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Inleiding 

Binnen de consultatie zoals die door de GGZ-Friesland ouderen 

gegeven wordt aan medewerkers uit de thuiszorg- en verpleeg en 

verzorgingshuizen is het doel om de hulpverleners meer handvatten te 

bieden om om te gaan met probleemgedrag van hun cliënten. De 

ervaring leerde dat voordat men bij de GGZ aanklopt er al van alles 

geprobeerd is om de problematiek het hoofd te bieden. Als iemand 

storend is voor zijn omgeving wordt iemand bijvoorbeeld alleen gezet. 

Als er sprake van onrust is wordt er bij de huisarts om sederende 

medicatie gevraagd. Deze maatregelen kunnen er toe leiden dat de 

cliënt steeds minder tot succesvol functioneren komt en zo dus meer 

probleemgedrag kan gaan vertonen.  

Als de GGZ uiteindelijk wordt ingeschakeld is er vaak de vraag 

om begrenzing van het gedrag of een oplossing in de vorm van een 

opname. De hulpverleners zijn daarbij vooral gefocust op problemen 

en hebben niet meer voor ogen welk gezond functioneren bij de cliënt 

nog aanwezig is en hersteld of versterkt zou kunnen worden.  

Om cliënten in een eerder stadium te kunnen helpen is vroeg-

signalering belangrijk. Die mogelijkheid hebben we gecreëerd door 

met alle zorginstellingen frequent consultatiebesprekingen te houden 

waarbij casuïstiek kan worden ingebracht. Om de hulpverleners 

daarnaast ook te leren kijken naar wat de cliënt nodig heeft om tot 

succesvol functioneren te komen, zijn we gebruik gaan maken van de 

functioneringsgerichte rehabilitatie methode (Andreoli, 2004; Bakker-

de Pree, 2000). 
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Cursus 
We besloten om een cursus te ontwikkelen waarin we de 

hulpverleners van de betreffende instellingen competent maken in het 

werken vanuit de visie van de functioneringsgerichte rehabilitatie. We 

wilden dus niet alleen kennis overbrengen, maar ook vaardigheden en 

de attitude van de hulpverleners verbeteren. Dat hebben we gedaan 

door naast theorie ook de praktijk er bij te betrekken en te werken met 

activerende werkvormen waarbij de docent niet alleen doceert, maar 

ook een coachende rol heeft naar de deelnemers.  De cursus heet: 

“Van probleem naar kans in de ouderenpsychiatrie” (Andreoli & 

Wiegers, 2007). 

Deze cursus bestaat uit zes lessen van twee en een half uur, 

waarbij in iedere les een ander thema aan bod komt. 

Mijn vraag aan u is: wat heeft u nodig om het in deze huiskamer een 

half jaar vol te houden? 

 

 
 

Ongetwijfeld zult u allemaal een verscheidenheid aan materiële en 

immateriële onderwerpen kunnen noemen die voor u essentieel zijn. 

Het kijken naar wat jezelf nodig hebt vestigt meteen de aandacht op de 

vraag: ‘bieden wij onze cliënten een kansrijke omgeving en wat heeft 

ieder nodig om een leven te kunnen leiden dat bij hem past?’ Dat is 

een belangrijk uitgangspunt geweest bij deze cursus: de zoektocht 
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naar het persoonlijk succesvol functioneren van de individuele cliënt 

in plaats van de focus op het probleemgedrag welke vaak al uitvoerig 

in beeld is gebracht en beschreven.  

 

Eerste les 

Ik zal nu in grote lijnen beschrijven welke onderdelen er per les aan de 

orde komen. In de eerste les gaat het om de visie op hulpverlenen. In 

deze les beginnen we met de blik van de hulpverleners op zichzelf te 

richten: Wat heb jij nodig om tot succesvol functioneren te komen. 

Als snel blijkt in de lessen dat iedereen andere behoeften heeft. De 

focus kan dan al snel naar de bewoners worden gebracht: ‘wat hebben 

die nodig en hoe geven jullie, als hulpverleners daaraan vorm? Het 

begrip kansrijke omgeving wordt geïntroduceerd en stil gestaan bij 

vragen als: is jullie instelling/de omgeving van de cliënt een kansrijke 

omgeving? Zijn er voldoende persoonlijke aanknopingspunten voor de 

cliënt? In deze eerste les leren we de hulpverleners vooral hoe ze 

anders moeten kijken: naar  gezond functioneren i.p.v. alleen te 

focussen op het probleemgedrag. 

