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Inleiding 

 

 

Binnen GGZ Friesland bestaat een lange traditie van psychiatrische 

verblijfsafdelingen. Van oudsher was deze langdurige zorg 

gecentreerd in Franeker; de afgelopen jaren zijn verspreid in de 

provincie meerdere, vaak kleinschalige woonvormen, voor ouderen 

gerealiseerd.  Van meet af aan heeft het gedachtegoed van de 

functioneringsgerichte rehabilitatie daaraan mee vorm gegeven.  

 De cliënten hebben uiteenlopende diagnoses als schizofrenie en 

stemmingsstoornissen als depressies en angst. Kenmerkend is dat zij 

langdurig zorgafhankelijk zijn en kwetsbaar zijn voor terugkerende 

periodes van ontregeling. Vaak is er daarnaast sprake van negatieve 

symptomen en toenemende, vaak met de leeftijd samenhangende 

beperkingen.  

  Voor de oudere, psychisch kwetsbare cliënt is het vaak moeilijk 

om weer in beweging te komen. De uitdaging is dan om juist ook voor 

deze cliënten een omgeving in te richten die mogelijkheden biedt om 

tot een, bij de persoon passend, doen en laten te komen. Een kansrijke 

omgeving dus, waarin genoeg te beleven en te doen valt.  

 De functioneringsgerichte werkwijze richt zich via de omgeving 

op het persoonlijke succesvolle functioneren van de cliënt: cliënten 

kunnen zichzelf blijven, met hun eigenaardigheden. In de intramurale 

setting krijgt een kansrijke omgeving vorm via een breed aanbod van 

activiteiten. In de groepswoningen leven cliënten samen in een groep 
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van zes, ze hebben elk een zit/slaapkamer met eigen toilet en douche. 

Het hart van het woning is een ruime woonkamer met open keuken, 

waar aan de kansrijke omgeving wordt vormgegeven.  

 De woonbegeleider biedt kansen binnen de directe omgeving van 

de cliënt, binnen de normale huishoudvoering, in de sfeer van 

zelfzorg, de zorg voor de eigen kamer, vrijetijdsbesteding, 

huishoudelijke activiteiten, de financiële administratie voeren, sociale 

contacten onderhouden enzovoort. Samen met de bewoners wordt het 

huishouden gerund: er wordt gekookt, boodschappen gedaan, 

schoongemaakt, bewoners doen hun eigen was en worden daarbij 

begeleid waar nodig. 

 Vooral binnen het normale leven hebben de meeste cliënten 

kunnen ervaren en kunnen zij nog steeds of opnieuw ervaren waar ze 

het van moeten hebben om hun welbevinden te bewaken. Binnen het 

normale leven is de kans groter op aanknopingspunten waar de cliënt 

mee uit de voeten kan.  

 Een kansrijke omgeving hoeft niet enkel prettige zaken te bieden. 

Daar kunnen ook ronduit onplezierige zaken bij zitten. Ook daarin 

liggen kansen voor de cliënt om tot zijn recht te komen; denk 

bijvoorbeeld aan het opruimen en schoonmaken van de eigen kamer of 

het wegbrengen van de vuilniszakken.  

 De begeleider biedt ook kansen in de ‘buitenshuis’ omgeving van 

de cliënt, zoals lidmaatschap van clubs, winkelen, bankzaken, 

deelname aan het wijkgebeuren. Door te informeren over huis-tuin-

keukenzaken brengt de begeleider potentiële aanknopingspunten voor 

persoonlijk functioneren in beeld. De wereld wordt daarmee binnen 

het blikveld van de cliënt gebracht. De cliënt heeft daardoor de kans 

dingen op te pakken en weer te laten vallen, zodat hij zelf kan 

ontdekken en ervaren waar hij het van moet hebben om zich ‘wel’ te 

bevinden.  

 Dat cliënten als vanzelf hun weg leren vinden in het normale 

bestaan en kansen om te functioneren benutten blijkt ook uit de 

volgende situatie: een verpleegkundige deed samen met een bewoner 

boodschappen. Dit kostte veel meer tijd dan zij had ingeschat en zij 

was pas na twaalven terug: de gebruikelijke tijd voor het middageten. 

