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Zie figuur 2, Opdeling mesoniveau. SWVG-rapport, De ontwikkeling van een multidisciplinaire 

richtlijn voor het betrekken van naasten in de GGZ. 2020

- Vriendelijk bejegenen en onthalen van familie

- Informatie aan en van naasten

- Ondersteuning voor en door familie

- Betrekken van naasten

4 Pijlers



Er beweegt wat in de GGZ



Goede voorbeelden







• Ervaren nood

• Gezamenlijk visie,  ondersteund door beleid/ directie

• Cultuur binnen een organisaties/ team/ afdeling – attitude HV 

• Medisch model – herstelgericht model

• Vertrekken vanuit (Familie-) Ervaringsdeskundigheid + ook bij hulpverleners

Kritieke succesfactoren



• Opleiding en vorming

• Coaching 

• Opvolging en structurele inbedding

• Good practices: inspirerend bv www.familie-praktijk.be

• Middelen en infrastructuur

• Ontwikkeling ondersteunende methodieken:

• Familiereflex
• Familievertrouwenspersoon
• Familietevredenheidsmeting

Kritieke succesfactoren





MDR voor het betrekken van naasten in GGZ

Naasten erkennen als vaste waarden in het leven van de 
zorggebruiker en maximaal betrekken in de zorg

Betrekken: informeren, onthalen, vriendelijk bejegenen, 
actief samenwerken en ondersteunen

Onderzoek

Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid 
en Gezin

Vanlinthout, E., Coppens, E., 
Opgenhaffen, T., Scheveneels, S., Put, 

J. & Van Audenhove, Ch. 

Hulpverleners

Directies van 
voorzieningen

Beleidsmakers

Generiek

Hele GGZ 
(residentieel, ambulant en mobiel)

Alle leeftijdsgroepen

Verschillende disciplines

Doel

Doelgroep



Hulpverlener

Basishouding Specifieke situaties Juridische aspecten

Met naasten aan de slag 
gaan

Bij doorverwijzing / 
afronding

Recht speelt (niet altijd)
een rol

Kinderen en jongeren als 
naasten

Suïcidaal gedrag Beroepsgeheim en 
uitzonderingen op het 
beroepsgeheim

Naasten bejegenen Tijdens een crisissituatie Beslissings-
onbekwaamheid

Informatie geven en
ontvangen

Wanneer de relatie 
verstoord is

Onderscheid
persoonsgebonden en 
niet-persoonsgebonden 
informatieNaasten ondersteunen Specifiek in residentiële 

setting



 Een beleid uitwerken

 Zorgen voor gedeelde verantwoordelijkheid

 Zorgen voor een gedragen beleid

 Gespecialiseerde functies installeren

 Hulpverleners opleiden en trainen

 Expertise delen

 Praktische hulpmiddelen aanreiken

 Infrastructuur en inrichting

 Een ondersteuningsaanbod voor naasten

 Het beleid opvolgen, evalueren en bijsturen

Zorgorganisatie



 Kennis en vaardigheden van hulpverleners

 Coaching en opvolging

 Financiële middelen

 Betrouwbare informatie voor het brede publiek

 Onderzoek

 Participatie van naasten

Overkoepelend 

beleid



3 partners 
in de zorg



4 pijlers

Zie figuur 2, Opdeling mesoniveau. SWVG-rapport, De ontwikkeling van een multidisciplinaire 

richtlijn voor het betrekken van naasten in de GGZ. 2020

Zet weerkerend en doorheen de behandeling in op:

- Vriendelijk bejegenen en onthalen van familie

- Informatie aan en van naasten

- Ondersteuning voor en door familie

- Betrekken van naasten

Fundamenten van een familievriendelijk beleid



Familiereflex

• Gebaseerd op de richtlijn rond het betrekken van naasten

• Gelanceerd op 23 juni 2021: campagnespot

• Sectorspecifiek: gericht naar GGZ

• Website waar alle informatie en het ondersteuningsaanbod verzameld is

• Naast(en) samen staan we sterk

https://familiereflex.be/toolbox/campagne-materiaal/
http://www.familiereflex.be/


