Familie als Bondgenoot Nieuwe Fase

FAB krijgt vaste grond onder de voeten
In mei was het zo ver. De compleet vernieuwde methode van Familie als Bondgenoot FAB
werd gepresenteerd. Deze methode van zes lesmodules is in 2010 in YN uitgebreid
beschreven. Wat was ook weer de kern van dit bijzondere project? Scholing van
hulpverleners door familie, ervaringsverhalen staan centraal.
FAB, Familie als Bondgenoot bestaat uit de bundeling van kennis en ervaringen van
familieleden en hulpverleners. Daar waar voorheen familie nog werd gezien als bron van
problemen, blijkt zij nu steeds vaker de sleutel voor oplossingen te zijn. Hulpverleners, cliënt
-ervaringsdeskundigen en familieleden slaan in dit project de handen ineen om
hulpverleners te scholen. Centraal staan de ervaringsverhalen, die meer begrip voor de
positie van familie en naastbetrokkene vragen met als doel uiteindelijk de samenwerking in
de Triade tot stand te brengen. Het project werd destijds in gang gezet door Amerikaanse
initiatiefnemers, maar is nu uitgegroeid tot een volwaardig lesprogramma dat in Zuid Oosten Midden Brabant bij de verschillende GGZ-instellingen een vast onderdeel in het
cursusaanbod is geworden. Ook wordt voor studenten, die stage gaan lopen in de
psychiatrie, een verkort programma aangeboden. Wil er daadwerkelijk verandering
optreden binnen de psychiatrie op het gebied van familiebeleid dan moeten we bij hen
beginnen!
LANDELIJKE UITSTRALING

Voor de feestelijke presentatie waren uit
verschillende geledingen prominenten
uitgenodigd. Modules, met ieder een eigen
thema (Zie YN 2,3,4 en 5 - 2010) werden nog
eens kort belicht door Ad Kolen, voorzitter
van de gezamenlijke familieorganisaties in
Brabant en door Ton van Heugten, klinisch
psycholoog GGZ Oost Brabant.
Laatstgenoemde hield een warm betoog
over wat familie vaak kan betekenen in de
behandeling van een cliënt. Een
“ervaringsverhaal” maar nu eens vanuit
professionele zijde.

Namens de clientervaringsdeskundigen nam Jacqueline Melman-de Rijcke het vernieuwde
lesmateriaal in ontvangst: een handleiding voor de docent met een lesmap voor de cursist.
Naast de lesstof is de map uitgebreid voorzien van literatuur. De proefperiode van stencils
en gekopieerde hand-outs is nu verleden tijd. FAB gaat een nieuwe fase in waarin gestreefd
wordt naar landelijke uitstraling. Een begin is reeds gemaakt en wel bij Parnassia Den-Haag!
Vanuit de Raad van Bestuur GGzE sprak Marie-Louise Vossen. Zij vertelde erg verheugd te
zijn over het feit dat in Eindhoven naast clientervaringsdeskundigheid de aandacht nu ook
steeds meer uitgaat naar familie ervaringsdeskundigheid. : “Hier valt nog een wereld te
winnen”. De directeur van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars, Ine van Hest was
uitgenodigd vanuit de zijde van subsidiegevers. Het project Familie als Bondgenoot, door
het NIVEL onderzocht en geëvalueerd, heeft de toegekende subsidie meer dan waard
gemaakt.
Het komende jaar wordt FAB gesubsidieerd door het Fonds Psychische Gezondheid. De
samenstellers en auteurs, Henk Fox en Jeu Haenen (GGzE), hebben met de tot standkoming
van deze methode een geweldige inspanning tot een goed einde weten te brengen.
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