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Woord vooraf 
 
In elke gemeente worden predikanten, ouderlingen en pastorale 
medewerkers geconfronteerd met het verdriet en de problemen in gezinnen 
waarvan iemand is opgenomen in een psychiatrische inrichting. Patiënten 
en hun familieleden ervaren ook verdriet en pijn omdat ze merken dat er 
huiver en angst is in hun naaste omgeving – bij gemeenteleden en 
bezoekmedewerk(st)ers. Vaak worden contacten min of meer vermeden. De 
wereld van de psychiatrie is beangstigend en de eerste neiging is om er met 
een grote boog omheen te lopen. 
Deze handreiking over het pastoraat aan de (ex)psychiatrische patiënten en 
hun naaste omgeving is geschreven omdat het tot het wezen van de 
gemeente van Christus hoort iedereen te laten merken dat hij/zij meetelt. De 
handreiking wil mensen, die in opdracht van de kerk of als gemeenteleden, 
pastorale zorg hebben voor (ex)psychiatrische patiënten en hun familie, een 
eerste hulp bieden in hun contact. Veel meer dan een eerste oriëntatie kan 
het niet zijn, omdat het gaat om mensen in meestal zeer ernstige crises en 
hun naasten. Angst en vooroordelen kunnen hopelijk worden weggenomen 
en openheid bevorderd.  
 
Het eerste deel gaat over de psychiatrische patiënt, over de opname, de 
behandeling e.d. en de pastorale mogelijkheden. In het tweede deel wordt 
de situatie van de familie beschreven, eveneens met vermelding van de 
betekenis van het pastorale contact. 
 
De handreiking is geschreven door dr. A.F. Verheule. Ze werd vervaardigd 
op initiatief van de commissie Kerk en Gezondheidszorg van het 
Samenwerkingsorgaan voor het Pastoraat. In 2009 is de handleiding 
herzien. 
 
Eerste druk: 1986  
Tweede druk: 1993  
Derde druk: maart 1999 
Herziening: augustus 2009 
 



 5 

1.   Een schokkende gebeurtenis 
- als patiënt opgenomen moeten worden in de psychiatrie 
 
1.1 Waarom een opname in de psychiatrie? 
Wie voor het eerst op het terrein van een psychiatrisch ziekenhuis of 
instelling komt, in de recreatiezaal zit en met de daar aanwezige mensen 
praat, vraagt zich af: waarom zijn deze mensen hier? De meesten zijn en in 
gedrag en in uiterlijk net zoals ieder ander. Het zijn heel gewone mensen. 
Toch is de opname in de psychiatrie altijd een gevolg van een zeer ernstige 
levenscrisis. Ook betekent een opname soms een langdurige scheiding van 
de patiënt van zijn gezin en werk. Daardoor kan op zichzelf weer een crisis 
ontstaan: men vervreemdt min of meer van zijn eigen milieu. 
 
Hoe komt het nu dat mensen moeten worden opgenomen? Enkele redenen 
kunnen zijn:  
 
a) Er ontstaan tussen de patiënt en zijn omgeving in toenemende mate 
spanningen, die niet door gesprek of afspraken kunnen worden opgelost. 
Hij/zij is niet meer in staat werk te verrichten, slaapt slecht, blijft maar pieke-
ren en komt tot niets. Angst, woede, soms ook een neiging tot zelfdoding 
komen voor, zonder dat de oorzaken voor de patiënt zelf en zijn omgeving 
altijd duidelijk zijn. De patiënt voelt zich ellendig. Gesprekken met hulpver-
leners kunnen leren, dat allerlei onverwerkte problemen uit het verleden een 
rol bij het ontstaan van de symptomen spelen. Als deze gesprekken niet tot 
verbetering leiden, wordt soms een opname noodzakelijk: de crisis bereikt 
dan een acuut stadium. Dit soort problematiek wordt 'neurose' genoemd, 
een ontwikkelingsstoornis, die wortels heeft in de vroege jeugd en tot 
velerlei problemen in het latere leven leidt1.  
 
b) Er zijn ook persoonlijkheidsstoornissen, die vooral tot problemen voor de 
omgeving van de patiënt leiden: onbetrouwbaar gedrag, agressiviteit, e.d. 
De problemen van de patiënt worden vooral op de omgeving afgereageerd. 
Men spreekt in dat geval wel over psychopathie of sociopathie. Ook hier 
kunnen de problemen zo groot worden, dat een opname nodig is. 

                                                 
1 Het spreekt vanzelf - en dat geldt ook voor het navolgende - dat de karakteristiek verre van 
volledig is. 
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c) Een zeer belangrijke reden tot opname is de verslaving aan alcohol of 
drugs. In feite gaat het hier om een gevolg van andere problemen, die ie-
mand er toe brengen zijn toevlucht tot de roes te nemen. Deze verslavingen 
worden dan op zichzelf een ziekte met een levensbedreigend karakter. 
 
d) Heel veel mensen worden wegens depressie opgenomen. Ze voelen zich  
apathisch, verwaarlozen zichzelf, beleven zichzelf als afgesloten van het  
gewone leven, eenzaam en onbegrepen. Ze zijn niet in staat plezier, waar  
dan ook aan, te beleven. Heel vaak is er risico van zelfdoding.  
Achtergronden van deze depressies kunnen allerlei zijn: aanleg, problemen,  
lichamelijke ziekte. Soms worden de depressieve periodes afgewisseld met  
periodes van onstuimige activiteit, vrolijkheid, woede en ongekende  daden-  
drang: manies. Onberaden handelingen in deze periode kunnen de patiënt  
ernstig schaden en bijvoorbeeld grote financiële verliezen veroorzaken. 
 
e) Een heel moeilijk te omschrijven ziekte met onbekende oorzaak is  
schizofrenie. Het lijkt dan wel of iemand in een andere werkelijkheid leeft  
dan wij. Deze patiënten spreken soms over de stemmen die zij horen en die  
hen bedreigen of bevelen geven, hun idee te worden beïnvloed of te worden  
bedreigd door anderen, soms door buitenaardse wezens e.d. Het contact  
met de gewone werkelijkheid lijkt ernstig verstoord.  
 
f) Mensen kunnen, soms zonder een bekende aanleiding, in de war raken 
en het contact met de werkelijkheid verliezen. Ze zijn dan ook vaak angstig, 
hebben het gevoel geen greep meer op het eigen leven en werkelijkheid te 
hebben. Wij noemen dat 'psychotisch'. In deze toestand is opname ook 
meestal nodig. 
 
g) Dan zijn er nog opnameredenen die te maken hebben met lichamelijke 
processen. Te denken is bijvoorbeeld aan dementie. De hersenen werken 
niet meer zo goed, verwardheid en geheugenverlies treden op, waardoor 
men zich niet meerzelfstandig kan handhaven. 
 