Zij had verwacht dat de cliënten daarover zouden klagen, maar wat 

bleek: twee dames hadden samen de tafel gedekt en een bewoner die 

nog in bed lag geroepen uit bed te komen, omdat het etenstijd was.  
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De diversiteit van de omgeving wordt overigens niet alleen gevormd 

door fysieke kenmerken, maar ook door de mensen die daarvan deel 

uit maken, zowel medecliënten als het verpleegkundig team. 

Binnen Functioneringsgerichte Rehabilitatie zijn verschillende 

methodieken ontwikkeld om de cliënt centraal te stellen binnen een 

omgevingsgerichte benadering en die de begeleider doelgericht kan 

inzetten bij de ondersteuning (Andreoli, 2004, 2008; Boomsma, 

2007). Daarbij gaat het erom de cliënt te leren kennen, niet alleen in 

zijn beperkingen maar vooral in waarvan iemand het moet hebben, uit 

de verf komt als persoon. Het éénmalig in kaart brengen van 

verschillende levensgebieden is daarbij niet afdoende, het gaat er juist 

om voortdurend te blijven kijken en daarop je handelen, als 

begeleider, af te stemmen.  

 

Impliciete afstemming 

Kijken/afstemmen/ toetsen is een overstijgende methodiek en wordt 

doorlopend toegepast. Het heeft ten doel het bieden van maatwerk op 

het moment. De ondersteuning wordt voortdurend afgestemd op de 

persoonlijke toestand van de cliënt en de mogelijkheden van cliënt en 

begeleider. De begeleider schat in: hoe is de cliënt er aan toe? Is hij 

betrokken bij wat er om hem heen gebeurt? Komt hij uit de verf? 

Waar knapt hij van op? De cliënt rechtstreeks vragen naar zijn 

toestand, invullen of begrijpen daarvan zijn niet nodig. Kijken volstaat 

om daarvan een beeld te krijgen; het handelen van de begeleider wordt 

daarop doorlopend afgestemd en het effect daarvan op het 

functioneren van de cliënt voortdurend getoetst. Dit stelt eisen aan 

alertheid van de begeleider en betekent ook het kunnen afwijken van 

routines als de toestand van de cliënt of de situatie daarom vraagt.  

 Het belang van kijken en afstemmen blijkt bijvoorbeeld bij een 

bewoner met de Ziekte van Parkinson, die sterke wisselingen in haar 

functioneren kent, zowel lichamelijk als psychisch. In goede doen 

loopt zij gemakkelijk van haar kamer naar de huiskamer, is zij goed 

gestemd en maakt grapjes. In slechte doen kan zij moeilijk bewegen, 

is zij onzeker en snel overvraagd. Wanneer haar dan gevraagd wordt 

te helpen met aankleden of zelf haar maaltijd op te halen reageert zij 

met schelden en het maken van verwijten. Zij voelt zich niet gezien en 

gehoord. Door de verpleging werd haar gedrag als agressief en 

gemakzuchtig betiteld. Andere verpleegkundigen noemden juist bij 
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deze mv. nooit tegen agressiviteit aan te lopen. Wanneer mv. aangaf 

zich niet goed te voelen kwamen zij haar tegemoet door bijv. haar eten 

op de kamer te brengen en haar het wassen en aankleden uit handen te 

nemen. Het team leerde haar toestand af te lezen en daarop de 

ondersteuning af te stemmen (van begeleiden bij - tot overnemen van), 

waardoor niet alleen de zorgverlening beter liep maar ook de voor 

haar goede momenten werden uitgebuit. Bovendien bleef de 

gevreesde gemakzucht (“straks wil ze bij alles geholpen worden”) uit: 

wanneer mv. zich goed voelt, wil ze juist zo veel mogelijk zelf doen! 

In het zorgplan zijn zorguitgangspunten beschreven: wat is nodig 

om de zorg optimaal te kunnen realiseren in termen van onder meer 

omgeving en bejegening. Dit is niet bedoeld als een voorgekookt en 

strak protocol, dat zorgverleners aan banden legt. Het geeft richting 

aan wat de cliënt nodig heeft, maar geeft tegelijkertijd de begeleider 

ook de vrijheid om te doen  wat bij hemzelf past. De begeleider heeft 

de ruimte af te wijken van ingeslepen routines en te doen wat hem op 

een bepaald moment invalt en wat er mogelijk is.   

