
                    

                     Sociaal-psychiatrische begeleiding is een van de vele hulp-
vormen in de geestelijke gezondheidszorg. Begeleiding 
verschilt van behandeling en zorg op een aantal punten, 
zoals doelstelling en aanpak. Begeleiding wordt geboden 
door een bepaalde groep professionals, die doorgaans aan 
de hogeschool zijn opgeleid. Patiënten die begeleiding 
ontvangen zijn vaak mensen met ernstige en langdurige 
psychiatrische problematiek. Sociaal-psychiatrische bege-
leiding is vaak langdurig van aard, door de aard van de pro-
blematiek waarmee de patiënten kampen. Deze langdurig-
heid draagt het risico van vanzelfsprekendheid in zich, 
zeker als de begeleiding een duidelijk mandaat en doel 
mist. Niet-effectieve interacties tussen patiënt en profes-
sional zijn dan een risico, waardoor sociaal-psychiatrische 
begeleiding niet per defi nitie beter is dan niets doen. Het 
aangrijpingspunt van sociaal-psychiatrische begeleiding is 
niet de stoornis zelf maar het functioneren van de patiënt 
met de stoornis. De doelstelling ervan op het niveau van 
de patiënt is een effectievere omgang met beperkingen 
ten gevolge van psychiatrische problematiek en benutting 
van eigen mogelijkheden, resulterend in verbeterd inter-
persoonlijk en sociaal functioneren.   

       

          1.1         Inleiding  

     Sociaal-psychiatrische begeleiding is een verzamelnaam voor een vorm van 
begeleiding die doorgaans door aan de hogeschool opgeleide professionals 
wordt geboden aan mensen met ernstige en langdurige psychiatrische 
problematiek. Sociaal-psychiatrische begeleiding is meestal een behoorlijk 
fl exibele hulpvorm, die zich richt op zowel het oplossen van praktische 
problemen, het voorkomen van achteruitgang, als het veranderen van niet-
effectieve gedragingen. Daarmee bevindt sociaal-psychiatrische begeleiding 
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zich in het grijze gebied tussen praktische begeleiding door algemeen maat-
schappelijk werkenden, stabiliserende zorg door verpleegkundigen en veran-
deringsgerichte behandeling door psychotherapeuten en andere ggz-behan-
delaars. Hulpvormen als casemanagement en rehabilitatie lijken soms erg op 
sociaal-psychiatrische begeleiding en het is zelfs de vraag of de verschillen 
niet groter zijn dan de overeenkomsten. In dit hoofdstuk bespreken we het 
eigene en eigenaardige van sociaal-psychiatrische behandeling, om te verdui-
delijken over welke hulpvorm voor welke mensen dit boek gaat.  

             1.2         Terminologie  

     De term sociaal-psychiatrische begeleiding heeft zijn historische wortels 
in de Sociaal-Psychiatrische Dienst (SPD) die begin jaren tachtig van de 
vorige eeuw in de Riagg opging. De historie gaat natuurlijk nog verder terug 
(Oosterhuis, 2004), maar voor deze paragraaf beperken we ons tot het meer 
recente verleden. De Riagg’s ontstonden uit een fusie van de SPD’en, die zorg 
boden aan mensen met ernstige en langdurige psychiatrische problematiek, 
instituten voor psychotherapie, medisch-opvoedkundige bureaus en bureaus 
voor levens- en gezinsvragen (Van der Grinten, 1987). In de hybride construc-
tie die toen ontstond, kwam voor de SPD-zorg de term begeleiding in zwang, 
terwijl voor de psychotherapie de term psychotherapie bleef of behandeling 
werd.   

   De afdelingen sociale psychiatrie en psychotherapie in de Riagg’s richtten 
zich aldus op twee verschillende groepen patiënten, en werden ook bemenst 
door twee verschillende typen professionals: hogeschoolprofessionals ener-
zijds en academisch geschoolde professionals anderzijds. Enkele kleine 
Nederlandse onderzoeken (Winkel & Wissekerke, 1996; Koekoek e.a., 2008) 
toonden enkele verschillen tussen deze twee patiëntenpopulaties aan, ech-
ter minder absoluut dan in de praktijk, waar meestal onderscheid gemaakt 
wordt tussen patiënten geschikt voor begeleiding en patiënten geschikt voor 
psychotherapie. De eerste groep heeft gemiddeld genomen ernstiger klach-
ten en symptomen, functioneert psychosociaal slechter, heeft een lagere soci-
aaleconomische status en is al langer in psychiatrische zorg.   

