Familie als Bondgenoot.
In de voorafgaande 3 artikelen over FAB werd ingegaan op de doelstelling en inhoud van het
project. De doelstellingen van het project zijn het ontwikkelen, geven en evalueren van lessen;
daarnaast wordt in FAB veel kennis verzameld en ontwikkeld rond familie-ervaringen,
familiebetrokkenheid en samenwerking met familieleden. Het ondersteunen of geven van
advies gebeurt vaak aan individuele familieleden, familieorganisaties en familieraden. Ook
GGZ organisaties zoeken regelmatig contact met Familie als Bondgenoot voor advies. Het
zijn dan vaak beleidsmedewerkers rond familiebeleid of een familievertrouwenspersoon, die
contact opnemen met mensen uit FAB.
Het project is meer functies aangegaan dan in de startperiode de bedoeling was: het geven van
lessen aan hulpverleners.
De cursus heeft als doel, dat een hulpverlener zich openstelt voor de ervaringen van
familieleden, en van daaruit beter begrijpt wat de positie is van een familielid en welke de
ervaringen zijn van familieleden. De inbreng van professionele kennis in de lessen door een
professional is erop gericht, dat cursisten/hulpverleners professionele kennis verwerven rond
de thema’s, die belangrijk zijn voor familieleden. Wanneer vanaf module 4 samenwerking in
de triade centraal staat brengen ook cliëntenervaringsdeskundigen hun ervaringen in rond
samenwerking in de triade. Daarbij is het doel, dat een cursist ook vaardigheden leert, die
belangrijk zijn om met meerdere mensen samen te werken. Onder andere een stijl van werken,
die wordt aangeduid met het begrip ‘meerzijdige partijdigheid’. Ook beoogt de cursus een
houding te bevorderen waarbij hulpverleners zich open en actief opstellen naar
naastbetrokkenen.
In hoeverre worden deze doelen na het volgen van de cursus Familie als Bondgenoot
daadwerkelijk ook bereikt?
 Elke cursist heeft de gevolgde les geëvalueerd door een evaluatieformulier in te vullen
met standaardvragen en daarnaast door enkele open vragen te beantwoorden.


Een verpleegkundig specialist heeft alle evaluaties van de ruim 100 cursisten
onderzocht en vervolgens in een focusgroepsbijeenkomst aanvullende vragen gesteld
aan enkele deelnemers aan de cursus.

 Verder is elke lesmodule na afloop van het uitvoeren van de reeksen van lesmodules
de afgelopen maanden geëvalueerd door een groep van docenten: familieleden en
professionals en de ontwikkelaars van de lesmodules

 Het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) heeft
onlangs haar onderzoek gepubliceerd van 10 zorginnovatieprojecten waaronder
Familie als Bondgenoot. Uit de onderzoeksresultaten blijkt o.m. dat er meer
hulpverleners bereikt zijn dan gehoopt en dat de belangstelling groot was. De
slotconclusie van het onderzoek luidt dat het volgen van de lessen een duidelijke
meerwaarde voor de hulpverleners had: hulpverleners die de cursus hebben gevolgd
gaven aan beter na te denken over het betrekken van familie bij de behandeling van
een cliënt.
De lesgroepen waren samengesteld uit deelnemers van verschillende
werkplekken.Mensen waren werkzaam in klinische en ambulante settingen, zowel in
de acute als in de langdurige zorg. Alle cursisten werken in Midden en Zuidoost
Brabant.
Hier volgen enkele evaluaties door cursisten:
-

Direct toepasbaar in de praktijk: “Het gewone intermenselijke contact met
naastbetrokkenen, daar kun je als individuele hulpverlener veel in betekenen

-

Initiatief nemen in contact naar familie. Hulpverleners gaan inzien dat een
proactieve opstelling belangrijk is. De hulpverlener pakt zelf de telefoon om familie te
benaderen.(uiteraard met instemming van de cliënt.) “Ik ben verbaasd dat familie dit
zo waardeert”. Ook blijkt e-mail een fantastisch medium om naastbetrokkenen te
bereiken.