Zo is er een verpleegkundige die erg creatief is. Eén van haar 

hobby’s is het maken van kralenkettingen. Op een zondagdienst, vaak 

een wat lege dag, neemt ze de spullen mee naar het werk en maakt 

samen met de bewoners die dat willen een ketting. Enkele dames zijn 

meteen enthousiast en gaan aan de slag met het uitzoeken van de 

kralen die ze willen.  Een andere bewoner houdt het van een afstand in 

de gaten en bromt dat hij niet van die frutsels houdt. Toch blijft hij 

betrokken bij wat er om hem heen gebeurt.   

 

Functioneringsherstel 

Binnen de woonafdeling zijn cliënten die in redelijk goede doen zijn, 

maar onvoldoende om zich in orde te voelen: er zijn veel lege 

momenten, ze komen de dag door met bijvoorbeeld veel roken en 

uiten regelmatig klachten. Dan gaat het erom dingen te doen die hen 

uit het overleven weghaalt en te proberen terug te gaan naar 

functioneren. De verantwoordelijkheid van het eigen welbevinden ligt 

bij de cliënt –die is ook de enige die het aan den lijve ondervindt. Dit 

betekent niet dat de begeleider met de handen over elkaar aan de 

zijlijn staat te kijken en afwacht. Integendeel, de begeleider houdt zijn 

eigen verantwoordelijkheid. Het proces van ondersteunen vraagt een 

actieve houding van de begeleider waarin hij doet en laat.  
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Overzicht bieden 

‘Structureren’ is binnen de ondersteuning van mensen met een 

beperking een veel gebruikt begrip. Bij structuur bieden gaat het erom 

het leven van de cliënt overzichtelijk en voorspelbaar te maken. 

Daarbij dient structuur niet te worden verward met striktheid en 

gebondenheid aan regels, waarvan vooral niet mag worden 

afgeweken. Bij te veel of te automatische structuur worden de 

mogelijkheden van het moment uit het oog verloren en ontstaat 

hospitalisatie. Structuur is geen doel op zich, maar staat ten dienste 

van voorspelbaarheid en geven van overzicht, zodat de cliënt daarop 

kan anticiperen en eventueel leert invloed uit te oefenen op 

bijvoorbeeld zijn activiteiten en dagprogramma. Het gaat er om een 

balans te vinden tussen geplande en niet geplande activiteiten.  

Op een groepswoning woont mevrouw Jongsma, die naast 

stemmingsklachten behept is met een verstandelijke beperking. Elke 

ochtend opnieuw weet zij niet waar ze aan toe is en kan ze niet zelf op 

gang komen. Zij staat in de deuropening en beklaagt zich over alles. 

Het lukt haar niet greep te krijgen op haar bestaan. Bij rehabilitatie 

wordt veel waarde gehecht aan het maken van eigen keuzes, maar dat 

is nou net waar zij veel moeite mee heeft. Voortaan zoekt de 

verpleegkundige samen met haar kleren uit en komt ’s ochtends 

meteen bij haar langs om haar op weg te helpen: medicatie en ontbijt 

worden op haar kamer gebracht. 

 

Trekpaardstrategie 

Sommige cliënten (die bijvoorbeeld depressief, apathisch of passief 

zijn) hebben grote moeite met op gang komen: ze willen niks, hebben 

nergens zin in of worden in beslag genomen door problemen en 

klachten. Voor deze groep cliënten is het nodig de kansrijke omgeving 

minder vrijblijvend te presenteren: soms richt de begeleiding zich op 

de cliënt naar de wereld brengen, soms op de wereld naar de cliënt 

brengen.  

Een veel gebruikte methodiek is de trekpaardstrategie: wanneer 

de begeleider vermoedt dat een bepaalde activiteit of situatie 

mogelijkheden biedt voor een cliënt om ‘er van op te knappen’ wordt 

de cliënt op gang geholpen om tot die activiteit te komen. De 

begeleider trekt hem als het ware in beweging. 
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Bij de handwerkclub is ieder vrij een activiteit te kiezen. 

Mevrouw zit er altijd bij zonder iets te doen, wanneer je haar vraagt 

wat ze wil zegt ze “Ik weet het niet, ik wil niks.”  Van haar is bekend 

dat zij veel gehandwerkt heeft en met plezier. Zij kan niet bedenken 

wat ze wil doen en komt daardoor tot niets. De activiteitenbegeleidster 

kiest een activiteit waarvan zij vermoedt dat zij er mee uit de voeten 

kan: “Een pannenlap breien, dat lijkt me nou echt iets voor u! Ik zet 

het vast voor u op, dan kunt u er zo mee verder.” Meestal lukt het om 

mevrouw Jongsma zo in beweging te krijgen. 

