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ü belangrijke stress en burden (‘belasting’) 
- door psychische kwetsbaarheid
- door interneringsstatuut
- door strafbaar feit 

(McCann, McKeown & Porter, 1996; Nordström, Kullgren & Dahlgren, 2006; Pearson & Tsang, 2004, Tsang, Pearson, & Yuen, 2002) 

ü een dubbele stigmatisatie (‘gek en slecht’)  
(Tsang et al., 2002; Tsang, Tam, Chang, & Chang, 2003) 

ü veel frustratie, machteloosheid, verdriet, angst en woede  in contact met justitiële diensten en door 
gerechtsprocedure 

(Tsang, Pearson & Yuen, 2002) 

ü weinig informatie en steun in hun formele of informele netwerk, waardoor gevoel van sociaal isolement
(Nordström et al., 2006; Pearson & Tsang, 2004)

Families
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- Familieleden hebben behoefte aan informatie en steun en betrokkenheid in de 
behandeling

(Nordström et al., 2006; Pearson & Tsang, 2004). 

- Weinig familie interventies voor familieleden van geïnterneerden

- Weinig contact tussen familieleden en forensische  GG hulpverleners
- lange geografische afstanden
- enkel op bepaalde (vastgelegde) momenten 
- het tekort aan goed opgeleide therapeuten 

(Absalom, McGovern, Gooding & Tarrier, 2010; Geelan & Nickford, 1999; Davies, Mallows, Easton, Morrey, & Wood, 2014). 

- Belang van dichte familieleden: 
- > reintegratie van de gevangenis of het forensisch psychiatrische ziekenhuis in 

de maatschappij 
- > het welzijn van het familielid binnen het sociaal netwerk

(Hairston, 2015; McKay, Comfort, Lindquist, & Bir, 2016; Pearson & Tsang, 2004). 

Families
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 Criminal offence and internment measure as an additional stigma
- feelings of guilt, feeling socially isolated or discriminated 

 Ambivalent feelings towards the judicial system
- frustrations by lack of information
- internment measure = starting point of change and adequate treatment

 Prison is not the right place to be 

 Mental health support as answer to the problems 
- difficult relationship with mental health professionals
- no information and little involvement in the treatment
-worry about a possible relapse or new criminal offences 

Families
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 Fight a losing battle 
- feeling sad and angry:  criminal offence before legal measures were 
taken for mandatory treatment / mental heath system has failed to 
prevent the criminal offence. 
- battle for better care and respect for their relative, for personal 
recognition and support themselves. 

 While there is life there is hope 
- supported by ‘fellow-sufferers’ 
- hope by successful treatment of their relative, 

- feedback from mental health professionals
- a good relationship with the psychiatrist or psychologist
- positive impact of the professional on the recovery process. 



Patientenrechten en familierecht  binnen maatschappij

Principes van (relationeel) herstelgerichte GGZ

Betrokkenheid van ervaringsdeskundigen

Vermaatschappelijking van de GGZ

>>> Patient, <<< families

Multidisciplinaire richtlijnen ivmhet betrekken van families 
in GGZ (Juni 2021)
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Familieparticipatie als maatschappelijke/GGZ evolutie



Vormen van familieparticipatie?



Juvenile offenders/ juvenile sex 
offenders/substance abusing juvenile offenders

Individual/family /network

delinquent and substance-using youth

substance abuse and delinquency 



63% vs 25% (18m)
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Sessie 1: invloed van de psychiatrische problematiek en de interneringsmaatregel op het leven van de 
gezinsleden. 

Sessie 2: evenwicht tussen enerzijds het zorgen voor hun naaste en anderzijds het zorgen voor zichzelf. 

Sessie 3: krachten en de mogelijkheden van de familieleden in het omgaan met de situatie. 