-

Ervaringsverhalen geven informatie. “Ik zie nu hoe we familieleden er meer bij
kunnen betrekken”. Het instellen van een familiespreekuur; organiseren van
familiedag(en)

-

Denken vanuit het perspectief van de ouder. “Wanneer het mijn kind zou zijn, hoe
zou ik benaderd willen worden”, dat vond ik een confronterende vraag en heeft me aan
het denken gezet”.

-

De houding t.o.v. familieleden verandert. De hele (voor)geschiedenis van de cliënt
kent de familie als geen ander. Het wordt als een verrijking ervaren om de achtergrond
van een cliënt te kennen. “Ik zie familie nu als ervaringsdeskundige en ga daar gebruik
van maken”.

-

Herstel van familiecontact betekent ook herstel bij de cliënt/patiënt. “Ik ga nu
eerder de cliënt vragen naar zijn “geschiedenis’ en dus ook naar zijn familie en
vrienden”.

-

Het eerste contact is belangrijk. Een kop koffie bij een acute opname is een begin
van samenwerking. Vanzelfsprekende zaken waarbij vaak niet (voldoende) wordt
stilgestaan.

Naast opmerkingen als “de meest waardevolle en indrukwekkende cursus die ik ooit heb
meegemaakt” zijn er ook kritische kanttekeningen te plaatsen. Doordat van een afdeling of
team meestal slechts één of twee hulpverleners de cursus volgen valt implementatie op de
werkvloer niet altijd mee. Hoe breng ik iets over van de lading van de ervaringsverhalen?
Hoe om te gaan met weerstand in het team bij terugkoppeling over de lesstof? Vragen waar
een individueel teamlid tegenaan loopt, en vragen, die moeilijk zijn om in een team iets mee
te doen. Het zou meer effect sorteren wanneer van een afdeling of team iedereen de cursus
(tegelijkertijd) zou kunnen volgen. Niet alleen de mensen op de werkvloer maar ook hun
leidinggevenden.
Betekent deelname in Familie als Bondgenoot ook iets voor familieleden en cliënten zelf?
Wel degelijk: het schrijven en voortdurend aanpassen van je ervaringsverhaal betekent
allereerst iets voor jezelf. Familieleden geven aan, dat het hen helpt verder te komen in hun
herstelproces. Verder brengt het hen in een volstrekt nieuwe rol, namelijk die van docent.
Familieleden merken, dat naar hen intensief geluisterd wordt. In de beginperiode zei een
familielid na haar eerste les zich erover te verbazen, dat je gewoon kunt praten met
hulpverleners!
Familie als Bondgenoot is gestart als een kleinschalig project in de provincie Brabant. Op
meerdere plaatsen o.a. in Oss, Veghel, Eindhoven, Waalwijk, Etten-Leur en Tilburg zijn de
modules gegeven. De bedoeling is om het gedachtegoed van Familie als Bondgenoot meer te
borgen in de regio’s waar de lesmodules gegeven worden. En om tegelijkertijd regio’s in
Brabant waar de lesmodules nog niet gegeven zijn ook te gaan bereiken. Familieleden en
cliënten hebben vanuit hun ervaringen veel toe te voegen aan kennis voor hulpverleners. De
opzet om dat te doen in samenwerking met professionals is een ijzersterke opzet en
tegelijkertijd kwetsbaar. Met de bezuinigingen van deze tijd, worden te weinig professionals
in de gelegenheid gesteld deel te nemen in Familie als Bondgenoot. Om hun schouders te
zetten onder het ontwikkelen van nieuwe kennis, die nodig is om de lesstof verder te
ontwikkelen en om de lesmodules up to date te houden en uit te voeren.
Meer inzet is bovendien nodig om landelijk regio’s e ondersteunen wanneer zij de lesmodules
in hun regio willen uitvoeren en samenwerking met familieleden meer handen en voeten te
geven.
Op dit moment worden de lesmaterialen herschreven. Afronding daarvan zal de komende
maanden gebeuren. Eind 2010 worden de lessen uitgevoerd met gebruikmaking van de nieuw
geschreven lesmaterialen.
Samenstelling artikelen Familie als Bondgenoot: Jos Pieters i.s.m. Henk Fox, vanuit GGzE
actief in Familie als Bondgenoot.
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