Het is duidelijk dat er veel oorzaken van een opname kunnen zijn. Er zijn er 
hier enkele genoemd, waaruit duidelijk wordt dat de ernst van de situatie 
niet onderschat moet worden. Mensen die in de psychiatrie opgenomen 
worden, zijn geen 'aanstellers' of 'slappelingen', integendeel, vaak gaat een 
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vasthoudend en langdurig gevecht tegen de problemen aan de opname 
vooraf. De opname geldt dan als laatste hulp- of redmiddel. 
1.2 De opname en de behandeling 
Wanneer het tot een opname komt, probeert de arts allereerst de patiënt 
door advies ertoe te brengen, vrijwillig naar de kliniek te gaan. Er zijn echter 
vaak grote weerstanden tegen de psychiatrische centra en soms komt het 
dan ook voor dat een patiënt gedwongen moet worden opgenomen. Een 
arts geeft een verklaring af, die door de burgemeester of de rechter 
bekrachtigd wordt: een zogenaamde inbewaringstelling, of rechterlijke 
machtiging2. De patiënt kan hiermee tegen zijn wil naar het ziekenhuis 
vervoerd worden. De grond voor deze dwangmaatregel moet zijn, dat de 
patiënt een gevaar vormt voor zichzelf of zijn omgeving.  
Het komt ook wel voor dat familie en arts proberen om de patiënt 'met een 
zacht lijntje' over te halen. Het psychiatrisch ziekenhuis wordt dan bijvoor-
beeld 'rusthuis' genoemd, of 'een gelegenheid om eens even tot rust te 
komen’. Deze misleiding kan echter leiden tot een vertrouwensbreuk. De 
patiënt voelt zich - terecht - bedrogen en in de val gelokt.  
 
Bij aankomst in de instelling wordt de patiënt ontvangen door een verpleeg-
kundige, die een groot aantal vragen stelt. Dit zijn formele vragen, zoals: wat 
is uw naam? wie is uw huisarts? maar ook heel persoonlijke: 'Kunt u ons 
vertellen wat uw klachten zijn?'. Hoewel het niet de bedoeling van deze 
procedure is, kan het voorkomen dat de nieuwgekomene zich door deze 
ontvangst bedreigd voelt.  
Later (soms enkele dagen later) volgt een gesprek met de arts over de 
problemen die de oorzaak van de opname vormen. Men verblijft dan nog in 
een zgn. observatieafdeling, waar wordt bekeken wat de beste behandeling 
is. Meestal worden medicijnen voorgeschreven, de zgn. psychofarmaca, die 
bedoeld zijn om onrust, angst en depressieve gevoelens te verlichten of 
hallucinaties (stemmen) en wanen (het voor werkelijk houden van situaties 
en gebeurtenissen, die niet reëel bestaan) te onderdrukken.  
 
Nadat is vastgesteld (meestal door een team bestaande uit een arts, 
verpleegkundige, psycholoog en maatschappelijk werker) wat de beste 
voortgezette behandeling is en de patiënt wat tot rust is gekomen, wordt 
hij/zij naar een 'vervolgafdeling' overgeplaatst. Soms wordt men dan lid van 

                                                 
2 Voor meer informatie over de Bopz (de wet ‘Bijzondere opnemingen in psychiatrische 
ziekenhuizen’) kunt u kijken op de site van het Ministerie van VWS: www.minvws.nl.  

http://www.minvws.nl/
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een 'leefgroep', die ook onderling overlegt over bepaalde huishoudelijke 
taken en groepsgesprekken houdt. Als groep doet men mee aan allerlei 
activiteiten. Daarnaast vinden specifiek therapeutische activiteiten plaats, 
zoals gesprekken met verpleegkundigen, arts of psycholoog.  
 
Veel aandacht wordt besteed aan beïnvloeding van het gedrag, d.w.z. 
mensen leren zich zo te gedragen, dat ze van hun problemen geen last 
ondervinden. Gedragstherapie wordt b.v. toegepast bij fobieën (ongegronde 
vrees voor behandelingen of situaties, zoals straatvrees) en bij het leren 
voor zichzelf op te komen, 'assertief’ te zijn. Ook wordt veel aandacht 
besteed aan de zogenaamde directieve therapie: het gericht door adviezen, 
gesprekken en voorschriften werken aan de opheffing van de klachten van 
de patiënt. Vaak wordt de partner of het gezin bij de behandeling betrokken, 
vooral wanneer vermoed wordt dat daar een oorzaak voor de problematiek 
ligt, of dat van daaruit een wezenlijke bijdrage tot verbetering kan komen. 
 
Wanneer de patiënt voldoende is hersteld om weer terug te keren naar huis, 
volgt soms nog een periode van zgn. 'dagbehandeling': enkele dagen per 
week wordt men in het ziekenhuis of de instelling verwacht voor groepsge-
sprekken en andere activiteiten. Er wordt een brug naar de maatschappij 
geslagen. Soms wordt iemand geadviseerd deze dagbehandeling te volgen 
om een opname of een hernieuwde opname te voorkomen. Als nabehan-
deling zijn er dan controlegesprekken op de polikliniek van het psychiatrisch 
centrum of bijvoorbeeld met een hulpverlener van de Regionale Instelling 
voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg (RIAGG). 
 