Sessie 4: reflectie over voorbije thema’s en de toekomst. omgaan met de situatie. 
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Less self-
blame

Improved
emotional
well-being

Less loss of 
controle over 

one’s life

Learning by
observation

Modelling
Insight into

patient’s
problem

r = 0.53
r = 0.64 

r = 0.54

Support from
the group

r = - 0.59 

Similarity with
others

Universality of 
problems

r = - 0.56 r = - 0.53 

(Rowaert, Vandevelde, Audenaert & Lemmens, 2018b)



Samengevat:

- Families betrekken in zorg is helpend voor psychisch kwetsbare
persoon en familie

= gelijkaardig als bij alle mentale problemen, maar iets
moeilijker/complexer



4 Pijlers Familiebeleid

Bejegening Ondersteuning

Informatie Participatie



Hoe inzetten op ‘basaal’ 
familiebeleid?



Stap 1 UZ Gent



• ‘good practices’ 
• SFT (ouders, koppels, families), MFT, familieinformatiesessies

(psychoeducatie), co-consultatie,…..

• Cross-team supervisie en intervisie voor gezinstherapeuten

• > afhankelijk van individuele HV, tijdelijk,…..

• Stuurgroep Familiebeleid (16 personen, gedragen door 
diensthoofd, coordinator, 6 wekelijks) in 2019

• Beleidsplan, aanvraag project Similes, ……



Stap 2 Similes en UZ Gent 
(Project FOD Volksgezondheid)



Werken met familie is…

zien
vriendelijk 
bejegenen

informeren ondersteunen
betrekken in 

het zorgtraject

betrekken in 
de organisatie 

van de zorg

www.similes.be    info@similes.be    016 244 201

Familie…



Zelfscan



Checklist ontvangen van 9 afdelingen

• Angst- en stemmingsstoornissen (AS)

• Eetstoornissen

• UPSIE – Spoedpsychiatrie

• Dagopname peuters/kleuters

• Gender & Seksuologie (deels)

• Crisis & Outreach Team

• Leefgroep Kinderen (6-12)

• Leefgroep Jeugd (12-18)

• Referentie Centrum Autisme (RCA), ambulant



Zien

• Het netwerk?

• Aanspreekpunt en contactgegevens?

• Vertegenwoordiger?

• Vertrouwenspersoon?

• Kinderen?

Vriendelijk 
bejegenen

• Vriendelijke omgang

• Onthaal van familie waar er ook naar hen geluisterd wordt (aparte ruimte, voldoende tijd)

• Zorgvuldig antwoorden op vragen

• Behoeften en wensen in kaart

• Familie is welkom

• Aandacht voor kinderen

Informeren

• Ziekenhuis en afdelingen, team, manier van werken, procedures, bezoekregeling

• Ziektebeelden en behandelingen (algemeen)

• Wettelijke regelingen

• Standpunt cliënt rond delen van info

• Hoe familie wordt betrokken in de zorg

• Familieverenigingen en andere externe organisaties

• Toelichting op maat van kinderen

• Aanbod na afronden van de zorg



Ondersteunen

• Pro-actief

• Emotioneel & Praktisch

• Tijdens & na behandelperiode

• Duidelijk aanspreekpunt voor familie

• Warme overdracht bij wissels

• Medewerkers vlot aanspreekbaar

• Afspraken rond wat na afronding van de zorg

• Familievertrouwenspersoon

Betrekken in het 
zorgtraject

• Opnamegesprek

• Gezinsgesprekken/ Triadische gesprekken

• Onderlinge afspraken rond verdeling verantwoordelijkheden, taken, verwachtingen drie partijen

• Totstandkoming behandelplan

• Crisisafspraken

• Verlof, ontslag, overplaatsing, eventueel medicatie

• Betrekken in afspraken waar er gevolgen zijn voor familie

• Contactweigering? Blijven aanmoedigen!