   De term sociale psychiatrie is tamelijk moeilijk te defi niëren (zie hoofdstuk 
3; o.a. Kok & Donker, 1996). Hetzelfde geldt voor de term begeleiding; deze 
laat zich bovendien slecht vertalen naar het Engels en levert daardoor ook 
internationaal weinig aanknopingspunten op. Toch denken we dat de term 
sociaal-psychiatrische begeleiding de lading het beste dekt. We verstaan eron-
der een psychiatrische hulpvorm die:   
      −       bestaat uit ambulant uitgevoerde gesprekken (en mogelijke andere activi-

teiten) die plaatsvinden dicht bij de sociale omgeving van de cliënt;  
      −       wordt uitgevoerd door één hulpverlener die individueel verantwoordelijk 

is voor de vorm en inhoud van de begeleiding (incidenteel kunnen dit meer 
mensen zijn), veelal in samenwerking met een arts of psychiater die vooral 
medicamenteuze behandeling biedt;  
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      −       geboden wordt aan mensen met ernstige en langdurige psychiatrische pro-
blematiek, waaronder we hier (conform Ruggeri e.a., 2001) verstaan:  a  er is 
een psychiatrische stoornis,  b  waarvoor de persoon al minimaal twee jaar 
in psychiatrische zorg is, en  c  waardoor de persoon psychosociaal matig tot 
slecht functioneert (GAF-score 50 of lager).  

                 1.3         Professionals  

     In dit boek gebruiken we regelmatig de termen professional en hulpverle-
ner voor degenen die sociaal-psychiatrische begeleiding bieden, omdat in 
de praktijk mensen met verschillende achtergronden deze uitvoeren. In de 
inleiding kwam al aan bod dat verpleegkundigen, maatschappelijk werken-
den, sociaalpedagogisch hulpverleners en andere aan de hogeschool opge-
leide professionals sociaal-psychiatrische begeleiding kunnen bieden. Maar 
het is ook goed denkbaar dat psychologen, psychiaters en anderen dat doen 
- weliswaar meestal in specifi eke situaties. In ieder geval gaat het steeds om 
professionals die zelfstandig en individueel de gehele begeleiding plannen, 
uitvoeren en evalueren, al dan niet in samenwerking met een andere profes-
sional (voor een verdere uitwerking zie hoofdstuk 2).  

   Tegelijkertijd is dit boek sterk geënt op de sociaal-psychiatrisch verpleeg-
kundige praktijk. Sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen zijn namelijk van 
oudsher de grootste groep professionals in de ambulante instellingspsychia-
trie (o.a. Koekkoek e.a., 2009).  

             1.4         Patiënten  

     Veel verschillende mensen maken gebruik van de Nederlandse geestelijke 
gezondheidszorg (ggz): mensen met kortdurende en zeer langdurige pro-
blematiek, mensen met milde en zeer ernstige problematiek, mensen met 
diagnosen die uiteenlopen van een aanpassingsstoornis tot paranoïde schi-
zofrenie. In de intramurale ggz zijn relatief weinig mensen opgenomen, ver-
geleken met het aantal mensen dat ambulante zorg gebruikt. Van die opge-
nomen patiënten hebben er veel ernstige en langdurige problematiek van 
psychotische aard. In de ambulante ggz vinden we meer mensen met kortdu-
rende problematiek en langdurige problematiek van niet-psychotische aard 
(o.a. Dieperink e.a., 2006). Uit Nederlandse en internationale cijfers blijkt dat 
50 tot 70 procent van de mensen die gebruik maken van langdurige sociaal-
psychiatrische begeleiding een niet-psychotische stoornis hebben (Koekkoek, 
2011a). Hieronder verstaan we alle stoornissen behalve organische stoornissen 
(zoals dementie of niet-aangeboren hersenletsel), psychotische stoornissen 
en bipolaire stoornissen. Bij niet-psychotische stoornissen - waarvan stem-
mings-, angst-, persoonlijkheids- en verslavingsstoornissen de grootste 
groepen vormen - gaan we ervan uit dat de realiteitstoetsing intact is. Mensen 
kunnen, populair gezegd, verschil zien tussen waan en werkelijkheid. Tie-
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lens en Verster (2010) maken in hun boek over bemoeizorg onderscheid tus-
sen oordeelsbekwame en oordeelsonbekwame mensen.   

   In dit boek gaat het uitsluitend over mensen die meestal, maar niet altijd, 
oordeelsbekwaam zijn. Van hen mogen we dus meer eigen verantwoordelijk-
heid verwachten, meer zelfredzaamheid vragen, en kunnen we soms terug-
houdender zijn in het geven van hulp. Maar soms ook niet en dat maakt het 
nu juist lastig. Oordeelsbekwame of niet-psychotische patiënten lijken welis-
waar adequater en sterker dan oordeelsonbekwame psychotische patiënten, 
maar schijn kan bedriegen. De sociale problematiek van mensen met lang-
durige niet-psychotische problematiek is vaak enorm en de hulp waarop zij 
aanspraak kunnen maken veelal beperkt en slecht toegankelijk. Bemoeizorg 
en programma’s voor ‘assertive community treatment’ (ACT) en de minder 
intensieve variant daarvan (Functie ACT ofwel FACT) zijn vaak niet bedoeld 
voor deze groep.   