Tot slot drie opmerkingen: 

1. In feite heeft de psychiatrie geen afdoend antwoord op de 
psychiatrische ziekten. Niet iedere therapie leidt tot het beoogde 
resultaat. Psychologie en psychiatrie zoeken nog steeds naar 
behandelingen en oorzaken van de uiterst ingewikkelde 
problematiek van de geestelijke (on)gezondheid. 

2. Vrijwel elke therapie is voor de patiënt moeilijk en pijnlijk. Hij/zij 
moet dingen doen, waar hij/zij bang voor is, en dingen bespreken 
waar hij/zij zich voor schaamt. 

3. Het komt voor dat een patiënt zo onrustig is, of zich tegenover 
medepatiënten zo agressief gedraagt, dat de verpleging zich 
genoodzaakt ziet de betrokkene enige tijd in een speciale kamer 
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op te sluiten. Dat heet ‘isoleren’ en is één van de meest 
omstreden behandelingsmiddelen.  

 
1.3 Verhouding tot 'thuis', 'de maatschappij', 'buiten' 
Wie wordt opgenomen in een psychiatrische instelling, krijgt het gevoel dat 
er een diepe kloof in zijn leven ontstaat. Er is het 'daar' en het 'hier'. Er is 
iets fundamenteel anders geworden, de 'buitenwereld' wijkt. 
Ook bij een opname in een gewoon ziekenhuis kan dit het geval zijn, maar 
voor een psychiatrische opname geldt het veel sterker: de wereld 'binnen' 
wordt mijn wereld, eist al mijn aandacht op. De opname duurt veel langer 
dan in een algemeen ziekenhuis, in veel gevallen maanden lang. Bovendien 
is de reactie van vrienden en kennissen negatiever: het is tenslotte een 
'gekkenhuis', er hangt een waas van geheimzinnigheid om heen, het is toch 
een beetje een schande als je in zo'n instelling terecht komt en er is ook 
soms angst voor de patiënt. "Zulke mensen zijn agressief, doen vreemd".  
Dit verschijnsel, 'stigmatisering', versterkt het andere: 'hospitalisatie' 
genoemd. Bij de patiënt die hospitaliseert, verengt de blik tot het terrein van 
de instelling, de eigen groep patiënten en de eigen bezigheden. Het verblijf 
daar beheerst zijn hele bestaan. Ook tegenover bezoekers kan men niet 
over iets anders dan over de gebeurtenissen op de 'afdeling' spreken. Dit 
irriteert de familie: "het lijkt wel of het leven in de instelling belangrijker is 
dan wij". De patiënt die zich gestigmatiseerd voelt, trekt zich nog verder in 
zijn eigen wereld terug. 'Ze kijken me aan of ik een vreemd beest ben’. ‘De 
buren groeten niet meer'. 'Ik durf niet naar de collega's van mijn werk te 
bellen, die mogen niet weten, dat ik hier ben.' Meestal gaat het hier om een 
wisselwerking. Inderdaad wordt de psychiatrische patiënt door de 
maatschappij nog altijd gediscrimineerd, maar door het gedrag van de 
patiënt in reactie daarop, wordt het verschijnsel eerder versterkt dan 
opgeheven.  
 
Een derde verschijnsel, dat vaak in de relatie tot familie en vrienden een rol 
speelt, is dat de patiënt niet durft te zeggen, hoe ongelukkig of angstig hij/zij 
zich voelt omdat hij/zij vreest dat het bezoek dan weg zal blijven: 'Als ik 
vertel hoe ongelukkig ik mij voel, zeggen ze: flink zijn, wij hebben ook wel 
eens wat'. 'Ze begrijpen het niet en ze blijven weg als ik zeur.' Dit blijkt soms 
ook een reële angst te zijn. 
Ook het verlofweekend is niet zonder problemen. Enerzijds wordt er naar 
uitgezien: fijn weer naar huis. Maar er is ook onzekerheid: Zal het wel goed 
gaan? Er ontstaat een soort 'examensituatie'. En dan als het weekend 
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voorbij is, is er de weerstand tegen de terugkeer naar de instelling. 'Nu voel 
ik me net weer een beetje thuis en dan moet ik al weer terug'. 
Zo brengt de opname op zichzelf veel spanningen mee tussen patiënt en 
familie, spanningen die nog eens bovenop de spanningen komen die er voor 
de opname al waren. Het betreft hier een onvermijdelijk, maar moeizaam 
verlopend proces tussen patiënt en buitenwereld. 
 
1.4 Ontslag en terugkeer naar het gewone leven 
Naast hetgeen al eerder gezegd is over het ontslag, gaan we hier nog 
verder in op de problemen rondom het definitieve vertrek uit de instelling. 
Op zich zelf verheugt men zich daar natuurlijk op, maar de moeilijkheden 
worden ook zeer duidelijk. Het ontslag wordt vaak door enkele 'proefver-
loven' ingeleid en begeleid door een maatschappelijk werker, die eventuele 
financiële en maatschappelijke vraagstukken als uitkering, huisvesting e.d. 
helpt oplossen. Naarmate het verblijf in de instelling langer geduurd heeft, 
ontstaan er meer problemen met de terugkeer naar het gewone leven. De 
routine van alledag is verloren gegaan en vervangen door de routine van de 
instelling. Ook betrekkelijk eenvoudige werkzaamheden vragen daarom 
meer energie. Er is onzekerheid over de vraag, of men het weer aan zal 
kunnen. Het opnemen van het beroep is vaak met veel vragen omringd. Bij 
langdurig verblijf is terugkeer naar het beroep meestal onmogelijk: men is in 
de WAO of WIA terechtgekomen, is de vaardigheid van vroeger kwijt, etc. 
Het zoeken naar ander, aangepast werk is niet altijd makkelijk. De ex-
patiënt wordt daarbij voortdurend met zijn/haar psychiatrisch verleden 
geconfronteerd. 
 
