denk dat heel vaak de familie moet leren ontvangen van de cliënten. Want ze 

zijn zo vaak in een soort zorg-modus, van ik moet zorgen, ik ben verantwoordelijk, enzovoort, 

dat het echt moeite kost, om hen af en toe te laten ontdekken dat ze ook wat kunnen krijgen. 
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Of dat ze oog hebben voor wat hun naaste kan aanreiken en bieden. Dus ja ik herken het wel, 

(Respondent 5, GV).  

Deze respondent ziet ook een verband tussen de mate van wederkerigheid en de professionele 

zorg die EPA-patiënten ontvangen:  

dat kan pas ook het beste wanneer ze weten dat hun naaste, dus de cliënt, ook goede zorg 

ontvangt. Dus ze moeten ook letterlijk of daadwerkelijk ontzorgd worden, willen ze wat 

kunnen ontvangen (Respondent 5, GV). 

Dit sluit aan bij een andere geestelijk verzorger die stelt dat daarom ook de hulpverlening zo 

belangrijk is. Die iets meer afstand heeft en daarin mee kan kijken, ook wat kan overnemen of 

kan helpen daarin omdat die juist (…) minder zelf op het spel staat (Respondent 2, GV). 

Deze respondent benoemt hierin de waarde van professionele distantie die naastbetrokkenen 

gezien hun persoonlijke relatie met EPA-patiënten niet hebben.  

De realiteit is echter -volgens een familie-ervaringsdeskundige- dat de wederkerigheid in het 

geding is omdat naastbetrokkenen zorgrollen op zich nemen:  

als familie (…) zit je er bovenop, omdat je graag wil dat het met iemand beter gaat. En (…) 

doordat de hulpverlening niet altijd adequaat reageert word je in oneigenlijke rollen ook 

geplaatst. Die niet altijd ondersteunend zijn naar de cliënt toe, maar ook voor jezelf 

ontzettend zwaar en lastig zijn (Respondent 11, FED). 

Een geestelijk verzorger vindt het daarom een belangrijke taak, om mensen weer te laten 

herkennen van hé, hier resoneert weer de liefde. En hier resoneert weer jouw rol als dochter 

(…) om daar ruimte en tijd voor te maken, vind ik wel onze taak (Respondent 4, GV).  

4.1.4 Beantwoording deelvraag 1  

De vraag hoe ondersteunen geestelijk verzorgers en familie-ervaringsdeskundigen 

naastbetrokkenen van mensen met EPA bij hun herstelproces is onderzocht vanuit drie 

invalshoeken: ‘herstel’, uniciteit van de relatie en wederkerigheid.  

Uit de resultaten blijkt dat herstel door zowel geestelijk verzorgers als familie-

ervaringsdeskundigen wordt opgevat als ‘persoonlijk herstel’. In de categorie ‘herstel’ zijn 

quotes van familie-ervaringsdeskundigen echter ruim oververtegenwoordigd (zie bijlage 5, 

p.106). Inzoomend op de toegekende codes (p.106) blijkt dat geestelijk verzorgers de rol van 

naastbetrokkenen in herstelprocessen onderkennen, maar dat de herstelgedachte zelf niet 

doorklinkt in de ondersteuning die zij bieden aan naastbetrokkenen. Diverse hieraan gelieerde 

codes (acceptatie, hoop, kleinhouden, persoonlijke herstelopvatting) zijn niet of nauwelijks 
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toegekend aan geestelijk verzorgers. Familie-ervaringsdeskundigen daarentegen werken wel 

vanuit een persoonlijke herstelopvatting waarbij zij een hoopgevend voorbeeld zijn voor 

naastbetrokkenen. Hierin dragen zij bij aan de empowerment van naastbetrokkenen. De 

ondersteuning die zij bieden richt zich daarnaast op acceptatie van de psychische 

kwetsbaarheid van een naaste met EPA wat nauw samenhangt met ‘de ander niet klein willen 

houden’.  

Zowel geestelijk verzorgers als familie-ervaringsdeskundigen benoemen het belang van 

‘unieke relaties’ voor mensen met EPA. Uit gesprekken met (met name) familie-

ervaringsdeskundigen komt naar voren dat dit op de lange termijn vooral familieleden betreft, 

waarbij vaak sprake is van gecompliceerde familieverhoudingen en contacten die (tijdelijk) 

verbroken worden. Geestelijk verzorgers helpen naastbetrokkenen met het ontrafelen van 

levensthema’s die mogelijk in meerdere generaties voorkomen. Uit de toegekende codes 

blijkt dat triadisch werken en verbroken contact vooral thema’s zijn in de 

ondersteuningsgesprekken die familie-ervaringsdeskundigen voeren. Op beleidsniveau 

dragen geestelijk verzorgers hierin echter wel bij door familiebeleid op de kaart te zetten.  

Wederkerigheid tenslotte is een thema in zowel de begeleidingsgesprekken van geestelijk 

verzorgers als de ondersteuning die familie-ervaringsdeskundigen bieden. Bij familie-

ervaringsdeskundigen wordt wederkerigheid deels gekoppeld aan het streven naar 

gelijkwaardigheid in de relatie met een naaste met EPA. Wederkerigheid krijgt in die zin een 

‘praktischer’ invulling (i.e. rechtdoen aan wat de ander wil). Aandacht is er ook voor de 

disbalans tussen geven en ontvangen en de rolverwarring die hier het gevolg van is.  

Geestelijk verzorgers zijn vooral gericht op het sensitief maken voor ‘wat te ontvangen is’ 

waarbij zij naastbetrokkenen ondersteunen in het kunnen ontvangen van de ander, wat de 

betekenisvolheid van het contact positief beïnvloedt.   
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4.2 Deelvraag 2 

Hoe dragen gesprekken met geestelijk verzorgers en familie-ervaringsdeskundigen met 

naastbetrokkenen bij aan de morele kadering van (zorg)relaties voor mensen met EPA? 

 

Figuur 5: categorieën ‘morele kadering’  

Uit deelvraag 1 is naar voren gekomen dat herstelprocessen van naastbetrokkenen 

onlosmakelijk verbonden zijn met het kunnen accepteren van de situatie van hun naaste met 

EPA. In de kern draait dit om het vinden van balans in de onderlinge (zorg)relatie. De code 

‘kleinhouden’ speelt hierin een belangrijke rol en hangt nauw samen met de deductieve codes 

‘loslaten’ en ‘zelfbeschikking’ die in deelvraag 2 worden uitgewerkt.  

Deelvraag 2 wordt toegelicht aan de hand van de categorieën autonomie, ethische vragen en 

existentiële vragen; allen deductieve codes. Hierbij wordt opgemerkt dat de code 

‘zelfbeschikking’ vooral uitspraken van familie-ervaringsdeskundigen betreft waardoor het 

woord familie overheerst (zie bijlage 5, p.108). In quotes betreffende ‘existentiële issues’ en 

‘schuld’ zijn geestelijk verzorgers juist oververtegenwoordigd (p.109).  

4.2.1 Autonomie 

 

Figuur 6: autonomie  
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Uit de interviewdata blijkt dat herstelprocessen staan of vallen met de mate van autonomie 

die betrokkenen hebben:  

autonomie is heel belangrijk, zeker ook voor het herstelproces. En we weten inmiddels dat 

juist het zelfhelend en zelfherstellend vermogen misschien wel het belangrijkste is van alles, 

ook in relatie met de omgeving overigens. En ik vind dat je er alles aan moet doen als familie, 

en hulpverlening, en met de persoon waar het om gaat, om zo lang mogelijk die autonomie 

overeind te houden (Respondent 11, FED). 

Bovenstaand citaat betreft het streven naar autonomie voor mensen met EPA. Uit de 

interviews komt naar voren dat dit de relatie met naastbetrokkenen direct beïnvloedt. 

Naastbetrokkenen koppelen hun eigen welbevinden vaak aan het herstel van een naaste met 

EPA:  

als hij of zij maar beter wordt, dan gaat het met mij ook weer goed (Respondent 10, FED). 

Deze respondent probeert dit echter om te draaien en naastbetrokkenen aan te moedigen tot 

goede zelfzorg:  

wat heb jij nodig om het vol te kunnen houden? Hoe zorg jij dat jij energie opdoet als er weer 

een terugval komt?  

Autonomie is met name voor ouders een heikel punt. Vanuit angst kunnen zij zich 

oververantwoordelijk voelen voor een kind met een EPA en hiermee diens autonomie in de 

weg staan:  

als je het hebt over verantwoordelijkheid, over ouders die om de haverklap vliegen voor hun 

kind (…) omdat ze als de dood zijn dat het anders weer minder goed gaat, hè? En dat is 

natuurlijk wel deels ook uit liefde en bezorgdheid, maar er zit ook heel veel angst achter 

(Respondent 10, FED).  

Familie blijft hierdoor hangen in ‘oh ik moet helpen’ of ‘doe dat maar niet, want dat is niet 

goed voor je’. Volgens deze respondent heeft loslaten dan ook primair [te maken met] de 

eigen acceptatie van de situatie van de ander, omdat dat een gezonde rem geeft op heel veel 

processen. En het laat ook de ander wat meer in de positie komen om de regie te voeren over 

het eigen leven (Respondent 9, FED).  

Dit sluit aan bij een respondent die beschrijft dat naasten van cliënten, met alle beste 

bedoelingen, vaak precies de verkeerde dingen doen (Respondent 8, FED).  

Deze respondent benoemt ook dat iedereen het recht heeft fouten te maken en hiervan te 

leren: 
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waarom mogen mensen die een psychische kwetsbaarheid hebben geen fouten maken? 

Waarom moeten die overal voor behoed worden? Want ook zij kunnen alleen maar leren van 

dingen die er verkeerd gaan. En natuurlijk begrijp ik wel dat, als er iets verkeerd gaat, het 

dan heel grondig verkeerd kan gaan (Respondent 8, FED). 

Dit neemt niet weg dat ‘de familie er soms een beetje afgetrokken moet worden’ bijvoorbeeld 

bij jonge mensen die last hadden van psychoses, die zich heel erg beknot vonden door de 

zorgen die de familie heeft. Benadrukt wortd dat familie moet leren loslaten:  

laat dit los. Gun je kind, gun wie dan ook, zijn eigen pad daarin, en blijf daar niet zo in 

hangen, want misschien heeft die even iets uit te zoeken waar hij jou beter niet bij kan 

gebruiken. Dat kan, dat vind ik legitiem, zeker bij volwassenen. Dus dat is dan ook wat ik zeg.  

Deze respondent wil familie ondersteunen niet in het loslaten, maar in het anders 

vasthouden, want daar gaat het geheel een stuk beter van worden (Respondent 7, FED).  

Dat een naaste met EPA afstand neemt kan ook een teken van zorgzaamheid zijn:  

realiseer je dat je dochter nu zegt van, ik wil dat jullie wegblijven, en dat ze dat misschien 

ook uit bescherming naar jullie toe doet? Dat ze ziet dat jullie eraan onderdoorgaan? 

(Respondent 7, FED). Dit zou opgevat kunnen worden als ‘wederkerigheid’ waarbij het de 

vraag is of familie deze zorgzame houding van een EPA-patiënt herkent en kan ontvangen.  

Deze respondent benoemt echter ook dat familie als geen ander een terugval herkent:  

als familie weet je echt van, nou als ‘ie eenmaal op dat punt is, komt ‘ie nooit vanzelf terug 

op dat punt, dus dan kan je net zo goed nu een week opnemen, anders moet het later met veel 

meer toeters en bellen. En veel langer (Respondent 7, FED). 

Autonomie van EPA-patiënten veronderstelt daarnaast dat zelf aan de bel getrokken kan 

worden:  

wat echt zelfbeschikking is, en dat kan je ook via een hulpkaart of crisiskaart voor mekaar 

krijgen, maar dat is toch (…) dat, door eerder ook over te gaan tot opname, dat mensen 

denken, oh, maar ik voel ook dat dit niet zo goed gaat. Mag ik even opgenomen worden? Heel 

vaak is daar geen ruimte (Respondent 7, FED).  