 

Sleeptouwmethode 

Soms is het moeilijk een beeld te krijgen van wat nog tot de 

mogelijkheden van de cliënt behoort om zijn wereld op orde te houden 

en wat potentiële aanknopingspunten voor functioneren kunnen zijn, 

bijvoorbeeld omdat de cliënt steeds voorstellen afhoudt. De 

sleeptouwmethode is een strategie om op zoek te gaan naar mogelijke 

aanknopingspunten zonder dat de begeleiding een idee heeft in welke 

richting die gezocht moeten worden. Bij deze methode gaat het er om 

dat de begeleider de cliënt meeneemt bij zijn eigen werkzaamheden, 

waardoor er mogelijk iets op zijn pad komt waarbij hij zich actief of 

passief betrokken voelt en daarvan opknapt. Bij de sleeptouwmethode 

past een stellende benadering. 

Als voorbeeld een depressieve dame, die zich terugtrekt op haar 

kamer en in bed gaat liggen. Als haar gevraagd wordt of zij het leuk 

vindt mee te gaan naar de supermarkt, wijst zij dit altijd af.  Door haar 

geen bedenktijd te geven lukt het vaak wel haar mee te krijgen: “Hier 

is uw jas, we gaan samen naar de winkel.” Eenmaal onderweg merkt 

zij dingen op in de natuur, zoals bloeiende planten, de bladeren die 

van de bomen zijn gewaaid ed. In de winkel helpt zij niet mee 

boodschappen op te zoeken; als de begeleider haar vraagt welk merk 

schoonmaakmiddel ze moeten hebben weet mevrouw dat wel: “Die 

groene, die had ik vroeger thuis ook altijd.” Mevrouw is weer even 

betrokken bij de omgeving. 

 

Aanspreken en stellen van regels 

Soms zijn er ook mensen die disfunctioneren en grenzen overschrijden 

wat betreft veiligheid, sociale omgang of zelfzorg-verant-

woordelijkheid. Daarbij kan het gaan om seksueel grensover-
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schrijdend gedrag (een man die met een erectie in bed ligt en dan de 

verpleegkundige belt voor hulp bij het wassen) of agressie: bedreigen, 

slaan, met wandelstok meppen. Natuurlijk moeten dan grenzen 

worden gesteld en duidelijk neergezet worden wat de maatschappij 

vraagt. De begeleider dient stellig en stellend op te treden en geen 

ruimte voor discussie te laten. Daarbij is het de kunst om tegelijkertijd  

recht te blijven doen aan hoe het voor die persoon is, en diens 

medestander en bondgenoot te blijven. De begeleider keurt niet de 

cliënt als persoon af, maar uitsluitend diens gedrag. In de 

hulpverlening gaat het hier vaak mis en wordt direct een machtstrijd 

aangegaan.   

Zoals bij meneer Blom: hij is vaak eisend tegenover zorgverleners 

en kwaad wanneer iemand later komt dan hij verwacht. Hij begint te 

schelden en tieren en heeft zelfs een verpleegkundige geslagen. Dat 

dit gedrag ontoelaatbaar is moet duidelijk worden gesteld, maar 

zonder meneer als persoon af te wijzen. De hulpverlener kan dat doen 

door bijvoorbeeld te zeggen: “Ik wil u graag helpen, maar zo kan ik 

dat niet. Ik ga nu weg en kom straks bij u terug.”  Op een later 

moment, wanneer hij weer bekoeld is, wordt het gebeurde met hem 

besproken én wordt gekeken wat er nodig is om hem te helpen te 

voorkomen dat dit nog eens gebeurt. 

 

Functioneringsversterkende gespreksvoering 

Functioneren kan worden versterkt door het opnieuw in beeld brengen 

van recente functioneringsmomenten: in gesprek laat de verpleging de 

cliënt terugkijken op recente naar wens verlopen situaties. Hierdoor 

raakt de cliënt weer gespitst op aanknopingspunten voor het gewone 

doen en laten. Functioneringsversterkende gespreksvoering behelst 

‘op een ongewone manier over gewone dingen te praten’.  