Bij sollicitaties, de vernieuwing van het rijbewijs e.d. komt steeds weer de 
opname en eventueel medicijngebruik ter sprake. Ook komt telkens weer de 
vraag boven: 'Moet ik het vertellen of verzwijgen?'. Als de ex-patiënt wel 
naar de oude werkkring terugkan, dan wacht hem/ haar een moeilijke 
periode van opnieuw inwerken en weer een plaats verwerven tussen de 
collega's. 
Omdat de behandelaars zich bewust zijn van de toename van de moeilijkhe-
den bij langere opname, is men er op gericht de patiënt zo snel mogelijk te 
ontslaan. Dat betekent echter ook, dat het gedrag van de ex-patiënt nog niet 
zo stabiel is, als gewenst. Ook dit brengt dan weer zijn eigen onzekerheden 
mee. Van grote betekenis voor het succes van het ontslag, is de omgeving 
waarin de ex-patiënt terecht komt. Wordt hij/zij geaccepteerd als mens en 
collega of met wantrouwen bekeken? Is er een vertrouwde omgeving van 
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familie en vrienden, waar hij/zij zich thuis kan voelen? Of vindt men het 
maar lastig dat die man/vrouw met de eeuwige problemen weer thuis is? 
RIAGG, polikliniek en eventueel dagbehandeling hebben een ondersteunen-
de functie, maar de houding van het thuisfront is beslissend. Daarom 
hebben alleenstaanden het extra moeilijk.  
 
1.5 Pastorale taak, pastorale mogelijkheden 
1.5.1 Tijdens de opname 
Meestal is er aan een psychiatrische instelling een geestelijk verzorger 
verbonden. Het is echter niet vanzelfsprekend, dat deze met elke patiënt 
contact onderhoudt, omdat het aantal patiënten dat aan zijn zorg is toever-
trouwd daarvoor te groot is. Vaak komt hij een keer kennismaken en wacht 
dan af of een beroep op hem gedaan wordt. De thuisgemeente kan dus niet 
uitgaan van de gedachte: de geestelijk verzorger neemt de wacht wel over. 
Goede zorg voor het opgenomen gemeentelid blijft nodig.  
Voor dit laatste is nog een andere, nog belangrijker reden: Het contact met 
de gemeente thuis laat de patiënt weten, dat hij/zij er nog bij hoort. Dit ver-
gemakkelijkt ook het contact na thuiskomst, omdat de pastoraal werker ook 
iets heeft geproefd van de sfeer en de behandeling tijdens de opname. Ook 
kan de pastoraal werker een belangrijke bijdrage leveren aan het onder de 
aandacht brengen van de situatie van het gemeentelid dat opgenomen is. 
Door een berichtje in het kerkblad met vermelding van adresgegevens, 
wordt de gemeente ook in de mogelijkheid gesteld om mee te leven met de 
ander: door een kaartje te sturen, of bijvoorbeeld even te mailen. Overleg 
met de patiënt en/of de familie of er bijvoorbeeld aanvullende informatie in 
het kerkblad komt. Ook het positief aandacht besteden aan de situatie van 
psychiatrisch patiënten in een preek of op een gemeenteavond, zal het 
gevoel van vervreemding mogelijk weg kunnen nemen.  
 

‘Ik heb veel reacties gehad. Soms negatief soms positief. Aan het begin vooral veel 
succes en veel sterkte en bemoedigende kaartjes maar ook gewoon mensen die je 
totaal niet meer aanspreken of geen gedag meer tegen je zeggen’.  

 
Een zo hoog mogelijke bezoekfrequentie is belangrijk. Hierbij moet wel wor-
den bedacht, dat de opnameduur vaak lang is en de afstand tussen kliniek 
en thuis soms vrij groot. Het is namelijk voor de patiënt moeilijk te verdra-
gen, wanneer het aantal bezoeken, naarmate de opname langer duurt, 
afneemt: 'Ze vergeten me, ze kunnen het niet volhouden op mij te wachten'. 
Het is dan beter om bijvoorbeeld af te spreken dat je eenmaal per drie 
weken of eenmaal per maand komt, wat later eventueel opgevoerd kan 
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worden, dan omgekeerd. Veel vrienden laten het op den duur afweten, zeer 
ten nadele van de herstelkansen. De pastoraal werker mag niet in deze fout 
vallen. Schrijnende situaties worden dan voorkomen: 

 
‘Tijdens mijn opname ben ik aan het begin redelijk begeleid door de kerk, dit was 
de dominee. Later hoorde ik niks meer. Mede ook door mijn eigen problematiek. Ik 
kon op sommige momenten geen contact zoeken met de dominee omdat dit 
simpelweg niet in me opkwam. Toen ik het heel erg moeilijk had is dus het contact 
verbroken en heb ik negen maanden niks gehoord van de kerk. Niet van de 
dominee, niet van een jeugdouderling. Eigenlijk van niemand’. 
 

Het is goed om als pastoraal werker ook met de geestelijk verzorger contact 
op te nemen. Dit wordt op prijs gesteld: u kunt elkaar helpen om de ander te 
helpen. Hij/zij kan u ook wat wegwijs maken in de instelling en u de beteke-
nis en achtergrond van bepaalde behandelingen uitleggen. Voor dit contact 
geldt evenwel, wat voor alle andere contacten met derden geldt: doe het 
nooit buiten de patiënt om, maar vraag om toestemming.  
 