 

Tweede les 

In de tweede les moeten de deelnemers aan de cursus een presentatie 

geven over een door hun gekozen bewoner, waarbij ze vooral 

presenteren wat de ‘X-factor’ van die cliënt is. Wat heeft die cliënt 

nodig om tot gezond functioneren te komen? Waar komt hij of zij mee 

uit de verf?  Hierop krijgen de deelnemers feedback van elkaar en de 

docenten. Soms is er sprake van herkenning, soms ook van verrassing: 

“dat heb ik nooit geweten!”  In de tweede les besteden we verder 

aandacht aan hoe krijg je de cliënt in beweging? Dat houdt in dat de 

hulpverleners gespitst moeten zijn op kansen voor het persoonlijke 

succesvolle functioneren. Vaak is er bij cliënten die langdurige zorg 

nodig hebben sprake van een misaanpassing: de cliënt wordt in beslag 

genomen door zijn klachten of is aan het overleven waarbij de cliënt 

een minimale bestaansbalans probeert te handhaven. Ontregeling 

wordt zo buiten de deur gehouden, maar je kunt niet spreken van 

welbevinden. Om de cliënt in beweging te krijgen introduceren we 

methodieken als: gedaan krijgen, in beeld brengen door te informeren 

en door te doen. Met name de trekpaard- en sleeptouwmethode 

(Andreoli 1999) worden nader toegelicht, omdat bij cliënten in bijv. 
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de verpleeg- en verzorgingshuizen vaak sprake is van erg vastgelopen 

situaties met weinig succesvol functioneren. Door kritisch te kijken 

welke methodieken ze nu toe te passen en hoe ze dat doen worden de 

hulpverleners zich bewust van hun handelen en maken ze zich het 

functioneringsgerichte vocabulaire eigen waardoor ze beter kunnen 

verwoorden wat ze in de praktijk doen aan het herstellen en versterken 

van het gezonde functioneren. 

 

Derde les 

Vóór les drie moet men dan ook in de praktijk de trekpaard- of 

sleeptouwmethodiek uitproberen. Enerzijds moeten ze nadenken: ‘wat 

doe ik?’ en anderzijds moeten ze een bewuste keuze maken voor een 

methodiek. In de les wordt daar weer op teruggekomen. In de derde 

les staat het grenzen bewaken centraal. Wat  is grensoverschrijdend 

gedrag? Hoe stel je regels? Daarbij moeten ze ook inventariseren 

welke regels er op de afdeling gelden en hoe ze die hanteren. Wat is 

daarbij de beste bejegeningswijze (verbaal/non-verbaal). Belangrijk 

aspect is dat men bij begrenzing de cliënt een alternatief biedt, dus 

niet alleen begrenzen of een sanctie toepassen, maar de cliënt helpen 

om weer te komen tot succesvol functioneren zodat het 

disfunctioneren overbodig wordt. 

 

Vierde les 

Voor de vierde les gaat het om het thema ’Weer grip krijgen’. 

Angst en dwang worden daarbij uitgediept. Een techniek als 

’schoonpraten’ komt aan de orde. Daarbij krijgt de cliënt de ruimte om 

zijn hart te luchten om zo weer een omslag naar functioneren mogelijk 

te maken. Samen met de cliënt kan de hulpverlener dan kijken naar 

momenten  dat er wel sprake was van functioneren in de voorgaande 

periode. Door hierbij stil te staan worden voor de cliënt weer zijn 

kansen voor zijn persoonlijke succesvolle functioneren naar voren 

gehaald. Door middel van een rollenspel wordt deze methode van 

gesprekken voeren vervolgens geoefend. Daarnaast wordt de methode 

van de drie ’E-s’ (Andreoli, 1999) geïntroduceerd (de letters staan 

voor: Exposure, Experience en Expertise) een methode waarbij de 

cliënt wordt ondersteund om nieuwe ervaringen op te doen en zo zijn 

succesvolle functioneren te verbreden. 
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Vijfde les 

