
EEN PLAATS VOOR FAMILIE IN DE ZORG



ONTSTAAN FAMILIEWERKING

Werkgroep familie 2010

• Workshop met familie tijdens “rehabweek”: 

ervaringen in kaart brengen

• i.s.m. Similes (visie trialoog ~ Josette)

➔Belang van visie: ontwikkeling visietekst
➔Lange aanloop, veel lezen o.a. ‘betrokken omgeving, 

modelregeling relatie ggz-instellingen -

naastbetrokkenen' en 'criteria familiebeleid vanuit 

cliënten- en familieperspectief' vanuit NL



VISIETEKST

1. Omgaan met familie
• Visie PC: familie is een evenwaardige partner.

Het PC benadert zowel de cliënt als de familie vanuit een 

respect voor ieders manier van zijn.

• Visie Similes: noodzakelijke evidentie om familie te betrekken, 

i.f.v de continuïteit van de zorg.  Een goede communicatie 

tussen HV-cliënt-familie is belangrijk voor het herstel van de 

cliënt.

Nood aan emotionele en praktische steun voor familie.  

Families lijden ook (~rouwproces), moeten toekomstbeeld 

bijsturen, nood om te kunnen ventileren en gehoord te 

worden.  



• Systematisch contact met familie houden (min. 1 gekende 

contactpersoon bij familie), indien nodig contact herstellen

• Communicatie over gemaakte afspraken (weekend, verlof ed.)

• Steun bieden aan familie: 

• 1ste opvang bij opname/crisis (ook indien weigering cliënt!),

• polsen naar noden van familie, 

• informeren over lotgenotencontact, 

• emotionele/praktische steun, 

• behandelplannen

• ook bij crisis en ontslag



2. Informeren van familie
• Visie: familie informeren is een evidentie, maar staat nooit boven recht 

op zelfbeschikking van de cliënt

• Wanneer cliënt toestemming geeft om info te delen

• Contactpersonen team (visitekaartje) + brochure + folder Similes

• Cliënt zoveel mogelijk zelf info laten geven + afspraken noteren in dossier

• In trialoog gaan

• Wanneer cliënt geen toestemming geeft

• Nagaan waarom weigering is + contact proberen herstellen

• Vastleggen in dossier

• Als familie contact opnemen, informeren over wens van cliënt

• Wel niet-persoonsgebonden info + luisterend oor

• Uitzonderlijke situatie





Werkgroep KOPP 2011

• Kinderen van Ouders met een 

Psychiatrische Problematiek

• Vraag van KOPP Vlaanderen rond project 

vroegdetectie en preventie bij KOPP

• Ondersteuning door CGG Waas en Dender

• Eind 2016 geïntegreerd in werkgroep 

familiewerking



STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016-

2020



DOELSTELLING: 
HET NASTREVEN VAN EEN FAMILIEVRIENDELIJK KLIMAAT.

1. Ondersteuning op maat voor familie en 

naastbetrokkenen ontwikkelen 

functie van familievertrouwenspersoon: 

gestart sinds juli 2018



• familie op frequente/vaste tijdstippen in de behandeling betrekken (door 

contactgegevens → belangrijkste contactpersoon in DIS, telefonisch contact in de 1ste

week van opname) 

• zichtbaarheid 

hulpverleners 

(fotoborden, buttons)



• informatie op maat van familie (visitekaartjes, brochure voor familie, crisiskaart)



INFOBORDEN VOOR FAMILIE 

(OP ELKE AFDELING)



Website



Inzetten op de ouderrol van de cliënt
o KOPP preventiegesprek voor elke ouder met (schoolgaande) kinderen 

o Doel = ouder erkennen en ondersteunen in zijn ouderrol.  Heel 

belangrijk want ouders hebben door hun opname soms het gevoel te 

falen als ouder. Ook naar de kinderen zelf toe belangrijk om preventief 

te werken (~risico voor KOPP-kinderen om later zelf psychische 

problemen te ontwikkelen).

o Op welke manier?

Individuele gesprekken

Groepsgesprek (4 sessies – laatste sessie sluit medewerker CGG 

aan)

o Hoe collega’s hierin ondersteunen?

Permanente vorming door CGG (2x per jaar)

Instructie DVD KOPP-preventiegesprek

Werkmap KOPP van Familieplatform

o Registratie in EPD = loopt moeilijk







KINDVRIENDELIJK CENTRUM

o Speelgoedboxen

Belangrijk om als residentiële setting voor 
volwassenen ook in te zetten op de kinderen 
zelf. 



o Speeltuigen aan onthaal en Da Capo (aparte speelkamer)



o Educatieve boekjes 



o Herstelweek workshop + speelnamiddag

i.s.m. CGG: toeleiding naar KOPP-werking 

zo laagdrempelig mogelijk maken



o Kriebel op reis: koffer met methodieken 

rond KOPP (testfase)



o Wupke: knuffeluiltje

❖ Om de scheiding bij een opname, tussen kind en 

ouder draaglijker te maken (~tastbare verbinding 

tussen ouder en kind). 