De realiteit is inderdaad dat de ggz tegen grenzen aanloopt. Een geestelijk verzorger benoemt 

dit als volgt:  

de beschadiging van mensen die opgenomen worden in de klinieken [is] op dit moment groot 

(…) iedereen die zichzelf enigszins kan handhaven, krijgt ambulante begeleiding (…) de 



 

‘Niet loslaten, maar anders vasthouden’ 

| 63 | 

klinieken zijn vooral plekken waar mensen opgevangen worden als het echt niet meer thuis 

kan (Respondent 5, GV). 

4.2.2 Ethische vragen 

 

Figuur 7: ethische vragen 

Uit het voorgaande komt naar voren dat naastbetrokkenen ondersteuning behoeven in het 

leren loslaten van hun naaste met EPA. Alleen hierdoor is ‘herstel’ mogelijk, zowel van 

henzelf als hun naaste met EPA. Het respecteren van de autonomie van een naaste met EPA 

gaat echter gepaard met ethische dilemma’s. Deze spelen volgens de respondenten altijd een 

rol in gesprekken met naastbetrokkenen:  

ja, het speelt altijd een rol. In de zin van, wat laat je over aan de patiënt zelf, of aan de cliënt 

zelf? En wat is de verantwoordelijkheid van de familie? En in hoeverre is dat zo? En wanneer 

wel, wanneer niet? Deze respondent ziet zichzelf als klankbord voor de familieleden en helpt 

hen to choose their battles (…) mensen helpen kiezen van, nou oké, waar ga ik mijn energie 

instoppen? Dat biedt vaak heel wat ruimte (Respondent 5, GV). 

Ethische vragen gaan over grensbewaking, door een respondent als volgt omschreven:  

in hoeverre ga ik mee om jou te helpen en wanneer zeg ik van ‘tot hier en niet verder, hier 

ligt mijn grens’ (Respondent 1, GV).  

Genoemd worden ook de ethische dilemma’s rond zelfbeschikking bij opname:  

die worsteling van, moet ik nou degene zijn die ervoor zorgt dat mijn kind wordt opgenomen? 

(…) Dus dat stukje zelfbeschikking zeg maar, komt daar dan weer in terug. En dat is best wel 

ingewikkeld ja. Want mensen hebben vaak al wel een ervaring daarmee en hebben daar 
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achteraf ook de schuld voor in hun schoenen geschoven kregen gekregen door de cliënt  

(Respondent 8, FED).  

(Dwang)zorg voor een naaste met EPA levert vaak spanning en frustratie op bij 

naastbetrokkenen:  

wat je heel vaak ziet, is dat als iemand net is opgenomen dat ze juist vaak het verhaal kwijt 

willen over waar ze al die tijd, voorafgaande, tegen aangelopen zijn en tegen welke deuren ze 

toen opgebotst zijn, want dat zijn er meestal ook nogal wat (Respondent 8, FED). 

Naastbetrokkenen botsen hierin vooral met zorgprotocollen, en in het bijzonder met 

privacywetgeving, zoals blijkt uit het volgende citaat:  

dat is de grootste frustratie van wat ik de afgelopen zes jaar ben tegengekomen van, ja (..) 

maar wij mogen niks vertellen, enzovoort. Dat is een belangrijk thema, een groot thema wat 

steeds terugkomt (Respondent 10, FED).  

Deze respondent denkt dat het komt omdat hulpverleners heel bang zijn om de werkrelatie 

met hun cliënt te beschadigen. En het is de angst van de hulpverlener, om continu maar 

achter die privacyregelgeving te gaan verschuilen.  

Omgekeerd durven naastbetrokkenen -om dezelfde reden- eveneens niet altijd vrijuit te 

praten met hulpverleners:  

mensen zeggen heel vaak dat ze eigenlijk vastlopen. Dat ze eigenlijk wel willen vertellen 

tegen hulpverlening. Ze willen eigenlijk melden wat er gebeurt of wat nodig is, maar ze 

durven niet (…) ze zijn bang dat dat terugverteld wordt en dat ze dan een relatieprobleem 

krijgen natuurlijk, met hun naaste (Respondent 10, FED).  

4.2.3 Existentiële vragen 

 

Figuur 8: existentiële vragen 
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Ethische dilemma’s rond zelfbeschikking, vaak gekoppeld aan (dwang)medicatie en 

mogelijke opname, grijpen diep in in relaties tussen mensen. Dit leidt ook tot ‘existentiële 

issues’ die volgens de respondenten altijd een rol in gesprekken die zij voeren met 

naastbetrokkenen:  

ja dat speelt altijd een rol. Als het gaat om ‘wie ben je? Je eigen vrijheid? Hoeveel lever je in 

omwille van de ander? Je rol als partner, je rol als ouder, je rol als broer, zus? Wat is van 

jou? Wat hoort bij de ander hè?’ Dus verantwoordelijkheid nemen, macht, onmacht 

(Respondent 5, GV). Deze respondent benoemt de impact van een psychiatrische aandoening 

in het gezinssysteem (…) hoe pittig dat is om dat te moeten dragen met elkaar.  

Ook een andere geestelijk verzorger wijst op deze ‘gigantische impact op naastbetrokkenen’ 

en stelt dat dat vraagt om een eigen ja herstel, of (…) existentiële ondersteuning of 

begeleiding (…) daar hoort ook bepaalde rouw of bepaalde lijdensdruk, of bepaalde vragen 

bij (Respondent 2, GV).  

Een familie-ervaringsdeskundige spreekt hierin van levende rouw. Dus het benoemen, dat het 

levende rouw is (…) En op het moment dat je het kan benoemen, is het niet meteen veel 

minder groot, maar dan kan je het meer zijn plek geven (Respondent 7, FED).  

Volgens een andere respondent is natuurlijk het onmachtige wat je als naaste hebt [dat] je 

niet in staat [bent] dat leven wat op dat ogenblik geleid wordt te wijzigen (Respondent 6, 

FED). Deze respondent merkt op dat het simpelweg verdragen dan echt een opgave is. En 

daar voelt men zich schuldig over.  

Existentiële issues draaien onder andere om gevoelens van onmacht en het kunnen verdragen 

van iemands psychische kwestbaarheid. Naastbetrokkenen lopen hierin tegen eigen grenzen 

aan wat gepaard gaat met schuldgevoelens. De vraag ‘welke rol schuld (of vergeving) speelt 

in gesprekken met naastbetrokkenen’ leverde een gemengd beeld op.  

Een respondent werkzaam in de intramurale ggz-zorg (SGGZ) merkt op dat het bij uitvaarten 

een rol speelt:  

toch een stukje schuld vaak. Op uitvaarten en afscheid is er altijd wel het idee van ‘heb ik wel 

genoeg gedaan, was het wel genoeg?’ (Respondent 1, GV). Opgemerkt moet worden dat 

respondent 1 en 2, werkzaam in de specialistische ggz, naastbetrokkenen alleen ondersteunen 

rond het overlijden van een naaste met EPA.  

Respondent 2 werkt echter ook in de extramurale zorg en benoemt vanuit deze rol dat 

naastbetrokkenen worstelen met een existentieel schuldgevoel. Volgens deze respondent heeft 
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schuld op een bepaalde manier met angst te maken, wat ook ‘angst voor afwijzing’ kan zijn. 

Schuldgevoelens worden ook gekoppeld aan machtsuitoefening:  

[je ziet] dat mensen schuld op zich nemen waar dat eigenlijk niet aan de orde is. Maar hè, als 

je schuld op je neemt, dan heb je invloed (Respondent 2, GV).  

Een familie-ervaringsdeskundige ziet de schuldvraag juist bij broers en zussen (…) Wat 

maakt nou dat ik de dans kennelijk ontsprongen ben en hij niet? (Respondent 8, FED).  

Schuldgevoel wordt door deze respondent echter ook gekoppeld aan nieuwe inzichten rond 

de impact van trauma op EPA:  

er komt steeds meer naar buiten over het feit dat trauma toch echt wel een van de onderdelen 

is van het ontstaan van een psychische aandoening. En laten we heel eerlijk zijn, die 

trauma's, die komen vaak wel voort uit familie-gerelateerde dingen. Ja en of je dat dan hebt 

over mishandeling, of misbruik, of verwaarlozing (…) dus op zich is het ook weer niet zo gek 

dat mensen zich daar wel weer schuldig over kunnen voelen (Respondent 8, FED).  

Een andere familie-ervaringdsdeskundige stelt dat ‘geloof in het ziekteconcept 

naastbetrokkenen ontschuldigt’ waarbij opgemerkt wordt:  

maar dat staat wel het hersteldenken in de weg (Respondent 7, FED). Voor deze respondent 

betekent dit ‘moeten verdragen dat je als naastbetrokkene wellicht een aandeel hebt in de 

psychische ontregeling van de ander’ en ja, dat is gewoon heel pijnlijk. Deze respondent ziet 

dit als de existentiële vraag: die zit daar.  

Ook een andere respondent ‘komt het heel veel tegen’ dat mensen zich heel erg schuldig 

voelen. Maar daarmee gaan ze volledig voorbij aan hun eigen mogelijkheden en de 

mogelijkheden van de naastbetrokkene [bedoeld wordt: naaste met EPA]. Dit wordt 

gekoppeld aan ‘het niet volledig accepteren van de situatie’ waarmee ‘afgerekend moet 

worden’. Vergeven van deze ‘schuld’ is echter pas mogelijk als jij jezelf kan vergeven. Op 

het moment dat jij jezelf niet kan vergeven, heb je niks aan de vergeving van een ander 

(Respondent 9, FED).  

Vergeving wordt door een geestelijk verzorger gekoppeld aan ‘loslaten’:  

vergeven klinkt alsof je het heel actief kan doen, [terwijl] het is zoals een blaadje van de 

boom valt. Het is het moment dat je voelt van, ik kan het loslaten. Dat is het moment dat het 

vergeven kan worden. Dit is een belangrijk moment om te kunnen markeren, denk ik ook echt 

bij stil te staan (Respondent 2, GV).  
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Een ander belangrijke existentieel thema is ‘tegen de grenzen van je draagkracht aanlopen’: 

dat problemen soms zo groot zijn, dat kun je niet alleen en dan kan je je laten dragen door 

andere mensen, dat kan. Maar als de problemen heel erg heftig zijn, dan kunnen mensen 

eromheen het vaak ook niet verdragen (…) En dan heb je eigenlijk professionals nodig [i.e. 

geestelijk verzorgers, familie-ervaringsdeskundigen] om het samen met jou te dragen 

(Respondent 7, FED).  

Een ultieme existentiële grens waar sommige naastbetrokkenen mee geconfronteerd worden 

is de suïcidale ideatie van hun naaste met EPA. Hoe te handelen als je naaste zegt ik zie het 

niet meer zitten en ik wil er uitstappen? Deze respondent probeert naastbetrokkenen te 

bevragen op hoe kijk jij tegen suïcide aan? En wat kun je er voor jezelf aan doen? Wat 

kunnen helpende gedachten zijn? Als je voor jezelf kunt bedenken ‘ik heb er alles aan gedaan 

wat binnen mijn vermogen ligt’, uh ja, ben je vrij om iemand dan te laten gaan? (Respondent 

6, FED).  

Een andere respondent beschrijft een naastbetrokkene die daar én angstig van was, maar ook 

een schuldgevoel bij had. Toen zijn we het gaan afpellen en ook gaan kijken van, ja wat als 

hij het nou doet? Dat is het ook hè, maak het maar bespreekbaar, en ga het maar als optie 

na. Wat gebeurt er dan en zou je het dan alsnog kunnen accepteren? (Respondent 11, FED).  

Deze respondent benoemt -vanuit eigen depressieve ervaring- ook het spanningsveld tussen 

verantwoordelijkheidgevoelens en het verlangen naar de dood:   

het enorme verantwoordelijkheidsgevoel naar mijn broer toe, want wie zorgt er voor hem als 

ik er niet meer ben? Dus zo diep gaat het (Respondent 11, FED).  