Enkele vuistregels voor het bezoek kunnen zijn: 
• Bel tevoren even op of het schikt en wanneer het schikt, kom zo mogelijk  
   op het bezoekuur. 
• Het kan voorkomen dat men u vraagt uw bezoek uit te stellen. Soms wordt  
   u uitgelegd waarom, maar indien niet: informeer bij de geestelijk  
   verzorger.  
• Meldt u bij aankomst bij de verpleegpost en vertel wie u bent en wat u  
   komt doen. 
• Als u langskomt en de patiënt blijkt er niet te zijn, wees dan niet al te  
   verbaasd. Psychiatrische patiënten zijn mobiel, hun activiteiten spelen zich  
   op verschillende plaatsen af. Vraag waar u de patiënt zou kunnen vinden  
   en of het mogelijk is hem/haar op te roepen. 
• Geef geen nuttige adviezen als: flink zijn, doorzetten, doen wat de dokter  
   zegt. Onthoud u ook van kritische vragen: is het nodig dat je zoveel van  
   die medicijnen krijgt? Degene die u bezoekt, heeft geen extra behandelaar  
   nodig, maar een medemens. 
• Informeer samen met de patiënt bij de verpleging waar u rustig samen  
   kunt zitten. Wilt u met uw gemeentelid naar een plaats buiten het terrein  
   gaan, vraag dan om toestemming bij de verpleging. 
 
Over het gesprek zelf: 
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Luister aandachtig en aanvaardend. Is uw gesprekspartner erg zwijgzaam, 
wees dan niet te bang zelf ook te zwijgen. Het is goed om iets over de 
situatie van thuis te vertellen. Laat dat echter ook afhangen van de aandacht 
die uw gesprekspartner voor dit onderwerp heeft. Wees vooral voorzichtig 
met godsdienstige opmerkingen, het is niet nodig het evangelie steeds ter 
sprake te brengen. Laat ook in dit opzicht het initiatief bij uw gespreks-
partner. Hooguit kunt u te kennen geven dat u bereid bent hier over te 
spreken, of bijvoorbeeld samen iets te lezen uit de bijbel of te bidden. Uw 
bezoek is allereerst een daad van zorg en teken van meeleven en wordt zo 
ook op prijs gesteld. U bent geen therapeut maar medemens. Dat is het 
uitgangspunt voor het gesprek.  
Realiseer u wel of en zo ja, welke vooroordelen u heeft tegen psychiatrische 
ziekenhuizen en hun patiënten. Bewust of soms maar half bewust kunnen 
angst voor het 'vreemde' van de psychiatrie, de gedachte aan demonische 
bezetenheid, de vrees voor medicijnen die je vergiftigen of psychiaters die 
zo maar in je ziel kijken, ons verhinderen onbevangen en gewoon met de 
ander om te gaan. 
 
1.5.2 Bij en na het ontslag 
Confrontatie met een psychiatrisch ziekenhuis kan voor iemand een afschu-
welijke ervaring zijn. Men wordt niet slechts met de eigen moeilijkheden 
geconfronteerd, maar ook met die van anderen. De suïcide van een 
medepatiënt maakt een onuitwisbare indruk, de terugval of heropname van 
een ander roept onzekerheid en angst op. De enorme hoeveelheid 
indrukken van de opname is na het ontslag niet verdwenen. De opname 
moet verwerkt. Familie en vrienden hebben de neiging om te zeggen: Dat is 
nu voorbij, daar moet je niet steeds mee bezig blijven. De pastoraal werker 
mag voor deze verwerking ruimte bieden. Ook boosheid over de wijze van 
behandeling, zoals het separeren in de separeercel (isoleren), vernedering 
door behandelaars, moet kunnen worden geuit. Het kan nodig zijn op 
dezelfde wijze als tijdens de opname contact te hebben met hulpverleners in 
de nazorg of op de mogelijkheden van nazorg te wijzen. Dat er ruimte dient 
te zijn voor het bespreken van de problemen die de terugkeer naar het 
gewone leven met zich meebrengt, spreekt vanzelf. 
 

‘Nu denken veel mensen dat ik weer helemaal thuis ben ( dat is een nadeel als je 
lang opgenomen bent) dus geen reacties meer, geen kaartjes, geen medeleven 
meer’. 
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1.5.3. Steun bij resocialisatie 
Eén van de gevaren die de terugkerende patiënt bedreigen, is het sociale 
isolement, vooral wanneer hervatting van het oude beroep niet mogelijk is of 
het aantal persoonlijke relaties toch al klein was. Hier kan de kerkelijke 
gemeente een belangrijke rol spelen. De pastoraal werker kan bevorderen 
dat de ontslagen patiënt in de gemeenschap een zinvolle plaats krijgt. 
Bijvoorbeeld door deelname aan een gesprekskring, zangkoor of vereniging, 
of door het verzorgen van een bepaalde taak. Ook hierbij spelen vooroorde-
len vaak een negatieve rol: Wie in zo’n ziekenhuis geweest is, is ongeschikt 
voor kerkelijk werk. Dit is zeker niet het geval. Het is wel van belang - net als 
bij anderen - samen met de betrokkenen te onderzoeken wat zinvol en 
mogelijk is voor haar of hem. Een stuk informatievoorziening naar de 
gemeente toe, kan hierin ook weer helpend zijn.  
 
1.5.4. De religieuze gevoelens en ervaringen 
Hiervoor werd al opgemerkt dat het niet tot de plicht van de pastoraal werker 
hoort om in elk gesprek over het evangelie te spreken, maar dat ook in dit 
opzicht het initiatief aan de ander gelaten mag worden. Hierbij willen we op 
nog een ander gevaar wijzen. Omdat we er van uitgaan dat het evangelie de 
mens goed doet, komt het soms voor dat we de negatieve kant van religieu-
ze gevoelens en ervaringen verwaarlozen of niet serieus te nemen. Maar dit 
zijn wellicht juist de dingen waarover uw gesprekspartner wil spreken: hoe 
van God - en de mensen - verlaten hij/zij zich in de separeercel voelde, of 
over schuldgevoelens, gevoelens van veroordeling door God. Over het 
gebrek aan geloof en geloofsvertrouwen, over de woede jegens God. Over 
in de steek gelaten zijn door medechristenen, die wel de mond vol van 
naastenliefde hebben, maar er niet naar handelen, enz.  
 