❖ Het kind alsook de ouder erkennen in zijn gemis 

naar de ander toe. 

❖ De ouder de kans geven om op zijn eigen manier 

uit te leggen aan zijn kind(eren) wat er gaande is. 



o Infomiddag voor kinderen van 6-12 jaar



DOEL = INFORMEREN

• METAFOOR VAN HET KADERTJE

• EEN DAG OP DE AFDELING

• VOORLEESMOMENT

• GETUIGENISSEN

• RUIMTE VOOR VRAGEN STELLEN



2. Familie informeren over mogelijkheden 

om te participeren en effectief 

mogelijkheden creëren om te participeren
• familie-ervaringsdeskundigheid (in het verleden familieraad op PVT); wordt nog 

uitgewerkt 2019-2020

• Rooming in Legato (2019) – eerste ervaring op Da Capo



3. Ontwikkelen van een 

gefundeerde vragenlijst 

om te peilen naar tevreden-

heid van familie en deze 

systematisch aanbieden
Vragenlijst ontwikkeld samen met Familieplatform: 

pilootfase gestart in januari 2017, in het najaar deel 

van een groter overkoepelend project i.s.m. 

Familieplatform (3 andere centra: Bierbeek, Brugge 

en Zoersel).



4. Organiseren van initiatieven voor 

familie waarbij partnerorganisaties 

betrokken worden
• Huidige samenwerking met Similes en Familieplatform bestendigen.

Aanwezigheid Similes bij elke werkgroep + organisatie gespreksavond.

Deelname studiedag Familieplatform november 2017 → poster

• Initiatieven voor kinderen i.s.m. CGG Waas en Dender – KOPP 

werking





• Organiseren van studiedag ( juni 2016) voor familie, 

naastbetrokkenen en partnerorganisaties. 

• Vormingen aan opleiding verpleegkunde Odisee in Sint-Niklaas, 

vorming in Roeselare.



5. Duidelijke visie ontwikkelen rond 

beroepsgeheim en familierechten
• Workshop met directie gegeven door mst. Christophe Lemmens – theoretische luik + 

casussen (voorjaar 2018)

• Aanwijzen vertrouwenspersoon en/of vertegenwoordiger

• Ziekenhuisbrede workshop om visie gedragen te maken (najaar 2018)

• Personeel blijvend sensibiliseren (2019)

6. Samen met familie engageren om 

stigma te doorbreken
• Organisatie van een praatcafé onder leiding van familie ervaringsdeskundigen (i.s.m. 

Similes) – voorjaar 2021



STRUCTUUR

De kerngroep

• Leden: Ruth Morren (maatschappelijk werkster), Dr. Jeroen 

Kleinen (psychiater), Marjolein Deceulaer (stafmedewerker), Dirk De 

Lille (directie), Koen Verbelen (ondersteunend stafmedewerker)

• vergadert maandelijks

• ontvangt doelstellingen van het beleid en speelt 

ze door naar het juiste platform

• werkt de strategische doelen i.s.m. met de 

werkgroep familie verder uit

• Kleinere ingrepen kunnen sneller ten uitvoer 

gebracht worden



De werkgroep

• 6 vergaderingen per jaar (2x met focus op 

op KOPP-werking)

• referentiepersonen afdelingen, 

afgevaardigden van Similes en 

afgevaardigden CGG Waas en Dender.

• verschillende initiatieven krijgen vorm



De sub-werkgroep per afdeling

• verantwoordelijk voor afdelingsspecifieke 

initiatieven 

• aanpakken van de doelstellingen zoals ze 

in de werkgroep of kerngroep zijn 

geformuleerd

• suggesties/moeilijkheden rond 

familiewerking ter sprake brengen



INTERNE COMMUNICATIE



HOE STEL IK MIJ ALS HULPVERLENER 

TOEGANKELIJK OP VOOR FAMILIE?



SAMENWERKING

Familieplatform
• Vragenlijst familie

• Familievertrouwenspersoon

• Peer to peer project

• …

Similes
• Deelname werkgroep familiewerking

• Organiseren 

lezingen/workshops/gespreksavonden

• …



INITIATIEVEN VOOR FAMILIE

- Psychose-praatcafé Café P 

(Largo/Legato)

- LEAP opleiding 

(Largo/Legato)



- Info/ontmoetingsavonden en 

familievalidatiegroepen

(Da Capo/Moderato)
~cliënten en familie kunnen op een open en eerlijke 

manier ervaringen met elkaar delen

- Familieraad  en familiedag 

(PVT)



- Familieavonden, open groepsgesprek 

met familie (A Tempo)

- Familienamiddag (Portato) 
~informeler (BBQ) maar met succes (binnen langdurige zorg)

- Familieavond (Largo)



DAG VAN DE MANTELZORG

Familie wordt in 

de bloemetjes 

gezet als 

erkenning voor 

de zorg die ze 

leveren. Dit geeft 

het gevoel dat je 

als familie 

meetelt en dat je 

inzet 

gewaardeerd 

wordt.