Dit raakt aan een existentiële dimensie van mens-zijn: de vraag of je omwille van de ander in 

leven wilt (of kunt) blijven.  

Een andere familie-ervaringsdeskundige benoemt het belang van openheid ook rond 

suïcidaliteit. Het oprecht bespreekbaar maken, het oprecht ruimte geven, het accep…. En dat 

is dan weer versus die dwang en eigen regie, het accepteren dat je het risico loopt op…. 

(Respondent 7, FED). Deze respondent vervolgt met:  

Dus dat is, dat vind ik ook wel een vraag, geef je ruimte … als mensen het leven niet meer 

zien zitten? Kun je daar oprecht het gesprek over aan? En juist dan hebben, zeker familie ook 

ondersteuning nodig. Want het is wel het extreme loslaten ofzo. Maar ik zou dat iedereen heel 

erg gunnen. 
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Waar deze respondent vooral op aandringt zijn ‘echte gesprekken’ hierover, want die worden 

te weinig gevoerd (Respondent 7, FED).  

Bespreekbaar maken is een terugkerend thema in de interviews en zal verder worden 

uitgewerkt in deelvraag 3.  

 

4.2.4 Beantwoording deelvraag 2 

De vraag hoe dragen gesprekken met geestelijk verzorgers en familie-ervaringsdeskundigen 

met naastbetrokkenen bij aan de morele kadering van (zorg)relaties voor mensen met EPA is 

onderzocht aan de hand van de categorieën ‘autonomie’, ‘ethische vragen’ en ‘existentiële 

vragen’. In de eerste categorie, autonomie, zijn quotes van familie-ervaringsdeskundigen licht 

oververtegenwoordigd. Op code-niveau blijkt echter dat zaken als ‘dignity of risk to failure’, 

‘zelfbeschikking’ en ‘Wvggz’ vrijwel uitsluitend betrekking hebben op 

ondersteuningsgesprekken die familie-ervaringsdeskundigen voeren. De code 

‘verantwoordelijkheid’ daarentegen is juist voornamelijk toegekend aan quotes van geestelijk 

verzorgers (zie bijlage 5, p.108).  

Uit de resultaten met betrekking tot deelvraag 1 is naar voren gekomen dat het bepalen van 

grenzen een belangrijk aspect is van naastbetrokkenenondersteuning. De vraag dus: wat is 

van mij, wat is van de ander? Door deze grenzen helder te krijgen wordt de autonomie van 

alle betrokkenen gerespecteerd en herstel bevorderd. Een familie-ervaringsdeskundige 

benoemde dit als ‘niet loslaten, maar anders vasthouden, daar gaat het geheel een stuk beter 

van worden’ (Respondent 7, FED).  

In de praktijk betekent dit dat naastbetrokkenen hun verantwoordelijkheidsgevoelens moeten 

leren hanteren, dan wel loslaten. Dit stelt hen vaak voor ethische vragen die gepaard kunnen 

gaan met angst- en schuldgevoelens. Angst rond suïcide is hier een pregnant voorbeeld van. 

Naast dat dit een reële angst is in geval van EPA, roept het ook de vraag op of mensen 

omwille van hun onderlinge relatie willen blijven leven. Een respondent spreekt hier van ‘het 

ultieme loslaten’, wat de existentiële dimensie van suïcidale ideatie blootlegt.  

Hoewel ethische vragen volgens alle respondenten een rol spelen in gesprekken met 

naastbetrokkenen, is de code ‘ethisch dilemma’ vooral van toepassing op geestelijk 

verzorgers. De ervaringen echter die schuilgaan achter deze dilemma’s (i.e. codes 

privacywetgeving, beperkingen hulpverlening) komen vooral naar voren in gesprekken met 

familie-ervaringsdeskundigen. Ethische dilemma’s blijken nauw samen te hangen met de 

autonomie-opvatting die mensen hebben en beïnvloedt de samenwerking in de 
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behandeltriade. Frustraties voortkomend uit deze samenwerking -of de afwezigheid ervan- 

worden voornamelijk in gesprekken met familie-ervaringsdeskundigen geuit.  

Geestelijk verzorgers ondersteunen naastbetrokkenen in het helder krijgen wie waar 

verantwoordelijk voor is. Hierbij moet worden opgemerkt dat toereikende zorg 

voorwaardelijk is om naastbetrokkenen op deze manier te kunnen ‘ontzorgen’; een gegeven 

dat eerder in de uitwerking van deelvraag een naar voren is gekomen (zie quote Respondent 

5, p.58).  

De categorie existentiële vragen is met name van toepassing op de ondersteuning die 

geestelijk verzorgers bieden, hoewel ook familie-ervaringsdeskundigen deze vragen 

tegenkomen in begeleidingsgesprekken. Verlies en rouw zijn thema’s die vooral in 

gesprekken met geestelijk verzorgers besproken worden, terwijl gevoelens van 

machteloosheid juist met familie-ervaringsdeskundigen gedeeld worden.  

De ondersteuning van familie-ervaringsdeskundigen bij existentiële vragen heeft verder 

vooral betrekking op het bespreekbaar maken van angst- en schuldgevoelens. Doordat 

naastbetrokkenen uitspreken dat zij alles hebben gedaan wat in hun vermogen ligt, wordt een 

grens getrokken tot waar hun betrokkenheid en verantwoordelijkheid reikt. Ook 

schuldgevoelens worden hierdoor beter hanteerbaar voor naastbetrokkenen.  

Schuldgevoelens kunnen volgens familie-ervaringsdeskundigen inzicht geven in de eigen rol 

van naastbetrokkenen in het ziekte- en herstelproces van een naaste met EPA. Vergeving van 

deze ‘schuld’ hangt samen met acceptatie en is onderdeel van het herstelproces van 

naastbetrokkenen. Dit gaat in de eerste plaats om ‘jezelf leren vergeven’.  

Waar familie-ervaringsdeskundigen vragen rond schuld en vergeving in handen van de 

naastbetrokkenen zelf leggen, zien geestelijk verzorgers vergeving eerder als iets waar je 

geen controle over hebt; het gebeurt simpelweg als de tijd rijp is. Een geestelijk verzorger 

benoemde naast schuldgevoel ook existentiële schuld die gekoppeld wordt aan angst voor 

afwijzing en machtsuitoefening; door schuld op je te nemen ken je jezelf macht toe ten 

opzichte van de ander.  

  



 

‘Niet loslaten, maar anders vasthouden’ 

| 70 | 

4.3 Deelvraag 3  

Wat zijn overeenkomsten en verschillen in de ondersteuning en begeleiding die geestelijk 

verzorgers en familie-ervaringsdeskundigen bieden aan naastbetrokkenen van mensen met 

EPA? 

 

Figuur 9: categorieën ‘ondersteuning en begeleiding’  

In de uitwerking van deelvraag 3 spelen inductieve codes een grote rol; van de deductieve 

codes die onder deze vraagstelling vallen (i.e. zingeving, meerzijdige partijdigheid en 

disclosure) is alleen disclosure als categorie naar voren gekomen. Hoewel dit een kleine 

categorie betreft, is gekozen deze niet als sub-code onder te brengen onder de categorie ‘vrije 

ruimte’ of ‘bespreekbaar maken’. Het werk van familie-ervaringsdeskundigen, dat in essentie 

draait om het delen van ervaringskennis, rechtvaardigt een aparte categorie ‘disclosure’.  

 

Uit de interviewdata komt naar voren dat de expertise van geestelijk verzorgers en familie-

ervaringsdeskundigen nauw verbonden is met de manier waarop zij communiceren met 

naastbetrokkenen. Het creëren van een vrije gespreksruimte waarin zaken bespreekbaar 

worden gemaakt die elders niet besproken (kunnen) worden, is de kern van hun professie. 

Vaak betreft dit existentieel-ethische thema’s waarvoor geprobeerd wordt ‘woorden te 

vinden’. ‘Woorden vinden’ is als code het meest toegekend aan uitspraken van geestelijk 

verzorgers, terwijl de categorie ‘bespreekbaar maken’ sterker van toepassing is op de 

ondersteuning die familie-ervaringsdeskundigen bieden (zie bijlage 5, p. 110). Zingeving, een 

thema dat soms verwarring opriep, maar door de meeste respondenten herkend werd, is als 

sub-code ondergebracht onder ‘woorden vinden’.  
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4.3.1 Vrije ruimte 

 

Figuur 10: vrije ruimte  

Zowel geestelijk verzorgers als familie-ervaringsdeskundigen benoemen het belang van ‘vrije 

ruimte’ in de gesprekken met naastbetrokkenen.  

‘Vrije ruimte’ betekent in de eerste plaats heel erg op je handen zitten en kijken waar de 

ander mee komt (…) echt luisteren (Respondent 11, FED).  

Maar ‘vrije ruimte’ betekent voor respondenten ook dat zij hun begeleidingstijd met 

naastbetrokkenen zelf mogen indelen, oftewel ‘geen tijd hoeven te schrijven’:  

en ik heb ook de vrijheid in mijn vak dat ik dat mag, en dat ik dat kan. En dat vind ik zelf ook 

een heel verschil met, ja dat je anders na drie kwartier van ‘oh, sorry, ik moet weer verder’ 

(Respondent 10, FED). 

Ook geestelijk verzorgers geven aan dat ‘tijd’ een factor is die hen onderscheidt van andere 

hulpverleners: [als] geestelijk verzorger kan je veel, je hebt de tijd om te luisteren. Je hebt de 

tijd om niet te oordelen (Respondent 3, GV). 

Vrije ruimte heeft voor respondenten ook te maken met onbevooroordeeld het gesprek aan 

kunnen gaan met naastbetrokkenen:  

ik wil heel open het gesprek in gaan. Zonder iets, vooraf beïnvloed te worden (Respondent 

10, FED).  

Een andere respondent benoemt dat geestelijk verzorgers ‘vrij’ zijn omdat zij niet 

eindverantwoordelijk zijn voor behandeltrajecten:  

[ik ben niet] anders dan bijvoorbeeld een verpleegkundige of een arts, verantwoordelijk voor 

de behandeling en begeleiding vanuit de instelling zelf (…) Dus op die manier voer ik de 



 

‘Niet loslaten, maar anders vasthouden’ 

| 72 | 

gesprekken, om mensen te helpen, in hoe zij als naaste zich verhouden tot hun naasten met 

EPA (Respondent 5, GV).  

Vanuit het perspectief van een familie-ervaringsdeskundige heeft deze ‘vrije invulling’ nog 

een andere betekenis:  

dat is het grote verschil (…) tussen hulpverlenen en faciliteren; een hulpverlener komt vaak 

de expertise [brengen], en goed bedoelde adviezen, waarmee ook een groot gedeelte van de 

vrije ruimte wordt weggenomen (Respondent 11, FED).  

Deze respondent benadrukt de faciliterende taak van familie-ervaringsdeskundigen:  

de meeste kennis zit bij mensen zelf, dus als je faciliteert dat er ruimte is om weer op 

ontdekkingstocht te gaan, dan komen de antwoorden grotendeels bij jezelf vandaan. En dat is 

veel motiverender dan dat iemand je iets adviseert (…) het is veel effectiever in zelfhelend 

vermogen (Respondent 11, FED).  

Voor deze respondent is vrije ruimte de kern van ervaringswerk, maar benoemd wordt ook 

dat het voor heel veel mensen een vaag begrip [is]… totdat je er zelf bent geweest. Deze 

respondent heeft een voorkeur voor de Engelse benaming -holding the space- ‘die klinkt 

beter, makkelijker’ (Respondent 11, FED).  

Vrije ruimte betekent ook ervaringen bespreken die je niet met iedereen wilt (of kunt) delen: 

gewoon omdat dat toch een veiligere plek is waarin je toch je kwetsbaar kunt opstellen. 