‘Eigenlijk toen ik het moeilijk had met mezelf en met mijn geloof hebben ze me 
laten vallen en dat is een harde klap in je gezicht. Ik denk zelf dat het een kleine 
moeite is om af en toe eens een mail te sturen of een brief. Het heeft mij heel diep 
geraakt. Zo diep eigenlijk dat ik zelfs een periode heb getwijfeld aan de kerk en of 
ik niet te hoge verwachtingen had van de kerk. Het doet me elke dag weer een 
hoop verdriet als ik voel dat je door je eigen kerk verlaten bent. Ik had graag gehad 
dat de kerk meer achter me had gestaan en me had gesteund. Misschien was de 
enorme geloofsdip die ik nu heb mij dan misschien wel bespaard gebleven’. 

 
Kap deze uitingen niet af met dooddoeners als: God is toch een vergevende 
God, Hij is liefde. Je moet niet naar de mensen kijken, maar naar het evan-
gelie, etc. Deze uitspraken versterken het isolement en zorgen ervoor dat de 
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ander zich onbegrepen voelt. Het is juist de pastorale taak deze negatieve 
gevoelens volstrekt serieus te nemen. Er hoeft niet per se met verklaringen 
of antwoorden op gereageerd te worden.  
 
Niet altijd zullen de uitingen over de religieuze ervaring negatief zijn, ook 
beleving van steun en Goddelijke nabijheid worden vermeld, maar deze 
mogen niet in mindering worden gebracht op de negatieve ervaring of 
daartegen als wapen worden gebruikt. 
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2. De familie van de patiënt 
 
2.1 De sociale problemen van de familie 
Psychische ziekte is duur. Voordat het tot een opname komt, heeft het gezin 
al veel financiële nadelen gehad, bijvoorbeeld doordat moeder niet in staat 
meer is voor de kinderen te zorgen of doordat vader werkloos raakt door 
psychische problemen. Ook de opname brengt extra kosten mee: reiskosten 
voor bezoek en weekendverlof, extra zakgeld voor de patiënt, etc. Door de 
spanningen die psychische ziekte ook voor de familie meebrengt, wordt niet 
meer zo efficiënt met het geld omgesprongen. Ook zo kunnen moeilijkheden 
ontstaan. Wellicht is het goed te overwegen of hier geen taak voor de 
diaconie ligt. 
Een tweede probleem is er rondom de opname. De patiënt verzet zich vaak 
tegen opname: 'Willen jullie mij weg hebben?' Ook is er kans op 
meningsverschil met de arts of andere hulpverleners. De één zegt: Opname 
is nodig, de ander: nee nog niet. De familie heeft het gevoel van het kastje 
naar de muur gestuurd te worden.  
Ten derde moet het gevaar van isolement genoemd. Psychiatrie is vreemd. 
Zoiets hoort niet. Het gehele gezin lijdt onder het onbegrip voor de 
psychiatrische patiënt. Kinderen worden soms door vriendjes gemeden als 
een familielid in een psychiatrisch ziekenhuis opgenomen is. 
 
2.2 Verhouding familie - patiënt 
In feite is de verhouding van de familie tot de patiënt een afspiegeling van 
de verhouding van de patiënt tot de familie. Er is een gevoel van afstand, de 
ander leeft in een andere wereld, soms is dat de wereld van het ziekenhuis, 
soms daarbij nog de wereld van de ziekte. De familie heeft het gevoel de 
ander niet te kunnen bereiken. Zoals een patiënt niet durft te zeggen hoe 
hij/zij zich voelt, zo voelt ook de familie zich gedwongen de patiënt 
onaangename mededelingen van thuis te besparen. Zo kan het gesprek 
verschralen tot: ´Hoe gaat het? O, heel goed hoor en met jou? Met mij ook 
uitstekend hoor´. Dat deze situatie, waarbij men elkaar wederzijds spaart, 
een goed contact niet bevordert, spreekt vanzelf. Het beste is te laten 
merken dat men aandacht voor de problemen van de ander heeft en dan 
ook - zonder paniek - aandacht voor eigen zorgen te vragen. Belangrijk is 
dat men niet bedoelt de ander medeverantwoordelijk te maken. Heel snel 
denkt de patiënt: ik moet terug naar huis, om mijn plicht te doen. 
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2.3 Misverstanden 
Bij de familie leven niet zelden ernstige misverstanden over de aard en de 
oorzaak van psychische ziekte. Zo wordt gedacht dat depressies overwon-
nen kunnen worden door doorzettingsvermogen en door het zoeken van de 
zonzijde. Men verwacht veel, zo niet alles van de eigen inzet van de patiënt 
en spoort hem/haar aan om alle zeilen bij te zetten: 'Je moet het tenslotte 
zelf doen'. Een ander misverstand betreft het ongeneeslijk karakter van de 
psychische ziekte. Men denkt, dat deze ziekten altijd blijven terugkomen, dat 
wie eens in een psychiatrische kliniek is opgenomen, daarheen regelmatig 
zal moeten terugkeren. Dit pessimistische beeld legt een druk op het leven.  
Ook op godsdienstig terrein zijn er misverstanden: deze ziekten zijn bij 
uitstek van de duivel afkomstig en moeten met veel gebed genezen worden. 
Dan is er een totaal onbegrip voor het gedrag van de patiënt: waarom doet 
hij/zij zo vreemd, zo vijandig, zo afwezig enz?  
 