   In de huidige stoornisgerichte zorgprogramma’s kunnen deze patiënten 
met langdurige, complexe en veel comorbide problematiek niet altijd goed 
terecht. Maar omdat ze geen psychotische stoornis hebben, is de toegang tot 
praktische hulp en ondersteuning bij dagbesteding, intensieve thuiszorg, 
laagdrempelige inloopvoorzieningen en arbeidsrehabilitatie vaak ook moei-
lijk. Deze patiënten moeten de zorg die ze nodig hebben om overeind te blij-
ven vaak veel meer bij elkaar rapen dan psychotische patiënten. Tegelijkertijd 
zijn ze in dat bij elkaar zoeken wel weer adequater. Het is echter lang niet 
altijd eenvoudig of duidelijk welke zorg passend en beschikbaar is.   

   In dit boek willen we een raamwerk bieden voor de sociaal-psychiatrische 
begeleiding aan deze groep. Dat doen we vanuit het idee dat te veel bemoeie-
nis met deze mensen net zo schadelijk - of zelfs schadelijker - is dan te weinig 
of geen zorg bieden. In paragraaf 1.6 gaan we in op de valkuil van te veel zor-
gen of bemoeien. Eerst proberen we nader te omschrijven wat begeleiding nu 
eigenlijk is.  

             1.5         Behandeling, begeleiding en zorg: verschillen en 
overeenkomsten  

     Ggz-professionals die sociaal-psychiatrische begeleiding bieden doen ‘iets’ 
tussen zorgen en behandelen (Van de Beek, 1991). Het omschrijven van bege-
leiding als ggz-hulpverleningsmethode is nauwelijks mogelijk zonder ook 
andere vormen van hulpverlening te beschouwen. De in de ggz bestaande 
scheiding tussen verschillende hulpvormen op basis van professionele 
achtergrond of opleiding is enigszins arbitrair. Wanneer we een indeling 
naar beroepsgroep volgen, zouden psychiaters en psychologen behandelen, 
verpleegkundigen zorgen en maatschappelijk werkenden begeleiden. De 
praktijk is echter anders: iedere discipline kent zowel behandelende, begelei-
dende als zorgende elementen. Er is in veel gevallen dan ook sprake van een 
glijdende schaal en niet van een strikt onderscheid. Echter, om de essentie 
van de verschillende hulpvormen te benoemen, is het toch instructief om de 
verschillen eerst duidelijk neer te zetten.  
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   In de somatische gezondheidszorg is het onderscheid tussen zorg en 
behandeling vaak, doch niet altijd, duidelijker dan in de geestelijke gezond-
heidszorg. Als voorbeeld nemen we een ideaaltypische situatie in de somati-
sche gezondheidszorg, die van een jonge man met een meervoudig gebroken 
been. De behandeling bestaat uit het aanbrengen van gips of (eventueel) het 
chirurgisch herstellen van een complexe breuk. De zorg bestaat uit de over-
name van ADL-activiteiten, zolang de patiënt deze niet zelf kan uitvoeren. 
De revalidatie ofwel de begeleiding naar functieherstel van het been bestaat 
uit fysiotherapie. Behandeling (door een arts), zorg (door een verpleegkun-
dige) en revalidatie/begeleiding (door een fysiotherapeut) zijn zo keurig 
onderscheidbaar.   

   In de ggz lopen behandeling, zorg en begeleiding echter meer door elkaar; 
in de acute maar zeker in de langdurige zorg. Toch is er wel onderscheid 
te maken: waar behandeling of therapie zich richt op verandering en zorg 
op dat wat de cliënt niet meer kan, zit begeleiding er tussenin. Begeleiding 
houdt zich bezig met het leren omgaan met beperkingen en het gebruiken 
van mogelijkheden. In deze defi nitie is begeleiden dus ‘leren omgaan met’ of 
‘leren benutten’, hetgeen impliceert dat begeleiding een leerproces is met een 
doel en een eindpunt. Immers, het gaat over leren en verondersteld wordt dat 
de cliënt op zeker moment geleerd heeft om te gaan met zijn beperkingen of, 
positiever geformuleerd, zijn mogelijkheden optimaal weet te benutten.  

   In principe vormt daarmee een groot deel van de mensen in langdurige 
zorg de doelgroep voor begeleiding. Er zijn slechts weinig cliënten die echt 
afhankelijk zijn van (klinische) zorg, terwijl juist velen langdurige begelei-
ding krijgen. Hoe lang deze begeleiding ook duurt, leren en werken naar een 
doel blijven de uitgangspunten. Bij langdurige zorg ontbreken deze meestal. 
Daarin staat het handicapmodel centraal: de cliënt kan bepaalde dingen niet 
en een ggz-professional vult deze aan. Deze zogenaamde leerbaarheid is tege-
lijk een uitnodiging in de richting van verandering: wie kan leren, kan veran-
deren. Dus misschien is ‘echte’ behandeling dan ook wel mogelijk.   