Omdat bepaalde gesprekken, of thema’s zo kunnen raken dat je die niet met je vrienden wilt 

delen. Deze respondent benoemt ook dat het ‘een afgebakende tijd is dat je iets bespreekt’:  

vrienden of je werk, of familie [kunnen er] iedere keer op terugkomen. En dat doet wij niet. 

Wij gaan niet mensen na tien jaar nog eens bellen van, jo, hoe gaat het ermee? (Respondent 

6, FED).  

Ook een geestelijk verzorger benoemt het belang van een buitenstaander als luisterend oor: 

dat ga je ook niet tegen de buurvrouw zeggen van ‘ik vind het echt zo moeilijk’. Dan is het 

een soort alsof je het niet wilt doen of zo hè? En dan verraad je eigenlijk degene die de 

aandoening heeft (Respondent 3, GV). 

De expertise van geestelijk verzorgers en familie-ervaringsdeskundigen wordt wellicht het 

meest zichtbaar in het ‘vinden van woorden’ voor zaken die vaak onbesproken blijven. 
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Een respondent beschrijft hoe moeilijk wij mensen het menselijke contact, het menselijke leed, 

toe kunnen laten. Dat we dat weg willen duwen, dat we dat willen oplossen, hè? Zeg door 

medicatie of door pillen, of door ‘joh kom op, er tegenaan’ (Respondent 4, GV).  

Deze respondent is zich door haar achtergrond als psychiatrisch verpleegkundige sterk 

bewust dat het menselijk lijden  gesomatiseerd wordt, en dat dat in ene een protocol nodig 

heeft. Zij wil hierin echter vrijuit praten, dat is denk ik, wat de geestelijk verzorger doet. 

Want (…) ik denk in essentie dat iedereen die vraag wel zou kunnen herkennen, (…) maar 

hoe geef je daar dan vertaling aan? En ook weer cultureel gezien, kun je dat soort dingen met 

mensen bespreken? En wat is dan de wijze waarop je dat moet bespreken? 

Daarnaast is de werkwijze van geestelijk verzorgers niet voor alle ggz-hulpverleners 

toepasbaar:  

kijk woorden als verstillen, dat is een gewoon woord voor een geestelijk verzorger, maar 

iemand in de psychiatrie die daar werkt? Ja, die kan daar vanuit zijn woordbeleving een 

gevoel bij hebben. Maar wat verstillen daadwerkelijk betekent voor de ziel en in jouw 

menselijkheid? Dat is natuurlijk een andere dimensie (…) Ik zit soms naast mensen… alleen 

maar te zitten en dat aanwezig zijn, dat letterlijk en figuurlijk present-zijn, dat doet al wel 

heel erg veel. Maar als je dat natuurlijk transporteert naar de ggz, dat is voor veel ggz-ers 

niet mogelijk. Een psycholoog die tien minuten gaat zitten met zijn cliënt, ja die is, dat is een 

koekwaus hè, wat heb ik daar nou aan? (Respondent 4, GV).  

‘Woorden vinden’ wordt door sommige respondenten ook gekoppeld aan 

levensbeschouwing, en in het bijzonder aan het verlies van levensbeschouwelijke taal:  

het kan niet anders, of dit is in menig pastoraal gesprek het thema. Dat is natuurlijk in brede 

zin met de problemen des levens: waar kun je terecht? Ik denk dat we in de huidige 

maatschappij wat missen. Ik ga ook niet meer [naar de kerk], zal ik maar zeggen. En toch, 

iedere keer beklijft bij mij ook dat gevoel, je mist hier iets in (Respondent 7, FED). Deze 

respondent zegt ook ‘nieuwe taal helpt hè?’  

Ook de eerder geciteerde respondent beschrijft ‘theologische taal’ als het woordvocabulaire 

waar mensen gewoon niet mee gewend zijn (Respondent 4, GV). 

‘Woorden vinden’ gaat daarnaast over het maken van verbinding:  

die innerlijke wereld tot leven roepen en proberen te vertalen. Om van binnen naar buiten te 

brengen. En dan natuurlijk wel weer, de wenkende perspectieven van buiten naar binnen te 
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brengen (Respondent 4, GV). Deze respondent ziet zichzelf als ‘een balansbrenger tussen de 

buitenwereld en de innerlijke binnenwereld’.  

Deze respondent benoemt daarnaast dat op momenten dat de naastbetrokkene vastloopt, dan 

komen ze op een kruispunt, op een soort rite de passage (…) Bijna elke naastbetrokkene 

ervaart dat moment van, ja, wat doe ik nog? Waarom kom ik nog? Durven dat vaak niet uit te 

spreken, en als je dat dus dan wel beroept (…) dan komen dus dit soort vragen ook naar 

boven. Waarom kom ik? Kom ik uit mijn ego, of zijn er hoger verhevene doelen waarom ik 

kom? 

Deze respondent benoemt (als enige) rituelen die daarbij gebruikt kunnen worden.  

Bovenstaand citaat raakt aan zingeving, een dimensie van naastbetrokken-zijn die voor 

sommige respondenten complex ligt, maar door anderen direct herkend wordt:  

ik denk dat er zeker familieleden zijn die ook die die unieke eigenheid van hun broer, zus, 

zoon kunnen zien en waarderen (…) ja, welke parels er misschien ook in die pijn liggen en 

wat het ook wel gebracht heeft (Respondent 2, GV) 

Dus het geeft ook een bepaalde invulling in je leven hè, dat je iemand heel blij kan maken. 

Dus ik denk wel dat je daar zingeving uit kunt halen (Respondent 3, GV) 

het is gedragen verantwoordelijkheid. En in dat dragen van die verantwoordelijkheid, is dat 

betekenisvol voor hen [de naastbetrokkene] (Respondent 5, GV) 

ja gelukkig wel, dat kom ik wel tegen. Het blijft een spannend stukje, want de zingeving wordt 

dan ook vaak meer gehaald uit de ervaring op zich, zonder dat nou per se die relatie heel 

zingevend is. Dus dan gaat de zingeving over dat je dat meegemaakt hebt (Respondent 7, 

FED) 

Andere respondenten herkennen zingeving als thema, maar stellen dat naastbetrokkenen hun 

relatie met iemand met EPA zelden als zingevend ervaren:  

heel soms, dan heb je mensen die daar echt zo in staan en die dat ook echt volmondig zeggen. 

Maar gebeurt niet heel veel (Respondent 8, FED).  

dat kom je niet zo heel vaak tegen. Nou, ik vraag me af of dat naastbetrokkene het zelf 

doorhebben. Doorhebben dat de zorg voor die naasten, voor hen zingeving is (…) maar er 

zijn [er] (Respondent 10, FED). 
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Ook een geestelijk verzorger geeft aan het begrip zingeving in deze context weinig tegen te 

komen, maar had wel een familie in gedachte waarin een EPA-patiënt verbindend werkte: die 

cliënt was, in al z’n moeite en dingen (…) de reden dat die familie zo dicht bij elkaar moest 

blijven (…) Daar was heel veel liefde voor die cliënt, omdat, die had een soort sociale lijm. Ik 

denk dat dat zijn zingeving was, maar ook voor de familie dus (Respondent 1, GV).  

 

4.3.2 Disclosure 

 

Figuur 11: disclosure 

Alle respondenten, ook de geestelijk verzorgers, geven aan gebruik te maken van 

zelfonthulling (disclosure). Respondenten zeggen hier het volgende over: 

heel belangrijk (…) om iets te illustreren of juist om een opstapje te maken naar bepaalde 

onderwerpen (Respondent 5, GV) 

voor de mensen die tegenover je zitten heel belangrijk (Respondent 8, FED).  

Naastbetrokkenen nemen soms van familie-ervaringsdeskundigen makkelijker dingen aan 

dan van andere hulpverleners. Zelfonthulling speelt ook hierin een rol:  

ik weet zeker dat er hulpverleners zijn die dan te horen krijgen van, ‘wat weet jij daar nou 

van?’ Dus dat heeft wel degelijk een toegevoegde waarde ja (Respondent 8, FED).  

Een andere familie-ervaringsdeskundige zegt:  

ik ben wel eens wat kort door de bocht ofzo. Maar ik heb ook altijd het gevoel dat ik het me 

kan permitteren (…) dat ik het mag zeggen (Respondent 7, FED) 

Daarnaast draait zelfonthulling niet alleen om wat gezegd wordt:  

wat mij helpt is dat (…)  je al op de blik, of de houding, of het gevoel voelt: wij snappen 

elkaar (Respondent 11, FED).  

Disclosure door een professional werkt mogelijk uitnodigend naar naastbetrokkenen toe 

waardoor er ruimte ontstaat voor hun emoties. Om met een respondent te spreken:  
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elke ziel heeft een ventiel. Deze respondent zegt letterlijk bij mij mag je leeglopen en hoe dat 

leeglopen eruit ziet, dat bepaal je zelf (Respondent 4, GV). 

Voor ‘expressed emotions’ van naastbetrokkenen is in behandelsettingen rond mensen met 

EPA geen plaats, omdat deze emoties het herstelproces van patiënten kunnen belemmeren. 

Naastbetrokkenen hebben echter wel de behoefte hun emoties te uiten:  

soms zijn mensen gewoon boos en die willen dan even boos zijn en dan heb ik zoiets van ‘is 

goed, krijgen jullie nu je tien minuten woede’. En soms merk je dat iemand gewoon heel erg 

de behoefte heeft om het er echt even over te hebben en dan ga ik er dus wel op door 

(Respondent 1, GV).  

Ook kan, volgens een familie-ervaringsdeskundige, het tonen van je eigen kwetsbaarheid heel 

veel ruimte geven bij de familieleden die je aan tafel hebt (Respondent 9, FED). Hierdoor 

wordt duidelijk dat alle betrokkenen iets te leren hebben in hun herstelproces:  

dat is dus denk ik heel belangrijk in het herstel van alle partijen (…) heel veel ouders hebben 

zoiets van, die krijgen een gevoel van falen of wat dan ook. Of je moet sterk en groot zijn, 

want zij weten wel precies hoe, wat wel en niet goed is voor het kind (…) En ja, dat is dus 

heel tricky. Want het is heel belangrijk (…) dat ze zien ‘goh, ik moet zelf ook heel veel dingen 

leren (…) ik moet leren om mezelf kwetsbaar op te stellen’ (Respondent 9, FED).  

 

4.3.3 Bespreekbaar maken  
 

 

Figuur 12: bespreekbaar maken  



 

‘Niet loslaten, maar anders vasthouden’ 

| 77 | 

Bespreekbaar-maken heeft in de eerste plaats te maken met open communicatie waardoor 

erkenning en herkenning mogelijk wordt. Hierdoor worden taboes en stigmatisering 

bespreekbaar en nemen gevoelens van eenzaamheid af. Bespreekbaar-maken betekent ook 

het delen van informatie (i.e. Psycho-educatie, MHFA: Mental Health First Aid). 

Laatstgenoemde inductieve codes hebben vooral betrekking op ondersteuning door familie-

ervaringsdeskundigen (zie bijlage 5, p.111).  

Schaamte en taboe zijn terugkerende thema’s in gesprekken met familie-

ervaringsdeskundigen waar naastbetrokkenen eenzaam mee worstelen:  

juist naastbetrokkenen omdat je daar eigenlijk niks aan ziet. Dus je kunt ook heel lang je 

leven leiden zonder het daarover te hebben (Respondent 7, FED).  

Deze eenzaamheid hangt samen met onbegrip van anderen: hoe vaak mensen het pas niet 

begrijpen als ze het zelf van dichtbij meemaken? (Respondent 11, FED). 

Dit punt raakt aan herkenning, volgens een respondent een sleutelbegrip in ervaringswerk: 

door wat ik doe, en doordat ik zichtbaar ben, dat dat voor mensen al een plek is van ‘hé, het 

bestaat’, er is herkenning (Respondent 7, FED).  

Daarnaast speelt erkenning een grote rol: erkenning van de plaats die naastbetrokkenen 

innemen in de zorg rond mensen met EPA. Een terugkerend thema is dat zij zich hierin zich 

niet gehoord, gezien voelen als familie (Respondent 11, FED).  