Aanbod Familiereflex.be

QuickScan

Reflectietool

Opleiding

Online toegankelijk 
basisleertraject + 

verdiepingsmodules

Brochures

Om aan familie te geven of 
om als hulpverlener in te 

zetten doorheen de 
begeleiding

Richtlijn

Volledige richtlijn + 
samenvatting

Coaching

Traject om de 
aanbevelingen uit de 

richtlijn in organisaties te 
implementeren

Infosessies

Opname + aanvraag Q&A



Terugblik: bereik van het online aanbod

Type Bereik

Website 20 022 keer bezocht

Infosessies +en Q&A sessies 650 inschrijvingen

Online vormingen 971 inschrijvingen

QuickScan 199 opgevraagde rapporten

Brochures 1470 brochures opgevraagd door 68 organisaties



Setting Totaal aantal 
organisaties

Organisates ≥1 mw beroep op 
aanbod FR

Percentage

Ambulante revalidatie 47 21 44,68%

BW 36 25 69,44%

CAW 11 4 36,36%

CGG 19 16 84,21%

MT 57 24 42,11%

PAAZ-/K-diensten 38 13 34,21%

Psychiatrische centra / ziekenhuizen 31 28 90,32%

Psychosociale revalidatie centra 25 6 24,00%

PVT 22 9 40,91%

Revalidatiecentra verslaving 14 0 0,00%

TOTAAL 300 146 48,67%

Terugblik: bereik van het online aanbod



Terugblik: bereik van de coachings

Coaching september 2021 – juni 2022

17 kandidaat organisaties

9 opgestarte trajecten (16 organisaties)

Beschut Wonen, CGG, Mobiel team, PAAZ, Psychiatrische centra, PVT

6 van de 9 trajecten afgerond



Evaluatie 
rapport

- Meerwaarde van het aanbod

- Nog niet elke organisatie bereikt

- Noden vanuit het werkveld

- Opportuniteiten om verder op in te zetten

1 jaar Familiereflex



• Einde projectsubsidie: Inkanteling binnen regulier aanbod Familieplatform

• Verderzetting gratis aanbod van informatie op de website: infosessies en QuickScan

• Grondige evaluatie en bijsturing van de QuickScan

• Aanpassing van online vormingen naar Learndash: blijvend gratis aanbod, eenvoudigere 
registratie en toegang tot alle online opleidingen Familieplatform, deelnemersattesten

• Brochures: digitaal vrij toegankelijk of fysieke exemplaren bestellen

• Aangepaste trajecten voor coaching, beschikbaarheid draaiboek

• Breed aanbod vormingen voor zorgorganisaties aangevuld met thema’s vanuit coaching

• Inkateling in referentiekader?

Blik vooruit



Heb je vragen? 

www.familiereflex.be

Dankjewel

info@familiereflex.be

daisy.nauwelaers@familieplatform.be
Bron: Een multidisciplinaire richtlijn om naasten 

sterker te betrekken in de geestelijke 

gezondheidszorg.  

Steunpunt WVG





Achtergrond

Familie/naasten spelen een belangrijke rol

• Zij ondersteunen het herstelproces

• Maken zich vaak zorgen

• Nemen zelf veel zorg op

• Leven vaak in teken van hun familielid

 Grote impact op naasten

 Meer en meer organisaties en zorgverleners hebben aandacht voor naasten

Maar wat als dit aanbod voor hen onvoldoende is? 
• Wanneer ze zich zorgen maken en weinig aansluiting vinden in de zorg?

• Als ze extra vragen hebben?

• Als ze niet tevreden zijn? 



Achtergrond

De Familievertrouwenspersoon

Een familievertrouwenspersoon is een onafhankelijk aanspreekpunt voor familie.

Wanneer familie nood heeft aan een luisterend oor of moeilijkheden ervaart rondom de zorg voor 

een familielid, kunnen zij terecht bij de familievertrouwenspersoon.

Takenpakket
• Luisterend oor

• Informatie geven rond ziektebeeld, gevolgen voor familie

• Doorverwijzing

• Informatie rond beroepsgeheim

• Bemiddeling

• Ondersteuning bij klachten



Achtergrond

Voor wie ?

De familievertrouwenspersoon is beschikbaar en 

bereikbaar voor alle familieleden en naasten van 

personen die in begeleiding/behandeling zijn binnen 

de Vlaamse geestelijke gezondheidszorg.



Achtergrond van het project

2016 – Bevraging Sint Hiëronymus (Sint Niklaas) rond meerwaarde van een vertrouwenspersoon 

voor familie

2017 – Opstart FVP in Sint Hiëronymus

2019 – FVP in 4 organisatie: Sint Hiëronymus, PC Bethanië (Zoersel), Alexianen Zorggroep 

Tienen, Multiversum (Boechout & Mortsel)

2021 – Evaluatie project FVP in 4 organisaties1 + opstart verbreding Vlaanderen

1. Familieplatform vzw. Proefproject Familievertrouwenspersoon. 
Onderzoeksrapport, Antwerpen, 2022. 



Aantal contacten 2020-2021

- 256 contacten / acties 

- Face to face en telefonische contacten

- Ouders (34%), partner (22%), sibling (19%), zoon/dochter (6%), hulpverleners (5%)

- Vragen voornamelijk m.b.t. luisterend oor, informatie & bemiddeling



Kwalitatieve beoordeling

Er werden interviews afgenomen met

- 14 zorgverleners, 

- 4 familievertrouwenspersonen en 

- 8 familieleden 

met als doel het proefproject Familievertrouwenspersoon te evalueren. 