   De combinatie van deze twee tegenstrijdige elementen (acceptatie en 
verandering), maakt begeleiding tot een meer ambivalente aangelegenheid 
dan zorg of behandeling. Er is altijd het risico dat in een begeleidingscon-
tact de cliënt wordt overvraagd (en het op behandeling gaat lijken) of wordt 
ondervraagd (en het op zorg gaat lijken). Nogmaals, het beeld dat hier wordt 
geschetst van zorg (alleen maar ondersteunen) en therapie (alleen maar ver-
anderen) behoeft nuancering: geen enkele hulpvorm is zo zwart-wit. Maar 
begeleiding kenmerkt zich sterker dan de twee andere vormen door veel 
grijstinten. In tabel 1.1 geven we globaal aan waarover behandeling, begelei-
ding en zorg gaan.   

              Behandeling  

     De term behandeling suggereert een genezende, curatieve aanpak van 
psychiatrische problematiek. Sommigen maken nog onderscheid tussen 
therapie en behandeling, waarbij de eerste verwijst naar een gefocuste, vaak 
unimodale benadering (bijvoorbeeld alleen psychotherapie of alleen medi-
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catie) en de tweede naar een bredere, multimodale benadering (bijvoorbeeld 
individuele gesprekken, medicatie en groepstherapie). Dit praktische onder-
scheid laten we hier voor wat het is en we beschouwen behandeling vooral als 
een functie. Deze functie heeft de bedoeling om door middel van een gerichte 
aanpak de stoornis op te heffen, op een dusdanige wijze dat deze echt weg is 
en (hoogstwaarschijnlijk) niet meer terugkomt. In meer psychologische ter-
men, wanneer het gaat om bijvoorbeeld de persoonlijkheid van een patiënt, 
is het doel een dusdanige structurele verandering in de psyche te bewerkstel-
ligen dat de problemen zich niet meer voordoen.  

   Momenteel voldoen nog weinig psychiatrische behandelingen aan boven-
staande defi nitie. Sommige psychotherapieën slagen erin specifi eke klachten 

    Tabel      1.1           Verschillen tussen behandeling, begeleiding en zorg.    

   Behandeling  Begeleiding  Zorg 

 WHO/ICF-terminologie *    stoornis  beperking  handicap 

 Doel  genezing, verandering  herstel, integratie, par-

ticipatie 

 stabiliteit, veiligheid 

 Activiteit professional  genezen  coachen, trainen  helpen 

 Visie op veranderings-

mogelijjkheden 

 gerichte interventies zorgen 

voor blijvende genezing en 

verandering 

 training en ondersteu-

ning maken persoon-

lijke groei mogelijk  

 zorg en controle garan-

deren een optimale 

kwaliteit van leven  

 Voorwaarden  aanwezigheid van een 

duidelijke en behandelbare 

stoornis, bereidheid tot 

behandeling 

 bereidheid te werken 

aan doelen 

 geen (bij voorkeur de 

bereidheid om zorg te 

aanvaarden) 

 Leidend principe  professionele diagnose leidt 

tot een goed geïndiceerde 

therapie 

 onderhandeling tussen 

patiënt en professional 

leidt tot gezamenlijk 

opgestelde doelen 

 patiënts actuele situatie 

leidt tot ‘hier en nu’-

zorg, zoveel mogelijk 

afgestemd op patiënt 

 Belangrijkste disciplines  psychiatrie, psychologie  verpleegkunde,  

   maatschappelijk werk, 

agogiek  

 verpleegkunde  

   agogiek 

 Wetenschappelijke basis 

of evidentie 

 biomedische wetenschappen,  

   experimentele psychologie 

 sociale wetenschappen  verplegingsweten-

schappen 

      *  World Health Organisation International Classifi cation of Functioning, Disability and Health: een systeem dat func-

ties, handicaps en gezondheid omschrijft en classifi ceert (Üstun e.a., 2003).    
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te verhelpen, zonder veel kans op een terugval. Ook komt in sommige geval-
len een depressie na medicamenteuze behandeling niet meer terug. Enkele 
andere biologische behandelmethoden (zoals ECT of lichttherapie) halen ook 
hoge slagingspercentages, maar zijn voor veel patiënten niet geïndiceerd. 
Vaker is het zo dat psychotherapie vooral de scherpe randjes van problema-
tiek afvijlt en dat medicatie niet zozeer de oorzaak maar de symptomen 
van de stoornis bestrijdt (en dus vaak langdurig gebruikt moet worden). De 
klachten en symptomen nemen daardoor af, maar de onderliggende ‘oorzaak’ 
- waarover we doorgaans slechts kunnen hypothetiseren - blijft onaangetast.   

   Deze beperkingen van de huidige stand van kennis in de geestelijke 
gezondheidszorg doet overigens niets af aan de noodzaak om behandelvor-
men te blijven ontwikkelen en verfi jnen. Hoewel de geschiedenis van het 
zoeken naar genezing voor psychiatrische stoornissen niet zonder pieken en 
dalen is, boekte men op sommige gebieden in de afgelopen decennia grote 
winst. Juist op de terreinen waar dat minder het geval is, ontstaat spraakver-
warring met functies als zorg en de hierna beschreven begeleiding.  