Ook geestelijk verzorgers dragen bij aan het geven van erkenning aan naastbetrokkenen. Een 

respondent noemt dit ‘helpen dragen’ wat in de praktijk betekent dat het enorm al helpt, 

wanneer de naastbetrokkenen zich daadwerkelijk gezien en gehoord weten, ook door de 

hulpverleners. Dus dat ze een gevoel hebben dat de nood die ze bereid zijn te dragen, in de 

ondersteuning van hun naasten, dat dat gezien wordt (Respondent 5, GV).  

Bespreekbaar-maken heeft ook te maken met mensen wegwijs maken in de ‘onbekende en 

ondoorgrondelijke wereld’ die de psychiatrie is voor veel naastbetrokkenen. Een respondent 

probeert naastbetrokkenen aan te moedigen en motiveren om zelf vragen te durven stellen bij 

hulpverleners. Want heel veel mensen durven, met hun vragen niet zomaar daarnaartoe 

(Respondent10, FED). Familie-ervaringsdeskundigen geven daarnaast psycho-educatie 

(Respondent 8, 9, 10) en cursussen MHFA (Respondent 6 en 8).  

Op de vraag in hoeverre je het perspectief van ‘de ander’ inbrengt bij 

begeleidingsgesprekken geven vrijwel alle respondenten aan (in overdrachtelijke zin) ‘met 

meerderen aan tafel te zitten’. In zekere zin wordt Nagy’s ‘meerzijdige partijdigheid’ 
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omarmd en naar eigen inzicht ingezet. Een respondent benoemt echter expliciet ‘hier in het 

begin heel voorzichtig mee te zijn’: 

want het perspectief van zichzelf is al zo moeilijk te verwoorden, dus het inbrengen van de 

ander vergroot mogelijk het schuldgevoel. Maar als ik het doe, dan probeer ik dat wel te 

doen als een wenkend perspectief in de zin van ‘hier ligt de uitnodiging om weer de 

toenadering naar elkaar te zoeken in zijn volledigheid’. Dus toch deze dingen die je zo 

moeilijk vind, te bespreken met je dochter, of wie dan ook (Respondent 4, GV).  

Reflecteren tenslotte, als vorm van ‘bespreekbaar maken’, wordt door zowel geestelijk 

verzorgers als familie-ervaringsdeskundigen gebruikt. Dit valt onder de beroepscompetentie 

van familie-ervaringsdeskundigen en wordt ook door geestelijk verzorgers ingezet ‘om 

problemen dieper bij mensen naar binnen te laten komen waardoor ze ook zelf meer hun 

eigen probleem kunnen ontwarren’ (Respondent 3, GV).  

De respondenten is ook gevraagd waarin hun werk zich onderscheidt van andere disciplines. 

Opmerkelijk is dat familie-ervaringsdeskundigen hierin uitspraken hebben gedaan over 

geestelijk verzorgers, terwijl geestelijk verzorgers (met uitzondering van een GV-respondent) 

zich niet uitlieten over familie-ervaringsdeskundigen.   

Familie-ervaringsdeskundigen zeggen hierover het volgende:  

zingeving doen we als ervaringsdeskundigen samen met de geestelijk verzorger in de 

organisatie. En ik denk dat er heel veel raakvlakken zijn (Respondent 11, FED).  

Benadrukt wordt dat beide professies echt de mens centraal zetten waarbij het ‘niet zozeer 

draait om symptomatisch herstel, maar om persoonlijk herstel en zingeving’.  

Een familie-ervaringsdeskundige denkt dat geestelijk verzorgers hierbij uit een ander vaatje 

tappen. En (…) dat dat heel waardevol kan zijn. Omdat, een geestelijk verzorger kan het in 

een ander perspectief plaatsen. En het huidige perspectief, en zeker social media, is toch van 

‘het gaat iedereen fantastisch, geweldig, en je bent een loser als je niet opstaat met een dikke 

grijns’ (Respondent 6, FED).  

Een geestelijk verzorger echter denkt dat de fijngevoeligheid, die zoiets als zingeving met zich 

meedraagt, dat daar dus vanuit andere professies nog te weinig zicht op is (Respondent 1, 

GV). Deze respondent benoemt ook dat bij bijvoorbeeld levensvragen de psycholoog vraagt: 

wat doet het met je, welke emoties heb je daarbij’, terwijl voor geestelijk verzorgers is het 

natuurlijk meer een existentiële vraag. Wat doet het met jou voor je zelfbeeld en als mens? 

(Respondent 1, GV).  
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Opvallend is dat familie-ervaringsdeskundigen uitgaan van collectieve ervaringskennis die 

niet ‘van henzelf’ is en volop in ontwikkeling: 

er zijn mensen die geworsteld hebben met deze problematiek en misschien hebben zij 

oplossingen waar jij aansluiting bij voelt (Respondent 6, FED).  

je moet er in delen met anderen, zodat het ook breder wordt dan alleen je eigen ervaring én 

dat je er ook boven kunt staan (Respondent 11, FED) 

Geestelijk verzorgers lijken in die zin meer naar binnen gericht, op wat het werk in zichzelf te 

bieden heeft: 

ik geloof heel erg in wat de ggz doet en dat bindt mij daar heel erg aan. Ik vind het gewoon 

een prachtige doelgroep in hoe ze naar het leven kijken, hoe weerbaar mensen kunnen zijn, 

hoe, ja hoeveel je daar kan helpen zeg maar, dat vind ik heel bijzonder (Respondent 1, GV).  

Ook een andere geestelijk verzorger noemt het een hele rijke plek om dit werk te doen 

(Respondent 2, GV).  

Een geestelijk verzorger echter spreekt zich wel uit over het verschil tussen 

ervaringsdeskundigen en geestelijke verzorgers:  

Ik denk dat wij dat [het herstelproces] heel goed kunnen herkennen. Heel goed woorden aan 

kunnen geven, maar het voelen … nee, tenzij je het zelf natuurlijk hebt meegemaakt, maar 

dan ben je eigenlijk ook een soort ervaringsdeskundige. Dus wij kunnen door die verstilling, 

door dat aansluiten, door dat present te voren treden, of dat nu vanuit een godsbeeld is of 

niet, dat kunnen wij heel erg goed. En wij kunnen daardoor ontzettend naast komen. Maar 

die ervaringsdeskundigen, die kunnen inkomen (Respondent 4, GV). 

In de discussie wordt op dit verschil nader ingegaan. 

4.3.4 Beantwoording deelvraag 3 

Deelvraag drie wat zijn overeenkomsten en verschillen in de ondersteuning en begeleiding die 

geestelijk verzorgers en familie-ervaringsdeskundigen bieden aan naastbetrokkenen van 

mensen met EPA is onderzocht aan de hand van de categorieën vrije ruimte, disclosure en 

bespreekbaar maken.  

De ‘vrije ruimte’ die geestelijk verzorgers en familie-ervaringsdeskundigen creëren hangt in 

de eerste plaats samen met ondersteuning van naastbetrokkenen los van protocollen (i.e. 

verplichte terugkoppeling naar mede hulpverleners, tijd-schrijven). Geestelijk verzorgers 

benoemen daarnaast dat zij ‘vrij’ zijn in de invulling van hun werk, omdat zij geen  
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behandelingsverantwoordelijk hebben of vaststaande doelen moeten halen. Dit blijkt 

bijvoorbeeld uit de tijd voor verstilling waar een geestelijk verzorger van spreekt die voor 

andere hulpverleners niet is weggelegd. 

Uit de interviewdata blijkt dat ‘luisteren’ vooral door familie-ervaringsdeskundigen wordt 

genoemd. Met hun luisterhouding faciliteren zij ruimte waarin naastbetrokkenen zelf hun 

herstelproces vormgeven (zie bijlage 5, p.110).  

‘Woorden vinden’ speelt in beide respondentgroepen een rol. Geestelijk verzorgers 

ondersteunen mensen bij het benoemen van zaken die vaak onuitgesproken blijven (i.e. 

menselijk lijden, de zin van het bestaan). Een respondent benoemt het belang van ritueel 

hierbij.  

In het verlengde van ‘woorden vinden’ ligt ‘zingeving’. Zingeving speelt volgens geestelijk 

verzorgers en familie-ervaringsdeskundigen op de achtergrond een rol in de gesprekken die 

zij voeren met naastbetrokkenen. Uit de interviews komt naar voren dat de relatie met 

mensen met EPA als mogelijk zingevend wordt ervaren, maar niet altijd als zodanig wordt 

herkend. ‘Zingeving’ is niet voorbehouden aan geestelijk verzorgers alleen, maar speelt ook 

een rol in gesprekken die familie-ervaringsdeskundigen voeren.  

Disclosure wordt door alle respondenten toegepast. Familie-ervaringsdeskundigen kunnen 

zich hierdoor uitspreken op een manier die van andere hulpverleners (mogelijk) niet 

geaccepteerd wordt. Door disclosure ontstaat er ook ruimte waarin naastbetrokkenen emoties 

delen die elders niet getoond kunnen worden (i.e. expressed emotions). Geestelijk verzorgers 

lijken hierin juist omdat zij op afstand staan naastbetrokkenen te kunnen ondersteunen. In 

deelvraag is dit benoemd als ‘professionele distantie’ (zie quote Respondent 2, p. 58).  

‘Bespreekbaar maken’ is een categorie waar veel codes onder vallen; deze zijn deels alleen 

van toepassing op familie-ervaringsdeskundigen (i.e. collectieve ervaringskennis, psycho-

educatie, MHFA, informatie delen). Daarnaast speelt herkenning een grote rol in hun werk 

waardoor taboes, eenzaamheid en stigma worden doorbroken. Het belang van erkenning 

wordt genoemd door familie-ervaringsdeskundigen en geestelijk verzorgers.  

Familie-ervaringsdeskundigen bieden ondersteuning door naastbetrokkenen erkenning te 

geven voor hun rol in het leven van iemand met EPA, een rol die vrijwel altijd bepaald wordt 

door de onderlinge familieband. Ook geestelijk verzorgers erkennen ‘de te dragen last’ maar 

benoemen minder vaak dat deze op de schouders van familie rust. Hun voorkeur lijkt uit te 

gaan naar de neutralere term ‘naastbetrokkenen’. 
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5 Conclusie en discussie 

5.1 Concluderend 

In deze masterthesis staat de vraag centraal:  

hoe ondersteunen geestelijk verzorgers en familie-ervaringsdeskundigen naastbetrokkenen 

van mensen met een ernstige psychische aandoening (EPA) bij hun herstelproces en welke 

rol speelt de morele kadering van de (zorg)relatie tussen naastbetrokkenen en hun naaste met 

EPA daarin? 

Ik heb deze vraag onderzocht aan de hand van drie deelvragen die zich richten op de thema’s 

herstelproces, morele kadering en expertise van geestelijk verzorgers en familie-

ervaringsdeskundigen.  

Het doel van deze masterthesis is inzicht te krijgen in de manier waarop geestelijk verzorgers 

en familie-ervaringsdeskundigen naastbetrokkenen van mensen met EPA ondersteunen om zo 

de meerwaarde van beide beroepsgroepen met betrekking tot naastbetrokkenenondersteuning 

aan te tonen of te verhelderen.  

Zoals in hoofdstuk 3 (p.47) en hoofdstuk 4 (p.51) aangegeven, is 

naastbetrokkenenondersteuning door geestelijk verzorgers in de ggz in zeer beperkte mate 

mogelijk. Dit beïnvloedde de selectie van respondenten binnen deze beroepsgroep en 

resulteerde in een hoger aantal quotes van familie-ervaringsdeskundigen. De resultaten 

dienen daarom opgevat te worden als signalen gebaseerd op een eerste verkennend 

onderzoek. De afbakening van mijn onderzoek maakt ook dat de stem van andere ggz-

professionals in dit onderzoek ontbreekt. Het theoretisch kader laat echter zien dat ook zij 

nauw samenwerken met naastbetrokkenen in bijvoorbeeld Resourcegroepen en Peer-

supported Open Dialogue. Opener communiceren is zeker niet voorbehouden aan geestelijk 

verzorgers en familie-ervaringsdeskundigen alleen. 

