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Samenvatting. 

In de gedragstherapie is de cognitieve benadering momenteel de meest 

gangbare. Ook verpleegkundigen en groepsleiders worden getraind in 

de  "rehabilitatiemethode", een op de cognitieve benadering gebaseerde 

begeleidingstechniek. De beperkingen van deze benaderingswijze en de 

alternatieven komen nog maar weinig aan de orde. In dit artikel wordt 

een andere, functioneringsgerichte, benadering gepropageerd met 

behulp waarvan chronisch psychiatrische cliënten geholpen kunnen 

worden de draad van hun functioneren weer op te pakken om zodoende 

tot vermindering van klachten en disfunctioneren te komen.  

 

Inleiding 

In 1995 is op de verblijfssector van het Psychiatrisch Ziekenhuis 

‘Brinkgreven’ in Deventer een zorgvernieuwingsproject gestart, 

gebaseerd op een nieuwe visie op zorg en begeleiding.
3
 Het is een 

rehabilitatieproject waarbij de functioneringsgerichte benadering wordt 

gehanteerd. Deze gedragstherapeutische benadering richt zich op het 

ontwikkelen en uitbreiden van niet-problematisch functioneren, 

waarmee op indirecte wijze het probleemgerelateerde gedrag 

teruggedrongen wordt. Dit in tegenstelling tot de meer traditionele, 

probleemgerichte benadering, waarbij men zich richt op het rechtstreeks 

opheffen van problemen en klachten. In dit artikel zet ik de theorie met 

betrekking tot deze benadering, en de daarbij gehanteerde werkwijze in 

het kort uiteen. Tevens komt naar voren op welke punten zij verschilt 

van de meer gangbare cognitief georiënteerde rehabilitatiemethodieken.  

 

                                                 
1 Eerder gepubliceerd in Psychiat Bull 3;1, September 1998. Herpublicatie met toestemming 

van de uitgever. 
2 Arts psychotherapeut, Rümke Groep, Utrecht 
3
 Dit project werd geïnitieerd en uitgevoerd door Liesbeth Baas 
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Theorie 

In de theorie waarop de functioneringsgerichte benadering is gebaseerd, 

wordt er van uit gegaan dat iemand alleen kan functioneren naar eigen 

tevredenheid als zijn omgeving hem voorziet van aanknopingspunten 

voor dit functioneren. Zo zal bijvoorbeeld iemand die het moet hebben 

van situaties waarin iets te helpen of op te knappen valt zich als een vis 

in het water voelen als er hulpbehoevende mensen, dieren of objecten in 

de omgeving zijn. Als er echter niets te helpen of op te knappen valt, 

ofwel de mogelijkheden daartoe om wat voor reden dan ook niet meer 

waargenomen worden, is de kans groot dat deze persoon zich minder of 

zelfs helemaal niet op zijn gemak voelt. In het ergste geval zal hij dan 

de greep op zijn bestaan dreigen te verliezen en op grond daarvan 

allerlei klachten ontwikkelen. De aanwezigheid van aanknopingspunten 

voor bevredigend functioneren zonder meer is overigens niet 

voldoende. Ze moeten ook als zodanig waargenomen worden om 

aanleiding te kunnen zijn tot in actie komen.  

 

Handicaps 

(Chronisch) psychiatrische patiënten zijn doorgaans op meerdere 

manieren gehandicapt in het waarnemen van aanknopingspunten voor 

bevredigend functioneren. In de eerste plaats zijn zij vaak zodanig in 

beslag genomen door klachten dat hun blik vrijwel volledig naar 

binnen, op de eigen toestand is gericht en niet (meer) naar buiten, op de 

omgeving. Ook kan men door klachten niet in staat zijn om zich in 

situaties te begeven waar die aanknopingspunten  voorhanden zijn. 

In de tweede plaats kan men door hospitalisatie (waarbij de leefwereld 

en het blikveld beperkt is geraakt en niet verder reikt dan de inrichting 

en de directe omgeving daarvan) verstoken zijn van confrontatie met 

mogelijkheden biedende omgevingsaspecten. Ook de omgeving zelf kan 

belemmerende factoren bevatten die evenals klachten en hospitalisatie 

een drempel vormen om in contact te komen met mogelijkheden tot 

voldoening gevend functioneren ("Je gaat toch niet werken zonder er 

voor betaald te worden", of: "Je moet niet te veel hooi op je vork 

nemen, anders gaat het weer mis", of: "Figuurzagen is kinderachtig en 

doe je niet als volwassene").  
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Waar liggen de mogelijkheden? 

Mogelijkheden tot voldoening gevend functioneren zijn in principe 

overal aanwezig, behalve in de 'binnenwereld' van de cliënt. Het heeft 

dus geen zin de aandacht van de cliënt te richten op wat hij voelt of 

denkt. Ook niet op wat hij denkt te kunnen of wat hij zich ten doel stelt 

te kunnen in de nabije of verdere toekomst. 

De mogelijkheden moeten daarentegen gezocht worden in de direct 

waarneembare en/of bereikbare 'buitenwereld' van de cliënt.  

