
Een goed begin..
..wat brengt dat de cliënt?

Ervaringen als cliënt (en psycholoog) met (al dan niet) 
betrekken van familie
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Alle kanten van het verhaal: wat is wijsheid?

• Terug in de geschiedenis: globaal verloop

• Ervaringen met betrekken van naasten

• En nu als (ervaringsdeskundige en) psycholoog?

• Vragen



Terug in de 
geschiedenis 
(globaal verloop)



Terug in de geschiedenis…

• 9/10 jaar start eetstoornisproblematiek
• Weinig bekendheid bij naasten
• Ups- en downs
• Opname (9 maanden)

• Dochter achterlaten
• Weinig informatie, onzekerheid
• Gezin draaiende houden



Terug in de geschiedenis… (II)

• Borderline: stemmingswisselingen, destructief, suïcidaal, verlatingsangst..
• Stigmatisering
• Heftige uitspattingen
• Behandeling >3 jaar en opnames

• Overleeft mijn dochter wel?
• Hoe ga ik om met haar stemmingswisselingen?
• We kunnen haar niet meer thuis hebben..



Ervaringen als cliënt met 
betrokkenheid naasten



Betrokkenheid naasten: fluctuerend proces

• Vanuit problematiek: effect op betrokkenheid

• Vanuit geschiedenis: dynamische relaties



Familie betrekken... Zo makkelijk nog niet?

Waarom was het dan toch zo ingewikkeld?
• Familie tussen cliënt en hulpverlening in: de vertolker van 

beide belangen.
• Problematiek van het gezin interfereert met behandeling.
• Dynamische wens van de cliënt wat betreft betrokkenheid 

naasten.

Waarom was dat zo belangrijk?
• Impact van opnames en behandeling op naasten 

(ouders, kinderen, vrienden)
• Problemen heb je niet ‘alleen’.
• Van onmacht naar machteloos
• Ketenreactie: je krijgt er zo een aantal cliënten bij.



Positieve ervaringen: hoe werkt dat?

• ‘Zonder mijn naasten had ik het niet gered’
• Niet voor jezelf kunnen vechten

• Uitlaatklep

• Stabiliteit ontwikkelen vs instabiliteit beperken

• Ook naasten hebben grenzen: weet waar je aan toe 
bent. 

• Relaties krijgen nieuwe vorm: mee-ontwikkelen van 
naasten



Positieve ervaringen: hoe werkt dat? (II)
• Vanuit naasten:

• ‘Het is vreselijk om je kind/geliefde te zien vechten en machteloos toe te 
kijken’

• ‘Je bent de controle kwijt, informatie betekent meer vat op de situatie’

• ‘Betrokkenheid bij behandelevaluaties was enorm waardevol. Het gaf ons 
de mogelijkheid om onze visie te delen’

• ‘Een groot deel van de tijd is de cliënt thuis. Als leek mistte ik handvaten. 
Dat ik advies kon vragen over hoe ik met de situaties kon omgaan, was 
verlichtend’

• ‘Ook al denken familieleden dat ze het op dat moment zelf wel aankunnen, 
begeleiding is erg belangrijk. Emoties komen soms pas later, waardoor 
voorbereiding daarop belangrijk is.’

• ‘Het heeft zijn littekens achtergelaten in het gezin. De (ex)cliënt gaat 
verder. Het gezin ook? 



En nu als (ervaringsdeskundige 
en) psycholoog ?



Hoe is dat nu als psycholoog?

...Zo makkelijk nog niet. Ervaringen in de hulpverleningspraktijk:

• Conflictvermijding: dynamische familiesystemen
• Angst om een cliënt kwijt te raken
• ‘We krijgen betaald voor de cliënt, niet voor de familie’.



Hoe is dat nu als psycholoog? (II)

Hoe als hulpverlener omgaan met :

• Los als het (tijdelijk) moet, samen als het kan!

• Laveren tussen cliënt en naasten

• Eigen regie cliënt en naasten

• Adviseren en motiveren vanuit eigen ervaring

• Inhoudelijk delen soms niet mogelijk: ‘maar hoe is deze situatie voor u?’



Vragen?