Wat betreft de resultaten: deze laten zien dat de ondersteuning die geestelijk verzorgers en 

familie-ervaringsdeskundigen bieden deels overeenkomt. Beiden zetten de mens centraal en 

bieden een vrije spreekruimte. Luisteren en reflecteren behoort bij beide groepen tot de 

beroepscompetenties. Daarnaast streven zij ernaar waar mogelijk een ‘multi-partijdig’ 

standpunt in te nemen, waardoor naastbetrokkenen inzicht krijgen in de dynamiek van 

‘nabijheid en afstand’ die vaak bepalend is voor herstelprocessen. Dit biedt ruimte om de 

wederzijdse afbakening die nodig is voor herstel niet op te vatten als ‘loslaten’, maar als 

‘anders (leren) vasthouden’.  
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Er zijn echter ook verschillen die in onderstaande tabel worden weergegeven. Dit schema is 

niet zwart-wit, maar schetst een globaal beeld van beide beroepsgroepen.  

Naastbetrokkenenondersteuning GV Naastbetrokkenenondersteuning FED 

Hoe ondersteunen geestelijk verzorgers en familie-ervaringsdeskundigen naastbetrokkenen 

van mensen met EPA bij hun herstelproces? 

• Herstel bevorderen door:  

o Verhelderen relationele 

verbondenheid 

o Bewustworden wederkerigheid 

o Benoemen intergenerationele 

banden/ trauma 

• Op beleidsniveau: familiebeleid 

• Herstel bevorderen door:  

o Acceptatie 

o Leren loslaten  

o Balans vinden 

(wederkerigheid) 

o Hoop en troost bieden 

o Empowerment 
 

Hoe dragen gesprekken met geestelijk verzorgers en familie-ervaringsdeskundigen met 

naastbetrokkenen bij aan de morele kadering van (zorg)relaties voor mensen met EPA? 

• Morele kadering door:  

o Afbakenen 

verantwoordelijkheid 

o Verhelderen ethisch dilemma 

o Ontwarren existentiële vraag 

(schuld en vergeving), hierdoor 

o Bijdragen aan loslaten/ anders 

vasthouden 

• Morele kadering door:  

o Gevoelens rond loslaten delen  

o Ultieme consequenties onder 

ogen zien 

o Schuld- en angstgevoelens 

delen  

o Ondersteunen zelfvergeving 

o Frustraties bespreken 
 

Wat zijn overeenkomsten en verschillen in de ondersteuning en begeleiding die geestelijk 

verzorgers en familie-ervaringsdeskundigen bieden aan naastbetrokkenen van mensen met 

EPA? 

Naastbetrokkenen ondersteunen door: 

• Bieden van vrijplaats 

• Woorden vinden/ bespreekbaar maken: 

o Levensbeschouwelijke taal 

o Verstilde taal (niet doelgericht) 

o Ritueel 

o Erkenning geven 

Naastbetrokkenen ondersteunen door:  

• Bieden van vrije ruimte 

• Woorden vinden/bespreekbaar maken: 

o Herkenning en erkenning 

o Eenzaamheid en stigma 

o Faciliteren herstelproces 

o Collectieve ervaringskennis 

Tabel 3: verschillen tussen geestelijk verzorgers en familie-ervaringsdeskundigen 
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Uit het bovenstaande blijkt dat geestelijk verzorgers naastbetrokkenen kunnen begeleiden in 

het verhelderen van de dynamiek van hun relatie met een naaste met EPA. Attenderen op 

latent aanwezige wederkerigheid is hier onderdeel van. Bewustwording van familiaal 

bepaalde levensthema’s, waaronder mogelijk van generatie op generatie doorgegeven trauma, 

helpt naastbetrokkenen in het duiden van hun verantwoordelijkheidsgevoelens. Geestelijk 

verzorgers kunnen naastbetrokkenen erkenning geven voor de last die zij te dragen hebben of 

‘bereid zijn op zich te nemen’. Dit verheldert hun motivatie tot handelen. Mogelijk werpt dit 

ook een ander licht op vragen rond (existentiële) schuld. Geestelijk verzorgers zijn cognitief-

verbaal ingesteld, maar maken ook gebruik van ritueel en verstilde nabijheid.  

Familie-ervaringsdeskundigen zijn geschoold in het voeren van herstelondersteunende 

gesprekken. Zij hebben het (beperkte) herstel van hun naaste met EPA van dichtbij 

meegemaakt en daarnaast hun eigen herstelproces doorlopen. Herkenning speelt dan ook een 

grote rol in de ondersteuning die zij bieden aan naastbetrokkenen. Familie-

ervaringsdeskundigen kunnen hierdoor een boodschap overbrengen die van andere 

hulpverleners mogelijk niet geaccepteerd wordt.  

Acceptatie van de psychische kwetsbaarheid van de naaste met EPA is een essentieel 

onderdeel van het herstelproces van naastbetrokkenen. Familie-ervaringsdeskundigen zijn 

hierin een hoopvol en troostend voorbeeld: zij bevestigen naastbetrokkenen in wat mogelijk 

is. Ook kunnen familie-ervaringsdeskundigen de existentiële angst van naastbetrokkenen 

‘verstaan’ en invoelen hoezeer dit kan botsen met zorgprotocollen en privacywetgeving. 

Erkenning van de positie, zorgen en frustraties van naastbetrokkenen speelt hierin een 

belangrijke rol. Familie-ervaringsdeskundigen baseren zich hierbij op collectieve kennis die 

vanuit gedeelde ervaring gevoed wordt. Zij faciliteren hiermee een ruimte waarin 

naastbetrokkenen hun eigen weg naar herstel afleggen en dragen in die zin bij aan hun 

empowerment. Door schuldgevoelens bespreekbaar te maken en hierop te reflecteren krijgen 

naastbetrokkenen inzicht in hun eigen rol in het herstelproces. Met name ‘jezelf kunnen 

vergeven’ versterkt het zelf-herstellend vermogen van naastbetrokkenen.  

In antwoord op de onderzoeksvraag concludeer ik dat er drie punten zijn waarop 

naastbetrokkenenondersteuning door geestelijk verzorgers en familie-ervaringsdeskundigen 

van toegevoegde waarde kan zijn. Dit betreft: 1) ondersteuning bij het loslaten van 

belemmerende zorgrollen, 2) bewustwording van mogelijke wederkerigheid in onderlinge 

relaties en 3) inzicht in schuldgevoelens hetgeen het zelf-herstellend vermogen van mensen 
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ten goede komt. Alle drie de punten dragen bij aan herstelprocessen van naastbetrokkenen, en 

indirect aan die van hun naaste met EPA.  

Familie-ervaringsdeskundigen baseren zich hierbij op herstelgerichte interventies zoals die 

inmiddels breed ingang vinden in de ggz. Zij putten hierbij uit collectieve ervaringskennis 

waarin herkenning een krachtig transformatief middel is. Dit stelt naastbetrokkenen in staat 

hun eigen herstelproces in een breder perspectief te plaatsen van waaruit zij invulling kunnen 

geven aan ‘anders vasthouden’. 

Geestelijk verzorgers staan door de aard van hun werk meer op afstand dan familie-

ervaringsdeskundigen. Herkenning speelt in die zin geen rol van betekenis in de 

ondersteuning die zij bieden. Erkenning daarentegen wel. Door naastbetrokkenen te erkennen 

in de taak die zij bereid zijn op zich te nemen maken geestelijk verzorgers de existentiële 

dimensie van (zorg)relaties bespreekbaar. Geestelijk verzorgers bieden handvatten waarmee 

naastbetrokkenen de eigen motivatie, en hiermee verbonden verantwoordelijkheids- en 

schuldgevoelens, kunnen duiden. Dit biedt ook inzicht in de dynamiek van ‘loslaten en 

anders vasthouden’ waar naastbetrokkenen hun weg in moeten vinden. Geestelijk verzorgers 

maken hierbij gebruik van levensbeschouwelijke kaders waarin het persoonlijke ‘kleine’ 

verhaal betekenis krijgt in het licht van overstijgende universele waarden, zoals bijvoorbeeld 

geschetst in Nagy’s contextuele benadering.  

5.2 Discussie  

Zoals de titel van deze masterthesis aangeeft draaien herstelprocessen -in het bijzonder die 

van naastbetrokkenen- uiteindelijk niet om loslaten, maar om anders (leren) vasthouden. De 

complexiteit van EPA, en wellicht ook de manier waarop de zorg rondom mensen met EPA is 

ingericht, maakt dat ‘vasthouden’ voor veel naastbetrokkenen op de lange termijn niet lukt, 

waardoor er definitief losgelaten wordt. Maar ook in relaties waarin naasten wel betrokken 

zijn is sprake van een spanningsveld tussen loslaten en ‘anders’ vasthouden. In de kern draait 

dit om de zelfbeschikking van mensen met EPA die strijdig is met wat hun naastbetrokkenen 

voor hen als ‘goede’ zorg zien (Heerings et al, 2020). Dit beïnvloedt ook hun eigen 

herstelproces (Tjaden et al, 2020; Wyder & Bland, 2014; Baars & Van Meekeren, 2013).  

In hoofdstuk 2 is dit dilemma beschreven vanuit het idee van positieve- en negatieve vrijheid 

(Bauduin & Kanne, 2009; Graste & Bauduin, 2000). De laatste komt overeen met de 

controlerende, overbezorgde en vaak ook oneigenlijke zorgrol van naastbetrokkenen die niet 
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loslaten. Vanuit een idee van positieve vrijheid echter, probeert een naastbetrokkene de ander 

op zo’n manier te ondersteunen dat diegene in staat is zijn ‘vrijheid’ gestalte te geven, 

oftewel: over zichzelf te beschikken. Dit is waar ‘anders vasthouden’ om draait en herstel 

begint. Ernstige psychische aandoeningen kunnen echter grillig verlopen waarbij herstel en 

terugval elkaar afwisselen. Dit betekent dat ‘vasthouden’ geen statisch begrip is.  

Uit de resultaten komt daarnaast naar voren dat ‘vrije ruimte’ een onderscheidend kenmerk is 

van de ondersteuning van geestelijk verzorgers en familie-ervaringsdeskundigen aan 

naastbetrokken. Dit is ruimte waarin naastbetrokkenen in hun eigen tempo en op hun eigen 

manier aan hun herstelproces kunnen werken. Idealiter draagt dit ook bij aan een ‘vrijere’ 

relationele ruimte met hun naaste met EPA, door Deegan (1988) omschreven als ‘de ruimte 

waarin herstel als een zaailing gekoesterd wordt’. Een familie-ervaringsdeskundigen sprak 

hierin van ‘holding the space’. Ook met het oog op triadisch werken is het van groot belang 

dat naastbetrokkenen niet ‘uitstappen’, maar dat deze ruimte behouden blijft.  

Familie-ervaringsdeskundigen dragen hieraan bij door naastbetrokkenen te steunen in hun 

acceptatieproces en het vinden van een balans tussen ‘overbezorgdheid’ en ‘loslaten’. Zij zijn 

zelf het voorbeeld dat dit mogelijk is en bieden in die zin hoop en kracht aan 

naastbetrokkenen. Door Leamy et al. (2011) is dit beschreven als de CHIME-dimensies 

‘hoop’ en ‘empowerment’.  

‘Anders vasthouden’ heeft ook te maken met afbakenen van verantwoordelijkheid 

(Galamidi & Shamai, 2022). Met name geestelijk verzorgers helpen naastbetrokkenen in het 

benoemen van verantwoordelijkheden en het kaderen van hieraan verbonden ethische vragen. 

Doordat oneigenlijke zorgrollen worden benoemd (Tjaden et al., 2021a, Wyder & Bland, 

2014, Schön et al., 2009; Topor er al., 2006) worden naastbetrokkenen (en indirect ook de 

naaste met EPA) bevestigd in hun identiteit (CHIME-dimensie ‘identiteit’). Beider identiteit 

wordt immers niet langer primair bepaald door de rol van zorgvrager of zorgverlener. 