Positieve ervaringen

Alle geïnterviewde zorgverleners waren in het algemeen zeer positief over het project. 

Vier positieve aspecten werden in het bijzonder besproken: 

(1) FVP als extra luisterend oor voor familie wanneer zorgverleners hier zelf niet de tijd/ruimte voor 

hebben, 

(2) het belang van onafhankelijkheid/neutraliteit (bv. FVP mag dingen in vraag stellen, geen vrees dat 

informatie gedeeld wordt in team), 

(3) FVP als bruggenmaker & vertaler (d.i. banden met behandelend team herstellen) en 

(4) FVP geeft de familiebetrokkenheid van een instelling een gezicht.



Werkpunten

Tijdens dit proefproject kwamen ook een aantal werkpunten naar voor: 

(1) Vage functieomschrijving & onduidelijk wat FVP nu juist doet (oa. verschil FED & ombudspersoon), 

(2) Onbekendheid van de FVP, 

(3) Huidig gebrek aan een jaarlijkse terugkoppeling en 

(4) Soms nood aan nog meer ondersteuning.  



Vernieuwde aanpak sinds januari 2022



Aandachtspunten

- Minder verwarring met FED en ombudspersoon

- Minder verwarring met rol Familieplatform als beleidsondersteuning familie

- Grotere bekendmaking van functie FVP zowel bij familie als zorgverleners

- Voor alle zorgorganisaties in Vlaanderen



Aanpak naar familie

- Brede bekendmaking met 1 duidelijk aanspreekpunt (1 email/ 1 gsm/ 1 website)

- Verfijnen en verduidelijken functie omschrijving

! Familieleden kunnen nog steeds terecht voor luisterend oor, bemiddeling, ondersteuning, 

doorverwijzing



Aanpak zorgorganisaties

- Brede oproep aan organisaties om partnerschap aan te gaan: bekendmaking/ aanspreekfiguur/ 

moment van feedback/ enz dmv charter.

- Publicatie deelname of niet vanuit Familieplatform

- Jaarlijkse opmaak breed rapport over hele sector

- Individuele terugkoppeling (enkel casusgebonden), info per individueel centrum wordt niet in breed 

rapport opgenomen (blijft vertrouwelijk)

- Inzetten op verdere afstemming met ombudsfuncties



In praktijk

Centraal aanspreekpunt: Marieke Van Schoors

e-mail: familievertrouwenspersoon@familieplatform.be

gsm: 0471/90 79 50

Website: Familievertrouwenspersoon - Familieplatform

mailto:familievertrouwenspersoon@familieplatform.be
https://familieplatform.be/familievertrouwenspersoon/


Soorten aanmeldingen & vragen















Helpen jullie het project verder 
verspreiden?



Dank je wel

Vragen?

Marieke.vanschoors@familieplatform.be





Doel

Vertrekpunt = 
Perspectief van 

familieleden bevragen

Impuls en richting geven 
aan familiebeleid in 

zorgorganisaties

Systematisch 
verbeterpunten voor 

de zorg in kaart 
brengen

Hoe? Waarom?Wat?



● Contact en betrokkenheid

● Ondersteuning

● Ouderschap en kinderen

● Algemene tevredenheid

● Tevredenheid over…

 Informatie en betrokkenheid familie

 Bereikbaarheid van de organisatie

 Familietevredenheid over de begeleiding

Thema’s



Traject FTM

Opmaak instrument
Proefmetingen

Evaluatie

Differentiatie en 
bijsturen voor 

verschillende sectoren

Verbreding
Geïntegreerd 

kwaliteits-
beleid

Ontwikkeling



Historiek

Literatuuronderzoek + 
interviews met familie

Afbakening inhoud Terugkoppeling en afstemming 
met praktijkexperten en familie

Praktijktoets

Basis uit stap 1 en familie-
tevredenheidsvragenlijst uit Nederland

Opmaak kwantitatief 
meetinstrument

FTM versie 2, 
verbreden naar mobiele teams, 

IBW, psychosociale 
revalidatiecentra

Bijsturen en 
differentiëren

Proefmetingen in 
PZ/PC2 en PVT

Testen

01 02
03

04
05

2. Familieplatform vzw. Kwaliteit van zorg: het familieperspectief. Ontwikkeling en validering 
FamilieTevredenheidsMeting. Onderzoeksrapport, Antwerpen, 2021.