Er zijn twee gesprekstechnieken: 

• Ruimte geven voor ‘schoonpraten’ 

• Opzoeken en uitvergroten 

Wanneer een cliënt in beslag genomen wordt door klachten 

(bijvoorbeeld ontevreden is met zijn bestaan binnen een psychiatrische 

instelling) is het belangrijk diens verhaal aan te horen. De cliënt krijgt 

de gelegenheid kwijt te kunnen wat haar in beslag neemt –schoon te 

praten- zonder dat de hulpverlener daar verder op ingaat. Zo is er een 

cliënte  die elke ochtend na het opstaan laat weten zo verdrietig te zijn 
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omdat ze zo graag terug wil naar haar eigen huis. De verpleging wil 

dit gevoel bij haar wegnemen en noemt redenen waarom het thuis niet 

meer ging en dat zij in de groep toch ook goed voor haar zorgen. Voor 

mevrouw. is dit een aanleiding om nogmaals aan te geven hoezeer zij 

haar eigen huis mist: zij wordt niet gehoord en zet nog duidelijker haar 

boodschap neer. Door aan mevrouw. te laten merken dat je haar 

gehoord hebt (“Ik kan me goed voorstellen dat u uw huis mist, dat is 

ook verdrietig”) zonder daar verder op in te gaan ontstaat ruimte om 

iets anders te gaan doen of te bepraten, bijvoorbeeld over koetjes en 

kalfjes, of voorvallen in de omgeving, krant, tv, e.d. Ook 

reminiscentie, stilstaan bij vroegere succesbelevingen, voorkomt dat 

cliënten weer door klachten in beslag genomen worden. Er is 

overigens ook niks mis mee om iets over jezelf te vertellen, als je 

vermoedt dat een cliënt daarbij kan aansluiten of haar daardoor 

verhindert met klachten bezig te zijn. Zo zijn er meerdere dames die 

mij altijd vragen hoe het met de kinderen is en die kans ook vaak 

benutten om herinneringen op te halen van toen hun eigen kinderen 

nog klein waren 

 

In beeld brengen door informeren  

Dit jaar is bij GGZ Friesland Ouderen een project gestart waarbij 

enkele bewoners vanuit een lang, vaak tientallen jaren, durend verblijf 

binnen de psychiatrie, zijn gaan wonen in een regulier 

verzorgingshuis. Zij krijgen daarbij ondersteuning op maat. Voor een 

cliënt houdt deze ondersteuning in een wekelijks gesprek met de 

verpleegkundige, waarbij ze wegwijs wordt gemaakt in haar nieuwe 

omgeving, waar informatie te halen valt en wordt geïnformeerd over 

wat er zoal te doen valt. De begeleider kan lukraak onderwerpen 

aansnijden maar ook de omgeving verkennen met in het achterhoofd: 

“waar kan mijn cliënt iets mee”of “waar heeft zij recht op”. De 

informatie is vrijblijvend, het gaat er niet om dat de cliënt er iets mee 

moet en daar wordt ook niet op aangedrongen. Het informeren is 

meestal voldoende om haar in beweging te krijgen, zij wordt daardoor 

als vanzelf uitgenodigd  dingen te doen die bij haar passen. (“Ik zag 

op het prikbord dat er donderdag muziek is in het restaurant.”)  

Daarnaast wordt met haar teruggekeken op hoe zij dingen heeft 

aangepakt en dat heeft ervaren. Door de techniek van ‘opzoeken en 

uitvergroten’ informeert de begeleider naar recente functionerings-
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momenten en nodigt de cliënt uit te vertellen hoe die verlopen zijn. 

Hierdoor krijgt zij nogmaals in beeld waarvan zij het moeten hebben 

waardoor ze het eerder nogmaals gaat opzoeken. 

 

Conclusie 

In de hulpverlening van mensen die vanwege een blijvende psychia-

trische kwetsbaarheid wonen in een psychiatrische instelling is het in 

de eerste plaats zaak te zorgen voor een kansrijke omgeving. 

Vervolgens gaat het er om de cliënt te begeleiden bij een al doende en 

latende zoektocht naar de bij hem en zijn toestand passende, 

welbevinden-bevorderende mogelijkheden. Hiermee wordt het natuur-

lijke, bij ieder mens aanwezige proces van het bewaken van het eigen 

welbevinden, gereanimeerd. 
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