Vanuit het perspectief van de klinisch opgenomen cliënt valt daarbij te 

denken aan situaties waarin sprake is van non-verbale therapievormen, 

begeleidde dagactiviteiten, (vrijwilligers)werk, maar ook activiteiten op 

of om de afdeling (keuken, tuin, hobbykamer). 

 Vanuit het oogpunt van de functioneringsgerichte begeleiding is het 

dan ook van groot belang dat een diversiteit aan mogelijkheden tot non-

verbale therapieën en activiteiten aangeboden kan worden. De cliënt 

moet uit de activiteiten kunnen kiezen wat hem past en voldoening 

oplevert, en hij moet kunnen laten vallen wat hem niets (dat wil zeggen: 

geen voldoening) oplevert. 

 

Twee manieren van functioneringsgerichte begeleiding 

Het helpen van de cliënt meer zicht te krijgen op voor hem bruikbare 

omgevingsaspecten kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. 

Voor een uiteenzetting over de gespreksmatige, meer psycho-

therapeutische manier van functioneringsgerichte begeleiding verwijs ik 

naar het artikel "Blinde versterking: klachten verhelpen zonder er op in 

te gaan" van Beenackers, Bruins en Prins in het MGV van juni 1996.  

Hier wil ik mij beperken tot de methoden die gebruikt kunnen worden 

als men als hulpverlener deel uit maakt van de dagelijkse leefwereld 

van de (chronisch) psychiatrische cliënten, i.c. groepsleiders en 

verpleegkundigen.  

 Het hulp verlenen aan cliënten in een therapiesituatie (waarbij de 

hulpverlener alleen tijdens de therapiezitting deel uitmaakt van de 

leefwereld van de cliënt) vereist namelijk wezenlijk andere methoden 

en technieken dan het hulp verlenen in een situatie waarbij de 

hulpverlener het grootste deel van zijn werktijd in de dagelijkse 

leefwereld van de cliënt aanwezig is.  
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 Uitgangspunt bij de behandeling en begeleiding met 

functioneringsgerichte methoden is altijd, in elke hulpverleningssetting, 

dat de cliënt in contact gebracht wordt met aanknopingspunten voor 

bevredigend functioneren. Immers, op momenten dat er bevredigend 

functioneren is, is de invloed van klachten en symptomen gering. Hoe 

meer bevredigend functioneren, hoe minder klachten en hoe meer 

ontplooiing.  

 

De mogelijkheden van de cliënt 

Als een cliënt in een zodanige toestand is dat hij gemakkelijk tot 

activiteiten komt is de drempel voor een deel al geslecht. In meer of 

mindere mate moet dan nog begeleiding geboden worden om op gang 

te komen, de vaart er in te houden, de draad weer op te pakken 

(bijvoorbeeld na een terugval in klachten) en/of te wisselen van 

activiteit als datgene wat men doet geen voldoening oplevert. Als 

activiteiten geleid hebben tot het ontwikkelen van bevredigend 

functioneren zal die benodigde begeleiding doorgaans minimaal zijn. 

Bevredigend functioneren wordt namelijk altijd met weinig moeite 

weer opgepakt, ook na een tijdelijke terugval in klachten. Voor 

sommige cliënten is de drempel om te komen tot (het bijwonen van) 

begeleidde dagactiviteiten of deelname aan non-verbale therapieën 

echter onneembaar hoog. Welke middelen staan de hulpverlener dan 

nog ter beschikking om de cliënt toch in contact te brengen met 

mogelijkheden tot bevredigend functioneren? 

 

Begeleidingsmethoden bij de 'moeilijkste' cliënten 

Essentiële elementen in de functioneringsgerichte begeleidingsmethode 

waar men dan nog over kan beschikken, zijn: 

1. Als de cliënt zich niet verzet tegen kennismaken met mogelijkheden 

buiten de afdeling kan de hulpverlener de cliënt 'aan de hand' 

meenemen en hem zo, zonder druk uit te oefenen op het komen tot 

activiteiten, in contact brengen met de mogelijkheden die de 

omgeving te bieden heeft. Het uitoefenen van druk door advisering 

of aansporing is hierbij contraproductief omdat het de blik van de 

cliënt op zichzelf richt (iets moeten waar hij zich niet toe in staat 

voelt) en de weerstand alleen maar versterkt. 

2. De hulpverlener kan in aanwezigheid van de cliënt aan de slag gaan 

met iets waar hij zelf enthousiasme voor kan opbrengen. Daarbij kan 



DE MOGELIJKHEDEN VAN FUNCTIONERINGSGERICHTE BEGELEIDING 

  5 

 

de cliënt gevraagd worden of hij zin heeft mee te doen. 

In beide situaties dient de hulpverlener zich te beperken tot het attent 

maken van de cliënt op wat er te zien is en het hem uitnodigen om mee 

te gaan ergens heen of mee te helpen met iets te doen. Het ‘ruimte 

bieden aan de cliënt om mee te doen als iets hem aanspreekt’ komt zo in 

de plaats van aansporen en adviseren. 