Concrete 
werkpunten

Impuls en richting geven aan familiebeleid

POSITIEVE ACTIE

Positieve

feedback
Verdieping 

kwalitatieve resultaten





Externe toetsing

Samenwerking met partners 
(oa. Qualicor)

FTM

Inkanteling FTM in werking van 
VIKZ (VIP² project)

Familiereflex

Uitbouw referentiekader

Geïntegreerde en gestroomlijnde aanpak voor het toetsen van 
kwaliteit van de zorg rond de thema’s familie(beleid) en KOPP(beleid) 

Geïntegreerd kwaliteitsbeleid

Lerend netwerk



De stem van 
familie



1575

39

Familieleden
(groot)ouders, kinderen, 
partners, broers/zussen, 
vrienden, …

Zorgorganisaties
PZ/PC/PAAZ, PVT, IBW, 
Mobiel team, psychosociaal 
revalidatiecentrum



Mobiele teamsPsychiatrische ziekenhuizen
en – centra + PAAZ

Voorlopige resultaten 
meting 2021-2022

8 mobiele teams
100 familieleden

6 zorgorganisaties
356 familieleden



Contact

Mobiele teamsPZ/PC/PAAZ

14%

12%

23%

19%

53%

25%

25%

17%

28%

42%

18%

24%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Weet/wist u met wie u binnen het behandelend

team contact kon opnemen als u daar behoefte

aan had?

Zijn/Waren er contactmomenten tussen u en

het behandelend team?

Voelt/Voelde u zich betrokken bij de

begeleiding van uw familielid?

N
 =

 3
5

1
N

 =
 3

4
7

N
 =

 3
4

5

Nooit Soms Meestal Altijd

7%

11%

6%

3%

60%

28%

20%

15%

32%

70%

14%

34%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Wist u met wie u binnen het mobiel team
contact kon opnemen als u daar behoefte aan

had?

Waren er contactmomenten tussen u en het
mobiel team?

Voelde u zich betrokken bij de begeleiding van
uw familielid?

N
 =

 9
6

N
 =

 9
6

N
 =

 9
7

Nooit Soms Meestal Altijd



Contact

Mobiele teamsPZ/PC/PAAZ

164; 51%
121; 38%

35; 11%

Iemand van het team heeft als eerste met mij contact opgenomen

Ikzelf heb als eerste contact opgenomen

Er is geen contact geweest

52; 63%

19; 23%

12; 14%

Iemand van het mobiel team heeft als eerste met mij contact opgenomen

Ikzelf heb als eerste contact opgenomen

Er is geen contact geweest

Wie nam het initiatief tot contact?



Ondersteuning

Mobiele teamsPZ/PC/PAAZ

33%

37%

71%

31%

27%

14%

20%

22%

9%

15%

15%

6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ervaart/Ervaarde u emotionele steun voor

uzelf door het behandelend team?

Ervaart/Ervaarde u praktische steun voor uzelf

door het behandelend team?

Kreeg u informatie over het bestaan van

lotgenotencontact (vb. Similes, Al-Anon, VVA,

Psychosenet), familieavonden of andere…

N
 =

 3
4

4
N

 =
 3

4
4

N
 =

 3
4

3

Nooit Soms Meestal Altijd

19%

27%

62%

24%

20%

15%

30%

24%

13%

28%

29%

9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ervaarde u emotionele steun voor uzelf door

het mobiel team?

Ervaarde u praktische steun voor uzelf door het

mobiel team?

Kreeg u informatie over het bestaan van

lotgenotencontact (vb. Similes, Al-Anon, VVA,

Psychosenet, Zitstil, AN-BN, Ze Zijn Zo,…

N
 =

 9
7

N
 =

 9
8

N
 =

 9
8

Nooit Soms Meestal Altijd



(on)tevredenheid 

- Informatie over medicatie(gebruik) en eventuele bijwerkingen

- Mate waarin familie zelf wordt betrokken bij de behandeling of 

begeleiding

- Informatie over wat familie kan doen als de cliënt in crisis geraakt

- Informatie over hoe familie kan omgaan met de problemen of 

klachten van de cliënt

- Manier van omgaan met de cliënt door het team

- Bereikbaarheid van de organisatie

- Bereikbaarheid van de hulpverleners/begeleiders van het team

- Deskundigheid van de hulpverleners/begeleiders

- Manier waarop met familie wordt omgegaan door het team



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

PZ/PC/PAAZ (N = 324)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Mobiele teams (N = 96)

27%

42%

7%

1%

Algemene tevredenheid



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit. Sed pellentesque turpis a congue 

fermentum. In sagittis fringilla suscipit. Praesent 

ut ante tellus. Sed id rutrum dui

www.familieplatform.be
info@familieplatform.be

www.familiereflex.be 
info@familiereflex.be

Dankjewel