         Begeleiding  

     Conform de analogie met de somatische gezondheidszorg kunnen we bege-
leiding beschouwen als een vorm van revalidatie. In de psychiatrie heeft 
revalidatie de onzes inziens wat ongelukkige naam rehabilitatie gekregen. 
De letterlijke Nederlandse vertaling - eerherstel - heeft naast een historische 
dimensie (herstel verwijst naar iets dat eerder verloren is gegaan) ook een 
morele dimensie (de afgenomen eer wordt teruggegeven). Rehabilitatie is de 
functie die als doel heeft de gevolgen van de ziekte of stoornis zoveel moge-
lijk te beperken, door middel van gerichte training en ondersteuning. Of 
positief geformuleerd: om het leven van de patiënt te optimaliseren, ondanks 
de stoornis. Rehabilitatie en begeleiding lijken dus sterk op elkaar. De analo-
gie met revalidatie in de somatische gezondheidszorg is duidelijk: lukt het 
niet om iemands been te genezen, dan helpt de fysiotherapeut (en soms de 
ergotherapeut of nog een ander) de patiënt zo goed mogelijk te leren lopen 
met het aangetaste been. In sommige gevallen is het voor de buitenwereld 
bijna niet waarneembaar dat iemand een al dan niet ernstige ziekte of beper-
king heeft.  

   De lastige afbakening met behandeling tekent zich echter al af: wanneer 
een patiënt met schizofrenie, terugkerende depressies of een persoonlijk-
heidsstoornis maatschappelijk actief is en participeert in voor hem belang-
rijke netwerken, dan zou er zelfs sprake kunnen zijn van genezing. Wie 
namelijk door de revalidatiebril van sociaal functioneren kijkt en niet door 
de medische bril van symptomen en stoornissen, kan concluderen dat deze 
patiënt succesvol behandeld is. Aangezien stoornissen in de geestelijke 
gezondheidszorg nog altijd vrijwel alleen kunnen worden vastgesteld aan de 
hand van gerapporteerde (en deels waargenomen) gedachten, gevoelens en 
gedragingen, is het niet mogelijk om objectief vast te stellen of iemand nog 
steeds of niet meer ziek is.  
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   Kortom: het is afhankelijk van de gekozen uitkomstmaat of begeleiding 
ook genezend kan werken. Wie de patiënt afrekent op symptomen, klachten 
en karaktereigenschappen zal geen of beperkt resultaat zien. Wie kijkt naar 
interpersoonlijk en sociaal functioneren mogelijk veel meer.  

         Zorg  

     De functie zorg complementeert de bovengenoemde twee. Zorg heeft als 
doel de patiënt met een stoornis en daaruit volgende beperkingen, zo pret-
tig en menswaardig mogelijk te helpen functioneren. Zorg heeft daarmee 
een minder ambitieuze doelstelling dan behandeling en begeleiding: meer 
gericht op behoud dan op ontwikkeling. Toch is de behoefte aan of noodzaak 
van zorg niet statisch: mensen kunnen minder capabel worden en meer zorg 
nodig hebben, maar ook het omgekeerde is mogelijk. Ook kan de visie op de 
noodzaak van zorgverlening veranderen. Halverwege de vorige eeuw werden 
in veel landen enorme aantallen (voorheen als chronisch benoemde) patiën-
ten uit de instellingen ontslagen. Dat deze overgang niet soepel verliep, doet 
niets af aan het feit dat men blijkbaar tot de conclusie was gekomen dat deze 
mensen zich in ieder geval van gehospitaliseerde patiënten tot burgers in de 
maatschappij zouden moeten ontwikkelen. Zorg in ziekenhuizen werd daar-
voor niet langer nodig geacht, sociaal-psychiatrische begeleiding wel (al was 
die niet meteen toegankelijk).  

   Zorg heeft in de geestelijke gezondheidszorg ook nog een andere beteke-
nis dan het zorg dragen voor iemands gezondheid en welzijn: zorgen voor 
veiligheid. Hoewel ook elders in de gezondheidszorg aanzienlijke aandacht 
aan patiëntenveiligheid wordt besteed, neemt de psychiatrie een bijzondere 
plaats in. Zij moet namelijk niet alleen de veiligheid van de patiënt garande-
ren, maar ook die van de maatschappij. Zorg heeft dus tevens een controle-
functie, die soms gepaard gaat met dwang (zie o.a. Jansen e.a., 1995).   