In de vijfde les gaan we in op persoonlijkheid: eigenaardigheden en 

eigen aardigheden. In gegaan wordt op persoonlijkheid als ‘over het 

algemeen de voorkeur krijgende karakteristieke manieren van doen en 

laten’ tot ‘persoonlijkheidstoornissen’: karakteristieke manieren van 

doen en laten als niet succesvolle aanpassing: misaanpassing. De 

hulpverleners hebben ook de opdracht gekregen in hun praktijk te 

kijken op welke manier en wanneer er sprake is van dergelijke 

misaanpassingen (in het oude jargon: persoonlijkheidsstoornissen) bij 

hun cliënten. Vanuit de casuïstiek die zij inbrengen gaan we 

vervolgens met behulp van de incidentmethode een situatie uitdiepen 

waarbij er sprake was van probleemgedrag. Met behulp van de hele 

groep proberen we te kijken welke interventies er mogelijk zijn met de 

uitgangspunten van de functioneringsgerichte rehabilitatie als 

leidraad: dus niet alleen het probleemgedrag ombuigen, maar ook 

gespitstheid ontwikkelen voor situaties waarin het succesvolle 

karakteristieke functioneren aan de orde kan komen. 

 

Zesde les 

Les zes heeft als thema ‘Structuur en overzicht bieden’. Uitgangspunt 

daarbij is dat de cliënten door een gebrek aan overzicht moeite hebben 

om een geschikte strategie te kiezen om zodoende een veilige, 

vertrouwde omgeving te ervaren. De rol van de hulpverlener is daarbij 

het functioneren herstellen door structuur en overzicht te bieden, 

waarbij de cliënt stapsgewijs wordt geholpen om bepaalde zaken te 

regelen/uitvoeren, en daarbij drempels moet worden over geholpen 

(hierbij moet ook vaak gebruik worden van gedaan-krijg methodieken 

zoals eerder in de cursus aanbod zijn gekomen. Versterking van het 

netwerk en een gestructureerde woonomgeving komen daarbij ook aan 

bod . Bij veel cliënten moet daar weer in beeld gebracht worden wat 

hij/zij nodig heeft om tot functioneren te komen. Is er in de omgeving 

van de cliënt een voldoende herkenbare en bij hem passende 

leefstructuur en dagbesteding? Dit zal moeten worden vormgegeven in 

het leven van alle dag van de cliënt en niet alleen gebaseerd op een 

‘entertainmentcultuur’. De deelnemers aan de cursus krijgen de 

opdracht om te inventariseren welke elementen van zorg binnen hun 

instelling daarbij bevorderend werken voor het creëren van een 

kansrijke omgeving en welke belemmerend. En welke ideeën zijn er 
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om daar verbetering in aan te brengen? Daarmee is de cirkel rond en 

zijn we aan beland bij de foto die we bij het begin van de cursus 

voorlegden. 

 

Follow-up 

Om een en ander in de praktijk te implementeren is gebleken dat er op 

deze cursus nog wel een vervolg noodzakelijk is. Dat gaat dan om 

casuïstiek besprekingen waarbij de hulpverleners situaties uit de 

praktijk inbrengen en er ingegaan wordt hoe je hierbij met de 

methodieken van de functioneringsgerichte rehabilitatie interventies 

zou kunnen plegen. Soms gaat het om bevestiging, herdefiniëring, 

maar toch vooral steeds weer de focus verplaatsen van het probleem 

naar datgene wat de cliënt nodig heeft om wel tot succesvol 

functioneren te komen. 

Een andere methodiek die we hierbij wel succesvol hebben 

toegepast is feedback op het handelen met behulp van de video. Er 

wordt dan ingegaan op een concrete praktijksituatie die als moeilijk 

wordt ervaren en op video wordt vastgelegd. Uitgangspunt is dan 

vooral in de groep te focussen op de succesvolle interventies en 

bejegening. Een vorm van positieve feedback, waarbij de hulpverlener 

geholpen wordt zijn/haar manier van succesvol handelen weer in 

beeld te brengen. Hiermee neemt de handelingsverlegenheid af en het 

zelfvertrouwen toe. Dit is een methode die dichtbij training-on-the-job 

staat, een andere manier om in de praktijk het voorbeeld te geven, 

inzicht op te doen en feedback te geven. 

 

Evaluatie 

Bij de evaluatie van de cursus in een verpleeghuis bleek dat de 

overgrote meerderheid van de deelnemers aan de cursus meer 

handvatten hadden gekregen om probleemgedrag hanteerbaarder te 

maken, waarbij ze aangaven dat ze dit niet hadden willen inwisselen 

voor uitgebreide theorie over ziektebeelden. Het is ook een visie die 

goed aansluit bij de huidige ontwikkelingen zoals kleinschalig wonen. 

Deze cursus is voor allerlei disciplines ( verzorgenden, activiteiten-

begeleiders, verpleegkundigen, cliëntenadviseurs) te begrijpen en toe 

te passen in diverse woon- en behandelsettingen. 
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