Er wordt door de geestelijke gezondheidszorg soms erg weinig voorlichting 
aan familie gegeven. De reden daarvoor is dat men niet graag 'diagnoses' 
aan de familie doorgeeft, omdat die het risico van een verkeerde conclusie 
met zich brengen. Psychiatrische diagnoses zijn andere dan die van de 
somatische geneeskunde. Een afwijking van het skelet is aantoonbaar en uit 
te leggen, een depressie die zijn vermoedelijke oorzaak heeft in de aanleg 
van de patiënt, niet. Een dergelijke diagnose is niet veel meer dan een 
aanduiding van het geheel van ziektesymptomen, die men heeft 
waargenomen. Zo'n diagnose wijzigt daarom ook nogal eens in de loop van 
de opname en dat brengt sommige psychiaters er toe maar helemaal niet 
meer over diagnose te praten, maar een algemene omschrijving van de 
ziekteverschijnselen te geven. En die had de familie ook al geconstateerd. 
Over de aard van de behandeling en de te verwachten resultaten doet men 
weinig mededelingen omdat men niet buiten de patiënt om daarover wil 
spreken. 
Dat betekent voor de familie evenwel grotere onzekerheid en ook irritatie 
over de behandeling: Je kunt wel met de dokter of de verpleging bellen, 
maar ze zeggen niets. Of ze zeggen: Vraagt u het maar aan de patiënt. 
Maar die zegt ook niets. De zorgen die men heeft kan men dus niet met de 
deskundigen delen. Hierdoor ontstaat onzekerheid over de houding die men 
moet aannemen, als de patiënt met weekendverlof thuis komt.  
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Ter ondersteuning van de familie zijn er diverse verenigingen en werkgroe-
pen opgericht. Eén daarvan is de stichting Labyrinth- in Perspectief3.  
 
2.4 Het duurt te lang 
De langere opnames leggen op de familie een bijna onverdragelijke druk: 
Bezoek afleggen, de patiënt in de weekends ontvangen, telkens weer de 
spanning: is er al verbetering? Zo bepaalt de patiënt op een drukkende wijze 
het leven van de familie. Er zijn gezinnen en families, die dit op bewonde-
renswaardige wijze dragen, zonder de patiënt te verwaarlozen. Anderen 
kunnen het niet opbrengen zich zo intensief met de zieke bezig te houden 
en laten hun aandacht verslappen, meestal toch met als gevolg schuldge-
voelens. Deze verslapping van de aandacht brengt verwijdering tussen de 
omgeving en de patiënt, die bij terugkeer in de familiekring verdriet veroor-
zaakt. Te denken is bijvoorbeeld aan problemen, die tussen echtgenoten 
kunnen ontstaan. Eén van de scherpste gevoelens bij de patiënt is namelijk 
het gevoel onbegrepen en verlaten te zijn. Woede daarover moet een plaats 
kunnen krijgen in de verwerking van de opname maar betekent wel een 
zware belasting voor de familie. 
  
2.5 Schuldgevoel 
Heel vaak voelen de naasten van de zieke zich schuldig. Ze stellen zich 
vragen als: hadden wij door een andere opstelling dit kunnen voorkomen? 
Hebben we genoeg gedaan? Soms gaat men in relatie- of familietherapie.  
Het kan zijn dat ernstige psychische crises hun oorzaak hebben in familiale 
omstandigheden. Er is dan een manier van omgaan met elkaar, die 
spanningen oproept. Eén van de betrokkenen reageert hier zo heftig en 
ernstig op, dat hij/zij zich zelf niet meer in het gezin kan handhaven. Soms 
gebeurt dat pas na vele jaren van spanning, soms is dit het gevolg van één 
incident. Het is niet het doel van de therapie schuldigen aan te wijzen. 
Therapie is geen gerechtelijk onderzoek en bedoelt geen bestraffing van 
mensen die falen. Voor zover de oorzaak wordt gezocht, is dat met de be-
doeling tot verandering en verbetering te komen. Schuldgevoelens 
bemoeilijken dat eerder dan dat ze er bij helpen. 
Relatietherapie wordt niet alleen gegeven om een oorzaak van de proble-
men te vinden, maar ook - en soms is dat de enige reden -omdat men hoopt 
dat de naaste omgeving van de patiënt zo kan leren, de ander te helpen en 
te stimuleren in zijn/haar weg naar gezondheid. 

                                                 
3 Adresgegevens en verdere informatie vindt u achterin deze brochure 
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2.6 Zwijgen 
Het is geen wonder dat de familie liefst maar zwijgt over de opname en alle 
moeite, die dat voor alle betrokkenen met zich meebrengt. Vooral als alles 
achter de rug is, is er de neiging om te trachten dit verleden te vergeten en 
uit te wissen. Dit verwacht men ook van de ex-patiënt, maar voor hem/haar 
is dat verleden vaak te levend, nog te zeer onverwerkt, dan dat hij/zij 
daarover kan zwijgen. Ook dat kan spanningen met zich meebrengen.  
 
2.7 Verandering 
Door de opname en de psychotherapeutische behandeling kan de houding 
van de patiënt tegenover anderen ingrijpend wijzigen: niet meer zo dienst-
baar, niet meer zo meegaand, sterker, weerbaarder. Ook de verhouding tot 
de naaste kan anders worden: huwelijksrelaties, relaties tot ouders en 
kinderen, worden anders gezien en beleefd. Misschien wel kritischer of 
afstandelijker, misschien is er ook grotere behoefte aan persoonlijk contact, 
gevoelscontact ontstaan. Voor de familie kan dit heel moeilijk te verwerken 
zijn. Men krijgt een ander mens terug dan men wegbracht. Ook van de 
naasten wordt nu verandering verwacht. Oude reactiepatronen voldoen niet 
meer. 
 
2.8 Niet genezen en niet te genezen 
Niet alle psychiatrische ziekten blijken bij de huidige stand van de psychia-
trie te genezen. De patiënt keert terug, de situatie is verbeterd, maar 
medicijnen en extra zorg blijven nodig. Na verloop van tijd is soms een 
heropname nodig. Deze herhaalde opnames met kortere of langere 
tussenpozen vormen een groot lijden voor de patiënt en zijn/haar familie. 
Ook kan duidelijk worden dat beterschap niet te verwachten is. De situatie 
blijft vrijwel ongewijzigd of verergert. De familie zal zich in haar verhouding 
tot de zieke moeten heroriënteren, een pijnlijk proces, dat ook afstand 
nemen kan betekenen. Men realiseert zich het verdriet van een partner of 
van kinderen en ouders die met een geliefde naaste, die blijvend is 
opgenomen, moeten leven. 
 