Afbakenen, loslaten en anders vasthouden vindt plaats omdat we ‘relationele wezens zijn’ 

(CHIME-dimensie ‘verbinding’). Zoals Price-Robertson et al (2016) het omschrijven: alle 

CHIME-dimensies zijn relationeel bepaald en doordesemd van ‘verbinding’. In die zin is 

‘verbinding’ een metacategorie vergelijkbaar met Nagy’s ‘relationele ethiek’.  

Ook Nagy ziet ‘verbondenheid’ als een stuwende kracht in menselijke relaties, maar noemt 

daarnaast ook ‘rechtvaardigheid’ (Van den Eerenbeemt & Van Heusden, 1983). 

Verbondenheid heeft vooral betrekking op loyaliteitsbanden en hieruit voorvloeiende 
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verantwoordelijkheidsgevoelens, terwijl rechtvaardigheid door hem wordt opgevat in termen 

van ‘geven en ontvangen’. De resultaten laten zien dat zowel verantwoordelijkheidsgevoelens 

als de ‘rechtvaardigheid’ van geven en ontvangen (i.e. wederkerigheid) bepalend zijn voor 

het verloop van herstelprocessen. ‘Anders vasthouden’ heeft daarom ook te maken met 

herstel van wederkerigheid, hoe beperkt deze wederkerigheid ook moge lijken. Dit draait om 

(opnieuw) herkennen wat contact betekenisvol maakt, en het kunnen ontvangen van datgene 

wat de ander schenkt. Geestelijk verzorgers dragen bij aan sensitief-maken voor ‘wat te 

ontvangen is’. Het gaat er namelijk niet alleen om dat er gegeven wordt, maar vooral dat dit 

ontvangen wordt en erkend (Dillen, 2004).  

Nagy stelt dat een verstoorde balans tussen geven en ontvangen vaak gepaard gaat met 

schuldgevoelens (Dillen, 2004). De vraag of naastbetrokkenen zelf schuldig zijn aan de 

psychische ontregeling van hun naaste ligt (volgens een van de respondenten) gevoelig. 

Uitgaande van het zelf-herstellend vermogen van zowel naastbetrokkenen als mensen met 

EPA werd echter genoemd dat door te ontkennen dat betrokkenen hierin een aandeel hebben, 

de herstelgedachte ondergraven wordt. Met het ontkennen van dit aandeel in ‘de ziekte’ 

verdwijnt echter wel de schuldvraag. Stone et al. (2019) spreken hierin van ‘heen en weer 

schuiven van de schuldvraag’ tussen naastbetrokkenen en mensen met EPA. Hoewel dit punt 

verder niet is uitgewerkt in mijn onderzoek, toont het de onderlinge verwevenheid van EPA-

patiënten en naastbetrokkenen. In die zin verbeeldt hun ‘heen en weer schuivende 

schuldvraag’ hoe herstelprocessen in elkaar grijpen en elkaar beïnvloeden.  

Bovenstaande onderzoeksresultaten over ‘schuld’ betreffen uitspraken van familie-

ervaringsdeskundigen. De schuldvraag wordt door hen binnen de menselijke invloedssfeer 

geplaatst, waarbij vergeving pas mogelijk is als je eerst jezelf vergeeft.  

Vergeving wordt daarentegen door een geestelijk verzorger opgevat als een vorm van loslaten 

‘die je niet kunt willen’. Hier wordt een dimensie aangesproken die buiten onze controle valt, 

een dimensie wellicht ook waar Deegan (1988) ‘sprankjes hoop ontwaart’ die haar 

uitnodigden tot herstel.  

Nagy maakt onderscheid tussen schuldgevoelens en existentiële schuld. ‘Schuld’ zoals door 

familie-ervaringsdeskundigen benoemd ‘waarbij je eerst jezelf moet vergeven’ verbind ik aan 

wat Nagy schuldgevoelens noemt (zijn tweede dimensie). Existentiële schuld daarentegen 

heeft te maken met bewustwording van de consequenties van ons handelen voor de ander 

(Nagy & Spark, 1973). Voor Nagy betekent dit ook dat ‘ethiek’ niet gebeiteld staat in 
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innerlijke voorstellingen, maar ontstaat ‘in de onrust die de ander in ons oproept’, oftewel het 

perspectief dat hierdoor geopend wordt (Michielsen et al, 1998).  

Geestelijk verzorgers kunnen hierin optreden als ‘balansbrenger’ tussen het innerlijk beleven 

van naastbetrokkenen en het appel dat op hen wordt gedaan door de ziekte van een naaste met 

EPA. Enerzijds betreft dit het ethisch dilemma waar veel naastbetrokkenen mee worstelen: 

hoe moet ik handelen? Met het oog op herstel te vertalen in: hoe laat ik los en houd ik anders 

vast? Anderzijds is dit de existentiële vraag: is het aan mij te handelen? Ben ik degene die 

‘geroepen is’?  

De resultaten laten zien dat op de lange termijn vooral naaste familie zich geroepen voelt. 

Hierin toont zich wat Nagy ‘de uniciteit en onvervangbaarheid’ van familierelaties noemt 

(Nagy & Spark, 1973). Familie-ervaringsdeskundigen delen hierin een ‘ervaringstaal’ en 

kunnen -zoals een respondent aangaf- ‘inkomen’. Geestelijk verzorgers daarentegen kunnen 

‘naast komen’; een positie waarin zij letterlijk ‘het perspectief van buiten’ representeren. De 

vraag is wel welke stem zij hierin vertegenwoordigen. Een tegenstem in geprotocolleerde 

zorg? Instrumentele taal die inzet op weerbaarheid van mensen? Deze masterthesis is een 

voorzichtige poging hierin antwoorden te vinden.  

De Generieke Module Naasten lijkt aan te sturen op het laatste, net als bepaalde vormen van 

naastbetrokkenenondersteuning die familie-ervaringsdeskundigen bieden (i.e. Psycho-

educatie, MHFA). Tegelijkertijd is er behoefte aan ‘nieuwe taal’ zo blijkt uit de resultaten, 

ook in de ondersteuning die familie-ervaringsdeskundigen bieden.  

Meulink-Korf en Van Rhijns invulling van Nagy’s relationele ethiek biedt hierin wellicht een 

ingang. Volgens hen kan Nagy’s ethiekopvatting het best begrepen worden in actieve 

woorden (Meulink-Korf & Van Rhijn in: Michielsen et al., 1998). Vertaalt naar ‘het 

perspectief van buiten’ waar Nagy op wijst, gaat dit niet om statische zelfstandig 

naamwoorden (‘verantwoordelijkheid’, ‘rechtvaardigheid’ etc.) die als een gebod op ons 

inwerken, maar om werkwoorden die oproepen tot beweging: tot actie en verbinding.  

Peer-supported Open Dialogue (POD) en in zekere zin ook Resourcegroepen lijken hierbij 

aan te sluiten. Kenmerkend is de gezamenlijke dialogische ruimte waarin gedachten en 

gevoelens, ook als deze ‘kwetsbaar’ zijn, gedeeld worden (Tjaden et al., 2020). Hierdoor 

ontstaat “a joined space for new language, where things can begin to have new meanings” 

(Seikkula et al., 2006, p.216). Het is deze nieuwe betekenis die het handelingsvermogen van 

betrokkenen vergroot (Razzaque & Stockmann, 2016, p.353). Op dit punt is de expertise van 
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geestelijk verzorgers wellicht van toegevoegde waarde. De praktijk laat echter zien dat ook in 

systemisch gerichte zorg, zoals bijvoorbeeld gepresenteerd in de ART-methode, de inzet van 

geestelijke verzorging vooralsnog niet vanzelfsprekend is (Van Mierlo et al., 2016). Dit sluit 

aan bij de vraag die ik in hoofdstuk 1 stelde of de ‘existentiële issues’ die de Generieke 

Module Naasten signaleert de inzet van geestelijk verzorgers rechtvaardigt, juist ook waar 

het naastbetrokkenen betreft (zie p.9).  

Mijn onderzoek laat zien dat geestelijk verzorgers van toegevoegde waarde zijn in 

naastbetrokkenenondersteuning bij ethische dilemma’s en existentiële vragen rond schuld, 

verlies en rouw. Een respondent benoemde de existentiële vraag waar iedere naastbetrokkene 

op enig moment voor komt te staan: waarom kom ik? Kom ik uit mijn ego, of zijn er hoger 

verhevene doelen waarom ik kom? (Respondent 4, GV).  

Vanuit Nagy’s relationele ethiek gezien is dit een loyaliteitsvraag, waarbij loyaliteit wordt 

opgevat als een zijnsgegeven, een altijd-aanwezige kracht waar we ons toe moeten verhouden 

(Dillen, 2004). Het is aan ieder van ons te bepalen of loyaliteitsaanspraken terecht zijn en in 

hoeverre ons handelen naar de ander toe rechtvaardig is. Al onze handelingen echter, hoe 

klein ook, zijn waardengeladen en hebben betekenis. Geestelijk verzorgers kunnen mensen 

helpen hierin hun koers te bepalen. In die zin bieden zij ondersteuning die verder reikt dan 

‘ermee om kunnen gaan’, zoals bijvoorbeeld psycho-educatie beoogt. Geestelijk verzorgers 

helpen mensen ontdekken waarom zij voor een ander willen zorgen en wat dit voor henzelf 

betekent.  

Op dit punt maak ik een sprong naar het axioma dat ten grondslag ligt aan mijn 

masterscriptie: dat betekenis ontstaat in relatie tot ‘de ander’, een aanname gebaseerd op het 

gedachtegoed van humanistisch denkers (Van Praag, 1978; Kunneman, 1996, 1993; Derkx 

2011) en de contextuele benadering (Nagy & Spark 1973: Nagy & Krasner, 1994).  

Ik maak ook een sprong naar het behouden van relationele ruimte waar ‘anders vasthouden’ 

om draait. Deze relationele ruimte kan zich sluiten op momenten dat hetgeen gezegd wordt te 

beschadigend is waardoor het niet begrepen, gedeeld, gedacht, gevoeld of gedragen kan 

worden. Dit is precies het punt waarop loyaliteit tussen mensen op scherp staat, of  ‘afwezig’ 

lijkt, en waar geestelijk verzorgers naastbetrokkenen kunnen ondersteunen in de existentiële 

betekenis en consequenties van hun handelen.  

Het gedicht waar mijn masterscriptie mee aanvangt -Binnen de buitenkant- schetst de 

relationele ruimte als ‘een leefwereld die mijn alles koestert’. Geestelijk verzorgers kunnen 
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hieraan bijdragen door naastbetrokkenen te ondersteunen in het verbeelden van relationele 

ruimtes waarin betekenisvol contact mogelijk is, ook op momenten dat dit onmogelijk lijkt. 

Uiteindelijk wordt hiermee de zingevende potentie van menselijk contact ontsloten, een bron 

van zingeving die door de respondenten (zij het soms met moeite) herkend werd in relaties 

tussen naastbetrokkenen en mensen met EPA. Uiteindelijk is dit waar ‘herstel’ wezenlijk om 

draait.  

5.3 Beperkingen 

De grootste beperking van mijn onderzoek is het geringe aantal respondenten. Dit maakt dat 

uitspraken van een respondent dominant op de voorgrond kunnen treden. Vooral bij de 

geestelijk verzorgers waren de onderlinge verschillen groot, zowel wat betreft werkervaring, 

als wat betreft mogelijkheid tot naastbetrokkenenondersteuning op de werkplek. Dit betekent 

ook dat familie-ervaringsdeskundigen feitelijk meer kennis en expertise hebben op het gebied 

van naastbetrokkenenondersteuning. 