   Deze dubbelfunctie komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in afdelingen voor 
intensieve zorg. Deze afdelingen komen voor in de ggz, waar men beschikt 
over separeercellen, en in de somatische zorg, waar intensivecareafdelingen 
veel technische hulpmiddelen kennen. Intensieve zorg verwijst in beide 
settings naar sterke controle en intensief toezicht; in de ggz om agressie en 
schade te voorkomen, in de somatische zorg om lichamelijke complicaties 
en letsel te voorkomen. Historisch gezien zijn zorg en controle altijd onlos-
makelijk verbonden geweest, zoals ook blijkt uit de titel van een historisch 
werk over de psychiatrische verpleegkunde,  Van oppasser tot verpleegkundige  
(De Leeuw e.a., 1997). In vroeger tijden - maar ook nu nog - biedt opname in 
een psychiatrisch ziekenhuis (gepercipieerde) veiligheid aan patiënt en maat-
schappij, gefaciliteerd door de zorgdisciplines.  
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              1.6        Langdurige sociaal-psychiatrische begeleiding: kwesties en 
kansen  

     Door de aard van de problematiek is sociaal-psychiatrische begeleiding vaak 
langdurig; al snel enkele tot vele jaren. In de praktijk en uit onderzoek blijkt 
dat langdurige sociaal-psychiatrische begeleiding nogal eens doel, richting 
en structuur mist (Hellebrand e.a., 2007; Koekkoek, 2004a, 2004b). Het 
contact tussen patiënt en professional is voor beide partijen een vanzelfspre-
kendheid geworden, die niet meer ter discussie staat. Regelmatig horen we 
anekdoten van teamleiders die na het vertrek van een gewaarde professional 
drie kwart van diens cliënten uit de zorg konden ontslaan. Hoewel daarvoor 
talrijke verklaringen te geven zijn - zoals het persoonlijke en positieve con-
tact tussen patiënt en die professional - geeft dit toch te denken. Dat iedereen 
zonder begeleiding kan is een ongenuanceerde conclusie, maar deze situaties 
geven wel aan dat nut en noodzaak van het langdurige contact niet altijd kri-
tisch worden beoordeeld door patiënt en professional.  

       Langdurige contacten  

     Eerder beschreven we sociaal-psychiatrische begeleiding als zorg die geboden 
wordt aan mensen met ernstige en langdurige problematiek die minimaal 
twee jaar in psychiatrische zorg zijn. Als we het hebben over langdurige bege-
leiding, dan houden we dezelfde periode van twee jaar aan. Begeleiding heeft 
in potentie uitsluitend voordelen: goed geschoolde professionals helpen psy-
chiatrische cliënten die zich moeilijk zelf kunnen redden. Langdurige hulp 
draagt echter ook risico’s in zich. Het grootste risico is dat vanzelfsprekend-
heid en gewoonte gaan overheersen. In tabel 1.2 wordt duidelijk dat niet de 
langdurigheid op zichzelf problematisch is, maar de mate van (of het gebrek 
aan) regelmatig evaluatie op nuttigheid en noodzakelijkheid. Met de term 
mandaat bedoelen we de overeenkomst tussen patiënt en professional over 
hoe de vorm van de begeleiding is, welke doelen de begeleiding heeft en op 
welke manier deze doelen bereikt moeten worden.  

                Twee partijen  

     Vanwege het vaak niet-stoornisspecifi eke karakter van begeleidingscontacten 
(Koekkoek, 2004b) en de lange duur ervan, wordt de werkrelatie tussen cliënt 
en hulpverlener belangrijker. De wijze waarop patiënt en professional met 
elkaar de relatie defi niëren, is van groot belang. Langdurige problemen zijn 
moeilijk te verdragen, zowel voor degene die eraan lijdt, als voor degene die 
geacht wordt te helpen. Het gebrek aan vooruitgang kan frustrerend zijn en 
een sterke weerslag hebben op de werkrelatie. Hoewel zeker niet per defi nitie 
het geval, kan samenwerking gemakkelijk ontaarden in te veel saamhorig-
heid, maar ook in strijd. Cliënt en hulpverlener kunnen het langdurige 
contact tot een exclusieve aangelegenheid maken: de cliënt is ervan over-
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tuigd dat alleen deze hulpverlener kan helpen en de hulpverlener is ervan 
overtuigd dat alleen hij deze cliënt kan bijstaan. Inmenging van buitenaf 
(systeemleden of collega’s) wordt moeilijker verdragen en soms zelfs gesa-
boteerd. Argument is vaak de bijzonderheid van de relatie, die geschaad zou 
worden door derden, wat onverdraaglijk voor het tweetal zou zijn.   

   In dergelijke gevallen mogen we spreken van een collusie: een ‘onbewuste 
samenzwering tussen partners’ en ‘een heimelijke verstandhouding (...) tus-
sen twee of meer personen om het gedeelde eigenbelang te doen prevaleren 
boven al het andere’ (Willi, in Hanneman, 2005). Deze krachtige termen, 
deels ontleend aan het originele gebruik van het woord in de ambtenarij 
en politiek, zijn iets te sterk voor de context van langdurige begeleidings-
contacten. Ze geven echter wel de cruciale elementen van een collusie weer: 
deels heimelijk, deels onbewust en gericht op het gezamenlijke eigenbelang. 
In langdurige contacten omvat dat gedeelde belang verschillende aspecten: 
behoud van exclusiviteit van de relatie en behoud van het geloof in een won-
derbaarlijke genezing, waarmee een al dan niet pijnlijk afscheid vermeden 
wordt. Dit afscheid zou de betrokkenen het gevoel kunnen geven gefaald te 
hebben, alleen verder te moeten en niet langer dicht verbonden met die bij-
zondere ander te zijn. In tabel 1.3 worden in enigszins dramatische termen 
enkele verschillende relatievormen beschreven met bijbehorende elementen.  
             −         Aangename collusie . Hierbij gaat het om een soort wederzijdse gijzeling, 

met goedvinden van beide partijen. Het contact is leuk en gezellig, met de 
cliënt gaat het (meestal) goed en de hulpverlener is een vriendelijke met-
gezel. Doorgaans gaat dit soort gesprekken niet werkelijk meer over psy-