• Interne afspraken over wat wel gedeeld kan worden in noodsituaties zonder toestemming cliënt

Betrekken in de 
organisatie van de 

zorg

• Structureel

• Feedback

• Klachten

• Stem in beleid

• Inbreng van familie-ervaringsdeskundigen

• Familiebeleid



Checklist

• Familie wordt …
• Gezien

• Vriendelijk bejegend (individuele variatie)

• Geïnformeerd

• Ondersteund

• Betrokken in het zorgtraject (< proactief, < kinderen)

• Betrokken in de organisatie van de zorg (nihil)

Goed  Matig Slecht



Aandachtspunten uit de Zelfscan

Verschillen individuele medewerkers

Proactiviteit

Uniformiteit

Informatiedeling en wetgeving

Kinderen betrekken

Familie doorverwijzen

Familie betrekken in de organisatie van de zorg



Rondetafelgesprekken 
met

families 



Rondetafelgesprekken met familie

• 04/03/2020

• 2 rondetafels
• 12u-14u: 7 deelnemers + 1FED

• 18u-20u: 6 deelnemers +1 FED

• Ervaringen met:
• Spoed en UPSIE

• Kinder- en Jeugd (+12)

• Angst- en stemmingsstoornissen

• Eetstoornissen
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Werken met 
familie

= standaard

Familie = 
bondgenoot

Familie 
spontaan 

benaderen

Inzetten op 
verbonden-

heid

Aandacht voor 
draagkracht 

familie

Een eigen 
aanspreek-

punt

Informeren op 
maat (ook 
kinderen)

Adviezen van familie



Aan de slag met 
hulpverleners



Presentatie van resultaten door Similes aan 
medewerkers

• 51 deelnemers in 2 groepen

• Bespreking en discussie van de resultaten

• Oproep info mee te pakken naar teams en er mee aan de slag te gaan



Stap 3 Hoe verder?



• Jaar 2021 ‘jaar van de familie-vriendelijke psychiatrie’ 
(‘Kerstboodschap’)

• Kaarten voor families, implementatie familietevredenheid vragenlijst, 
suggestiebox aan ingang, familie op teambespreking, implementatie 
familiereflex,……

• Familiebeleidsplan

• Familie impact avonden

• Coaching medewerkers familieplatform

• Familie ervaringsdeskundigheid



Besluit: ‘Ongoing proces’

• Project met Similes = catalysator voor verandering
• Een cultuurverandering naar een familievriendelijke psychiatrie 

houdt meer in dan het aanbieden van familieinterventies
• Belang van samenwerking met familieorganisaties zoals Similes
• Implementatie van familiereflex
• Focus op relationeel herstel
• Families zijn bondgenoten
• Familiewerking gebeurt op verschillende niveaus door 

verschillende hulpverleners
• Belang van gedragenheid, stuurgroep en coördinator



Handvaten voor familiebeleid?



Aanbod

QuickScan Vorming Coaching
Infosessies
Q&A sessies



QuickScan

● Zelfevaluatie

● Vrijblijvend / anoniem / laagdrempelig

● Hulpverlener / team / afdeling

● Individuele insteek: residentieel / ambulant

● Rapport met resultaten en tips: digitaal en per mail



opleidingsonderdelen (webinar /on demand)
Bejegening
Informatie
Ondersteuning
Participatie
KOPP/KOAP

Online workshop (webinar / live)
Bespreking casuïstiek, vragen van deelnemers

Vorming

6 sessies (webinar /on demand)
Toelichting onderzoek MDR ( E. Coppens)
Beroepsgeheim (T. Opgenhaffen)
Kindreflex (VECK)
Omgaan met naasten na suïcide (L. Vonck)
Ethische reflecties (S. Godecharle)
Werken met Familie-ervaringsdeskundigen 
(S.Baeten, Similes, FP)

Basisleertraject Verdiepingsmodules



Coaching

• Inhoudelijke ondersteuning/coaching van de organisatie

• MDR als blueprint op de werking

• 8 sessies van 1,5 tot 2 uur bij 12-15 organisaties (verdeeld over verschillende settings)

• Inschrijving enkel mogelijk per setting

• Start in najaar 2021

Kandidaatstelling via www.familiereflex.be

http://www.familiereflex.be/


Besluit:

• Familie participatie bij internering en na internering = 
essentieel

• Familieparticipatie > aanbod van hooggespecialiseerde 
familieinterventies door een handvol hulpverleners
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