Aansporing en advisering heeft dus alleen zin als gebleken is dat de 

cliënt daardoor tot activiteiten komt. Als gebleken is dat dit niet helpt 

blijkt doorgaans ook dat het doorgaan met aansporen en adviseren juist 

contraproductief werkt en is het zaak er onmiddellijk mee te stoppen. In 

de praktijk blijkt dit zich onthouden van of stoppen met adviseren en 

aansporen inzake het zelfstandig komen tot activiteiten bijzonder 

moeilijk. Temeer daar de hulpverlener in kwestie het gevoel heeft dat 

hem geen andere middelen ter beschikking staan. 

 

Zorg  

Zorg in de zin van verzorging en structurering van het doen en laten van 

de cliënt is een volstrekt andere vorm van begeleiding, die in veel 

gevallen uiteraard ook nodig is. Met name in crisissituaties en bij 

allerlei vormen van grensoverschrijdend en zelfverwaarlozend gedrag. 

In deze gevallen, waarin cliënt niet voor zichzelf kan zorgen, is directe 

bemoeienis met het dagelijkse doen en laten van cliënt juist wél 

geboden. Een differentiatie tussen situaties waarin daadwerkelijke zorg 

nodig is en situaties waarin volstaan kan worden met functionerings-

gerichte begeleiding is dus altijd noodzakelijk. Als zorg in 

bovengenoemde zin nodig is, heeft dat ook prioriteit. Functionerings-

gerichte begeleiding is op zo'n moment meestal ook niet mogelijk, laat 

staan effectief. Anderzijds kunnen zorg en functioneringsgerichte 

begeleiding ook naadloos in elkaar overgaan: zodra de zorg niet meer 

nodig is kan de begeleiding meteen weer worden opgepakt. 

 

Voorwaarden 

Voorwaarden om functioneringsgericht met cliënten op een afdeling te 

werken zijn:  

1. Een of twee verpleegkundigen of andere begeleiders op de afdeling 

die het leuk vinden om zelf een activiteit te beginnen zonder zich 

zorgen te maken over of zij wel genoeg cliënten ‘mee krijgen’. 

2. Voldoende divers materiaal op de afdeling of daar in de buurt om 
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iets mee te doen, inclusief een budget om het materiaal op peil te 

houden. 

3. Een zodanige verpleegkundige bezetting dat dagelijks tijdens 

kantoortijden iemand met een of een paar cliënten een uurtje van de 

afdeling af kan of een activiteit op de afdeling kan gaan doen. 

 

Voordelen 
Voordelen van de functioneringsgerichte begeleiding zijn: 

• Er hoeft geen beroep gedaan te worden op de cognities van de cliënt 

met betrekking tot zijn doen en laten. Het gebruik van de cognitie als 

middel om de cliënt in contact te brengen met mogelijkheden voor 

bevredigende vormen van doen is bij veel psychiatrische cliënten 

een moeizame en niet zelden onbegaanbare weg. Hoe slim en 

uitgekiend sommige technieken ook zijn, het blijkt vaak toch niet 

goed mogelijk om een cliënt zogenaamd ‘doelvaardig’ te krijgen; en 

als de cliënt eenmaal akkoord is met een doel, blijkt het realiseren 

niet zelden onhaalbaar en met de nodige recidieven gepaard te gaan.  

• Omdat de cliënt gaat doen wat hij kan en prettig vindt om te doen, en 

niet zozeer wat hij dénkt te kunnen of prettig te vinden is er minder 

kans op terugval. De op deze wijze ontwikkelde vormen van doen 

sluiten namelijk optimaal aan bij de mogelijkheden van de cliënt. 

• Omdat er geen langdurig proces van motivatie en 'cognitief 

structureren' met staps- en fasegewijze voortgang mee gemoeid is, is 

er ook geen sprake van 'terug naar af' of 'terug naar een eerdere fase' 

als blijkt dat een eenmaal begonnen activiteit niets (dat wil zeggen: 

geen voldoening) oplevert. Er kan gewoon verder gezocht worden 

naar wat wél passend is.  

• Het werk voor de begeleiders wordt er prettiger en, als men er 

enigszins mee uit de voeten kan, gemakkelijker op. De noodzaak 

vervalt om rechtstreeks iets aan klachten te doen of de cliënt ergens 

van te overtuigen, wat de hulpverleningsrelatie minder onder druk 

zet. 

• Het is hoogstwaarschijnlijk goedkoper dan de op de cognitieve 

gedragstherapie gebaseerde rehabilitatiemethoden omdat er minder 

training van de begeleiders nodig is en er evenveel of zelfs meer 

resultaat geboekt kan worden met minder moeite. 

• Er wordt daadwerkelijk en optimaal 'zorg op maat' geboden omdat 

het persoonlijke, cliëntspecifieke doen en laten de ruimte krijgt om 
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tot ontwikkeling te komen. Hetgeen een voorwaarde is om minder 

afhankelijk te worden van psychiatrische hulp en voorzieningen. 
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