   Langdurige 

behandeling 

 Langdurige 

begeleiding 

 Langdurige zorg 

 Met helder(e) 

mandaat of over-

eenkomst  

 verandering van 

denken, voelen 

en/of handelen 

richting een vooraf 

bepaald doel 

 leren omgaan 

met beperkingen, 

waarbij aandacht 

voor evenwicht tus-

sen autonomie en 

afhankelijkheid 

 hulp ontvangen bij 

onmogelijkheden, 

aandacht voor 

evenwicht tus-

sen autonomie en 

afhankelijkheid 

 Zonder helder(e) 

mandaat of over-

eenkomst 

 herhaalde ver-

lenging van het 

contact op basis 

van steeds nieuwe 

wensen of doelstel-

lingen  

 eindeloos con-

tact op basis van 

gewoonte en han-

dicapmodel 

 overname van ver-

antwoordelijkheden 

en taken op basis van 

gewoonte en handi-

capmodel 

    Tabel      1.2           Langdurige behandeling, begeleiding en zorg met en zonder 

mandaat (bron: Koekkoek, 2006).    
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chiatrische problematiek, maar over dagelijkse dingen. Deze kunnen met 
enige fantasie nog wel aan psychische klachten (somberheid, gebrek aan 
zelfvertrouwen, moeite in de omgang met anderen) worden gekoppeld, 
maar de ernst is er wel af. Beide partijen zijn hier zowel leidend als lijdend 
voorwerp, omdat ze gezamenlijk ‘kiezen’ voor deze vorm.  

      −         Angstige collusie . Deze relatie stelt de cliënt meer in een leidende en de hulp-
verlener in een lijdende positie. De cliënt heeft duidelijk behoefte en nood 
aan de gesprekken, die voornamelijk gebruikt worden om te klagen en niet 
om iets te veranderen. De hulpverlener heeft het gevoel dat de gesprekken 
wel gestopt kunnen worden, ware het niet dat de cliënt zich hiertegen fel 
kan verzetten en de zaken weleens faliekant kunnen mislopen. Deze con-
frontatie wordt uit angst vermeden, ten koste van de nodige irritatie.  

      −         Samenwerking . Bij deze relatie is er sprake van een optimale situatie. Hoe-
wel de begeleiding langdurig van aard kan zijn, is er geen sprake van van-
zelfsprekendheid en gewenning maar staan beiden regelmatig stil bij de 
aard en inhoud van het begeleidingscontact.   

      −         Antagonistische collusie . Hierbij heeft de hulpverlener de regie en lijdt de cli-
ent onder zijn of haar enthousiasme. De cliënt wil geen hulp, maar uiteen-
lopende omstandigheden (zoals teloorgang, visie op zorg en autonomie, 
maatschappelijke druk) maken dat de hulpverlener toch assertief in actie 
komt om hulp te bieden. Ondanks de hoge noodzaak van psychiatrische 
bemoeienis is het belangrijk te blijven streven naar een meer afgewogen 
begeleidingscontact (zoals in voorgaande relatie) waarin beide partijen niet 

    Tabel      1.3           Typen relaties in langdurige sociaal-psychiatrische begeleiding (bron: Koekkoek, 

2006).    

   Typische proble-

matiek 

 Nood-

zaak 

contact 

 Regie over 

contact 

 Moeite 

met 

contact 

 Rol cliënt  Rol hulp-

verlener 

 Aangename 

collusie 

 angst of depres-

sie (deels) in 

remissie 

 laag  beiden  geen van 

beiden 

 gezellige 

gesprekspart-

ner 

 vermij-

dende 

vriend(in) 

 Angstige col-

lusie 

 angst en afhan-

kelijkheid 

 laag (?)  cliënt  hulpverle-

ner 

 praatgrage 

piekeraar 

 lijdzame 

luisteraar 

 Samenwer-

king 

 chronisch pro-

bleem met peri-

odes van acute 

nood 

 wisse-

lend 

 wisselend  geen van 

beiden 

 zorgvuldige 

zorgvrager 

 bewuste 

begeleider 

 Antagonisti-

sche collusie 

 paranoïde psy-

chose 

 hoog  hulpverle-

ner 

 cliënt  zorgwekkende 

zorgmijder 

 assertieve 

aanpakker 

 Ambivalente 

collusie 

 ernstige border-

linestoornis 

 hoog (?)  geen van 

beiden 

 beiden  dramatische 

dwingeland 

 dappere 

doorzetter 
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als tegenstanders tegenover elkaar staan. De eerder beschreven bemoeizorg 
past in feite het beste bij deze relatie, al is daarin wel het expliciete doel te 
komen tot een samenwerkingsrelatie.  