Een tweede beperking is de westers-georiënteerde blik van zowel het CHIME-model als 

Nagy’s contextuele benadering. Het CHIME-model wordt als ‘wit’ opgevat (Price-Robertson 

et al., 2016, p.4; Brijnath, 2015, p.2; Slade et al., 2014, p.12; Slade et al., 2012, p.9). Volgens 

Brijnath is het CHIME-model daarnaast op herstel in klinische settingen gericht en niet 

zozeer op ambulante zorg. Gezien de ambulantisering van ggz-zorg kan dit als een beperking 

gezien worden (Brijnath, 2015, pp.1-2).  

Nagy’s denkbeelden -waarin familieleven centraal staat- kunnen vanuit emancipatoir-

feministisch oogpunt achterhaald overkomen. Nagy lijkt er een paternalistische visie op na te 

houden waarin het ‘waardenverval’ binnen samenlevingen zijn oorsprong lijkt te hebben in 

verschuivende rolpatronen (Dillen, 2004, p.118; Nagy & Spark, 1973). Ook kan de 

meerzijdig-partijdige benadering waar Nagy voorstander van is ertoe leiden dat onvoldoende 

recht wordt gedaan aan de zwakste partij binnen een familiesysteem (Dillen, 2004, p.114). 

5.4 Aanbevelingen voor toekomstige onderzoek 

Een enkele respondent gaf aan dat geslacht en/of plaats in een gezin van invloed is op de 

manier waarop mensen herstel ervaren van hun naaste met EPA, wat ook hun eigen 

herstelproces beïnvloedt. Vervolgonderzoek kan zich richten op wat ‘anders vasthouden’ 

betekent voor de verschillende posities en rollen die naastbetrokkenen innemen in 

systemische netwerken en/ of familiesystemen.  
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Vervolgonderzoek is ook gewenst naar de individualistische focus van geestelijke verzorging 

waarbij ieder ‘zijn eigen vrijplaats’ heeft. Naastbetrokkenen worden geacht zelf hulp te 

zoeken bij levensvragen die voortkomen uit de psychische ontregeling van een naaste. Echter, 

ervan uitgaande dat geestelijke verzorging gericht is op zingeving, en mensen zin-vinden in 

relaties met ‘belangrijke anderen’, is onderzoek naar deze zingevende dimensie zeer gewenst. 

Hieruit volgt ook de vraag hoe ‘ruim’ de vrijplaats, en hiermee het werk van geestelijk 

verzorgers in de ggz, opgevat zou moeten worden, ook met het oog op de toenemende 

ambulantisering van de zorg die geboden wordt. Onderzoek naar de plaats van geestelijke 

verzorging in systemische ggz-zorg concretiseert wellicht de existentiële dimensie van 

zorgrelaties en het belang van ondersteuning op dit gebied. Wellicht levert dit nieuwe 

inzichten op voor (AKWA-)zorgstandaarden.  

Het bovenstaande rechtvaardigt wellicht ook aanpassingen in het curriculum van 

Masteropleidingen aan de Universiteit voor Humanistiek. Onderzoek naar een meer 

systemische visie inzake geestelijke verzorging is gewenst.  

Een laatste aanbeveling tenslotte betreft de vraag in hoeverre geestelijke verzorging gericht 

moet zijn op het sterven van mensen in plaats van op (samen) leven. Uit de resultaten blijkt 

dat geestelijke verzorging in de ggz vaak pas beschikbaar is voor naastbetrokkenen rond het 

sterven en de uitvaart van hun naaste met EPA. Ook hier is een wereld te winnen en 

onderzoek zeer gewenst.  
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Bijlagen 

Bijlage 1: Interview guide  

o Welkom 

o Zoals afgesproken ga ik dit interview opnemen 

o Voor de duidelijkheid: namen in de interviews zijn alleen bij mij bekend; in mijn 

thesis gebruik ik alleen geanonimiseerde fragmenten 

o Zijn er nog vragen of dingen niet helder? (Informed consent ondertekenen) 

• Opname apparatuur aanzetten 

 

• Kun je iets over jezelf vertellen? (doorvragen: achtergrond, ervaring, motivatie, 

opleiding) 

o Werk je vooral ambulant of binnen een instelling? 

o Zoeken naastbetrokkenen zelf contact met jou? 

Dan ga ik nu ‘echt’ beginnen 

• Wie zie jij als naastbetrokkenen? 

o Onderscheidt tussen familie en andere naastbetrokkenen? 

• Op welke manier hebben naastbetrokkenen volgens jou een plaats in het 

herstelverhaal van iemand met EPA?  

o Hoe zie jij herstel? 

o En herstel bij naastbetrokkenen?  

• Welke thema’s komen vaak voor in gesprekken met naastbetrokkenen? 

• In hoeverre speelt zelfbeschikking een rol in de relatie naastbetrokkene-naaste met 

EPA? 

o Doorvragen: verantwoordelijkheid, onmacht etc.  

In mijn thesis is het gedachtegoed van Nagy een belangrijk kader, dat heb ik ook in mijn 

introductiebrief beschreven. Ik wil hier een paar vragen over stellen. 

• Wat onderscheidt familie van andere naastbetrokkenen?  

• Nagy heeft het over ‘geven en nemen’ (of ontvangen) in relaties. Op welke manier 

speelt dat volgens jou een rol in relaties tussen naastbetrokkenen en mensen met 

EPA? 
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o Doorvragen: ongelijkwaardigheid binnen de relatie, mogelijk herstel van 

wederkerigheid 

• Op welke manier speelt schuld (of vergeving) een rol in de gesprekken die jij voert 

met naastbetrokkenen? 

• In hoeverre breng je het perspectief van ‘de ander’ in bij gesprekken die je voert?  

En dan heb ik nog vragen over ‘existentiële issues’ waar de Generieke Module Naasten van 

spreekt.  

• In hoeverre worstelen naastbetrokkenen volgens jou met ethische of existentiële 

vragen?  

• In hoeverre is het lastig om hierop door te vragen?  

• Wat helpt jou om hierover het gesprek te kunnen voeren? 

• Hoe belangrijk is het delen van eigen ervaringen in de gesprekken die jij voert? 

o Doorvragen: ervaringen van naastbetrokkenen of eigen ervaringen (disclosure) 

• Wat voor handvatten heb jij om ‘zware’ gesprekken (bijvoorbeeld over ethische of 

existentiële thema’s) te kunnen voeren?  

o Doorvragen: handvatten vanuit je opleiding? Levensbeschouwelijk kader? 

Dan heb ik nog twee laatste vragen 

• In hoeverre ervaren naastbetrokkenen hun relatie met iemand met EPA als zingevend 

voor henzelf?  

• Waarin onderscheidt het werk van familie-ervaringsdeskundigen zich volgens jou van 

dat van andere hulpverleners? 

o Is er nog iets wat je over je werk kwijt wilt?  
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Bijlage 2: Informed-consent 

 

Toestemmingsverklaring (informed consent) 

 

Ik verklaar op een voor mij duidelijke wijze te zijn ingelicht over de aard, methode en doel van het 

onderzoek. Ik weet dat de gegevens en resultaten van het onderzoek alleen anoniem en 

vertrouwelijk aan derden bekend gemaakt zullen ten behoeve van het thesisonderzoek van Yvonne 

van Dongen-Bakker. 

Ik weet dat de data worden opgeslagen op de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht en dat deze 

data beperkt toegankelijk zijn (restricted data access).  

 

Naam  

 

 

Plaats, datum  

 

 

Handtekening 
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Bijlage 3: informatiebrief voor respondenten 

Beste, 

Als eerste wil ik je bedanken voor de bijdrage die je wilt leveren aan mijn 

afstudeeronderzoek. Zonder respondenten die bereid zijn tot een interview zou mijn thesis 

niet de invulling krijgen die ik voor ogen heb. Ik ben dan ook benieuwd naar jouw 

werkervaring en inzichten.  

In mijn thesis onderzoek ik de ondersteuning van naastbetrokkenen in de ggz. Ik richt mij 

hierbij op familie en vrienden van mensen met EPA (ernstige psychische aandoening) en de 

manier waarop zij door geestelijk verzorgers en familie-ervaringsdeskundigen worden 

begeleid. 

Zoals je waarschijnlijk weet, heeft Akwa-GGZ in april 2022 de (herziene) kwaliteitstandaard 

Generieke module naasten gepubliceerd. Hieruit blijkt de toegenomen aandacht voor 

naastbetrokkenen en het belang dat wordt toegekend aan systemisch (‘triadisch’) werken.  

Een andere ontwikkeling die de positie van naastbetrokkenen beïnvloedt is de invoering van 

de Wvggz in januari 2020. Naastbetrokkenen worden hierin omschreven als ‘voor de 

continuïteit van zorg relevante familie en naasten’. De Generieke module naasten stelt dat 

naastbetrokkenen hierdoor een stem hebben in een op te stellen zorgplan, maar ook een taak 

in de uitvoering, wijziging, voortzetting of beëindiging van een opgelegde crisismaatregel. 

Aangegeven wordt dat dit kan leiden tot ‘existentiële issues’.  

Mijn thesis richt zich op dit punt. Wat betekenen deze ‘existentiële zaken’ voor de veerkracht 

van relaties tussen mensen met EPA en hun naastbetrokkenen? Met welke morele vragen of 

dilemma’s worden zij geconfronteerd? Daarnaast ben ik geïnteresseerd in de rol die 

naastbetrokkenen hebben in het herstelverhaal van iemand met EPA. Ik ben benieuwd hoe jij, 

als geestelijk verzorger of familie-ervaringsdeskundige, naastbetrokkenen hierin ondersteunt.  

De contextuele benadering van Böszörményi-Nagy vormt een kader van waaruit ik deze 

vragen onderzoek in mijn thesis. Dit biedt ook handvatten voor mijn interview-guide. 

Leidend in Nagy’s benadering is de gedachte dat bij (familie)banden sprake is van een 

evenwicht tussen ‘geven en nemen’, door Nagy benoemd als (vaak onzichtbare) 

loyaliteitsbanden. Voor Nagy ligt hier een ‘recht op erkenning door de ander’ aan ten 

grondslag. Nagy doelt op de unieke betekenis die mensen voor elkaar kunnen hebben: de 

‘bijzondere ander’ die niet vervangbaar is.  
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De existentiële en ethische vragen die ik met je in het interview wil onderzoeken gaan over 

dit soort bijzondere banden tussen mensen, die echter door EPA beschadigd of zelfs 

verbroken kunnen raken.  

Wat betreft de praktische zaken van mijn onderzoek: ik vraag je vooraf een informed consent 

te tekenen. Het interview wordt door mij opgenomen en op een later moment woordelijk 

getranscribeerd. Dit transcript kan ik je toesturen.  

Mocht je na het interview nog informatie willen delen dan kunt je hierover telefonisch of per 

mail contact opnemen. Ook voor vragen vooraf: ik beantwoord ze graag. 

Ik hoop je voldoende te hebben ingelicht en kijk uit naar ons interview, 

met vriendelijke groet, 

Yvonne van Dongen 

06-10224841 

yvonnevdongen@gmail.com 
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Bijlage 4: Volledige codeboom  
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Bijlage 5: Tabellen verschil GV en FED 

5.1 Deelvraag 1: herstelproces 
 

 

Algemeen overzicht categorieën herstel, uniciteit relatie, wederkerigheid 

 

 

Categorie herstel 
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Categorie uniciteit relatie 

 

 

 

Categorie wederkerigheid 

 

 

 

 

  



 

‘Niet loslaten, maar anders vasthouden’ 

| 108 | 

5.2 Deelvraag 2: morele kadering 
 

 

Algemeen overzicht categorieën autonomie, ethische vragen, existentiële vragen.  

 

 

Categorie autonomie 
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Categorie ethische vragen 

 

 

Categorie existentiële vragen  
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5.3 Deelvraag 3: ondersteuning en begeleiding 

 

Algemeen overzicht categorieën vrije ruimte, disclosure, bespreekbaar maken 

 

 

Categorie vrije ruimte 

 

Categorie disclosure 
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Categorie bespreekbaar maken 

 

 

 

 

 

 