      −         Ambivalente collusie . Ook dit is een relatie die door beide partijen wordt 
geïnitieerd, ditmaal met een hoge urgentie. De cliënt doet soms een 
krachtig beroep op de hulpverlener en blijft dan weer tijdenlang weg. De 
hulpverlener voelt zich verantwoordelijk en verplicht om in te grijpen. 
Beiden houden elkaar gevangen: wanneer het de cliënt slecht gaat moet de 
hulpverlener handelen, wanneer het de cliënt goed gaat (en geen contact 
opneemt) zal de hulpverlener zich afvragen wat er mis is en ook in actie 
komen. Beiden staan ambivalent tegenover de intensiteit van het contact, 
maar dit te verminderen blijkt moeilijk.  

             De relatie centraal?  

     Er bestaat dus een zeker risico dat in langdurige begeleidingscontacten de 
hulpverleningsrelatie belangrijker wordt dan de toestand, wensen en noden 
van de cliënt. Tegelijkertijd is dit een grote kans: de therapeutische relatie 
bepaalt immers een groot deel van de effectiviteit van hulpverlening (Lam-
bert, 2004). Dit gaat echter vooral op wanneer het contact, naast een relati-
onele component, ook een inhoudelijke component heeft. Frank en Frank 
(1991) noemen dit een geloofwaardige rationale, die zowel de problemen 
verklaart als er een logische oplossing voor heeft. In alle bestaande therapeu-
tische modellen is zo’n rationale waarneembaar, al is het maar in de meest 
basale vorm.   

   Begeleidingscontacten ontbreekt het helaas vaak aan een rationale; zij wor-
den gestuurd door de ‘hier en nu’-situatie. Gaat het goed met de cliënt dan is 
dat mooi, gaat het niet goed dan wordt er ingegaan op het probleem van dat 
moment. Door enerzijds het gebrek aan een duidelijke rode lijn en anderzijds 
het type cliënt dat voor begeleiding in aanmerking komt (meestal mensen 
met veel complexe problemen en weinig regelmaat en ritme), lukt het vaak 
niet om meer structureel te werk te gaan. Daardoor zit er weinig inhoudelijke 
lijn in begeleidingsgesprekken en kan de werkrelatie steeds centraler komen 
te staan. Bij het ontbreken van een duidelijke koers, zowel wat betreft de 
inhoud van de hulpverlening als de duur en intensiteit ervan, ligt gewoon-
tegedrag op de loer. Bij cliënt en hulpverlener kan het idee ontstaan dat het 
contact ongelimiteerd is: overal kan over gesproken worden, op elke manier 
en op elk moment. Ook kunnen beiden gaan geloven dat het contact niet 
meer beëindigd of afgebouwd zal worden. Er kunnen zich immers steeds 
weer thema’s voordoen die van belang lijken om te bespreken.   

   In deel II van dit boek beschrijven we een fasemodel met een aantal vorm- 
en inhoudelementen die kunnen voorkomen dat dit fenomeen ontstaat. 
In deel III beschrijven we bovendien een theoretische onderbouwing voor 
bovengenoemd fenomeen in langdurige contacten.   
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              1.7        Doel van sociaal-psychiatrische begeleiding  

     In het voorgaande kwam al een paar keer de doelstelling van sociaal-psychia-
trische begeleiding langs. Sociaal-psychiatrische begeleiding:   
      −       richt zich op zowel het oplossen van praktische problemen, het voorkomen 

van achteruitgang, als het veranderen van niet-effectieve gedragingen;   
      −       houdt zich bezig met het leren omgaan met beperkingen en het benutten 

van mogelijkheden;  
      −       heeft herstel, integratie en participatie als doelen.  

           Blijkbaar is het niet gemakkelijk om eenduidig een doel van begeleiding te 
formuleren. Dit heeft alles te maken met het (psycho)sociale aangrijpings-
punt van begeleiding. Het gaat immers niet om het verminderen van klach-
ten en symptomen, maar om een toename van de mogelijkheden ermee om 
te gaan (‘coping’). Dit omgaan met beperkingen en het benutten van moge-
lijkheden kan leiden tot een verbeterd of gestabiliseerd sociaal functioneren 
en een betere kwaliteit van leven (iets dat ‘herstel’ genoemd kan worden, al 
heeft dit woord ook nog veel andere betekenissen). Op nog weer wat abstrac-
ter niveau resulteert dat in meer maatschappelijke integratie en participatie. 
Deze uitkomsten of doelen liggen duidelijk op verschillende niveaus en soms 
in elkaars verlengde.   

   De genoemde elementen combinerend komen we tot de volgende globale 
doelstelling van sociaal-psychiatrische begeleiding: effectievere omgang met 
beperkingen ten gevolge van psychiatrische problematiek, en benutting van 
eigen mogelijkheden, resulterend in een verbeterd interpersoonlijk en soci-
aal functioneren.   
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