2.9 Pastoraat 
2.9.1 Crisisopvang 
Zoals wel uit het voorgaande duidelijk zal zijn, betekent de opname van een 
gezinslid een ernstige crisis voor het gezin. Het is zaak dat de familie op-
vang krijgt. Dat er aandacht is voor de partner, dat er ook gedacht wordt aan 
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de sociale en financiële consequenties van de opname. De ontreddering 
van de achterblijvenden kan zeer groot zijn en crisisopvang noodzakelijk.  
 
2.9.2 Integratie 
Tegenover het dreigend isolement kan het pastoraat er aan meewerken, dat 
het gezin van de zieke een plaats behoudt of krijgt in de kerkelijke gemeen-
schap. De pastorale werker kan door uitdrukkelijk de familie uit te nodigen 
mee te (blijven) doen in het leven van de gemeente, een bijdrage leveren in 
dit opzicht. Het moet wel duidelijk zijn, dat het hierbij gaat om een onvoor-
waardelijk contact. Een begripvol optreden is belangrijk. 
 
2.9.3 Inleving 
Begripvol optreden kan niet zonder inleving: wat betekent het voor een 
gezin of familie dat zij met iemand met een psychische ziekte te maken 
hebben? In het voorgaande werden al enkele aandachtspunten van deze 
inleving genoemd. De pastorale werker kan zich ook verder laten informeren 
door de diverse gespecialiseerde instanties zoals genoemd achter in deze 
brochure. 
 
2.9.4 Houding ten aanzien van de familie in het algemeen 
De familie heeft soms de neiging om de ex-patiënt als 'patiënt' te blijven 
behandelen. Hij/zij moet worden ontzien of juist hard aangepakt, etc. De 
pastoraal werker probeert de ander allereerst als een gewoon mens te 
behandelen. Hierin kan hij/zij ook de familie helpen.  
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Adressen 
Hulporganisaties 
www.ggzbeleid.nl voor een overzicht van de meeste GZZ instellingen in 
Nederland.  
 
Familieleden organisaties: 
Labyrint-In Perspectief  
Postbus 12132, 3501 AC Utrecht  
tel. (030) 254 68 03 (ma. t/m vr. van 10.00 - 12.30 uur en zo mogelijk ook 's 
middags)  
e-mail: secretariaat@labyrint-in-perspectief.nl 
www.labyrint-in-perspectief.nl; via deze site vindt u ook veel andere 
adressen van familieorganisaties en patiëntenorganisaties 
 
Ypsilon: Vereniging van familieleden en betrokkenen van mensen met 
schizofrenie of een psychose 
Prins Bernhardlaan 177, 2273 DP Voorburg 
tel. (088) 000 21 20 (ma. t/m vr. van 10.00 – 16:00 uur) 
e-mail: ypsilon@ypsilon.org 
www.schizofrenieplein.nl 
 
Patiëntenorganisaties: 
Anoiksis: Vereniging voor mensen met chronische psychosen of 
schizofrenie  
Gansstraat 67a , 3582 EC Utrecht 
tel. (030) 254 61 13 (ma. t/m vr. van 10.00 – 17:00 uur) 
e-mail: anoiksis@anoiksis.nl 
www.anoiksis.nl 
 
Stichting Borderline: Landelijke patiëntenorganisatie voor mensen met een 
Borderline Persoonlijkheidsstoornis 
Postbus 1147, 8500 BC Utrecht 
tel. (030) 276 70 72 
e-mail: stichting@stichtingborderline.nl 
www. stichting@stichtingborderline.nl 
 
Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA)/ Autisme Info Centrum 
Prof. Bronckhorstlaan 10, 3723 MB Bilthoven 
Tel. (030) 229 98 00 

http://www.ggzbeleid.nl/
mailto:secretariaat@labyrint-in-perspectief.nl
http://www.labyrint-in-perspectief.nl/
mailto:anoiksis@anoiksis.nl
mailto:stichting@stichtingborderline.nl
mailto:stichting@stichtingborderline.nl
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Informatielijn: (0900) 288 47 63 - autisme (• 0,10/min.) ma, wo, do tussen 
10.00 - 13.00 uur en di, vrij tussen 09.00 - 12.00 uur. 
e-mail: info@autismeinfocentrum.nl 
www.autismeinfocentrum.nl / www.autisme.nl 
 
Stichting Pandora: hulp- en informatiecentrum voor (ex-)psychiatrisch 
patiënten 
2e Constantijn Huygensstraat 77, 1054 CS Amsterdam 
tel. (020) 685 11 71 
helpdesk: (0900) 726 36 72 (•0,10/min., ma t/m do van 10.00 - 16.30 uur) 
e-mail: info@stichtingpandora.nl 
www.stichtingpandora.nl 
 
SABN: Stichting Anorexia en Boulimia Nervosa: landelijke organisatie voor 
mensen met een eetstoornis en voor mensen in hun omgeving 
Stationsstraat 79 G, 3811 MH Amersfoort 
Tel. (0900) 821 24 33 (ma t/m vr van 8.30 - 18.00 uur) 
e-mail: info@sabn.nl       
www.sabn.nl 
 
VMBD: Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen 
Kaap Hoorndreef 56-c, 3563 AV Utrecht 
Lotgenotenlijn: (0900) 5123456 (• 0,10/min., elke dag van 9.00-21.00 uur). 
www.vmdb.nl 
 
Andere organisaties: 
GRIP: informatiecentrum voor iedereen met vragen over de geestelijke 
gezondheid(zorg) 
Molenstraat 74a, 5701 KH Helmond  
tel. (0492) 56 44 71  
e-mail: grip-helmond@grip-helmond.nl 
www.grip-helmond.nl 
 
 
Websites 
www.psychiatrienet.nl: een selectie van diverse sites over psychiatrie. 
www.hulpgids.nl: Informatie over o.a. ziektebeelden, medicatie, wettelijke 
regelingen en therapievormen, etc. 
www.psychiatrienetwerk.nl: site voor patiënten en familieleden 

mailto:info@autismeinfocentrum.nl
http://www.autismeinfocentrum.nl/
mailto:info@stichtingpandora.nl
mailto:info@sabn.nl
http://www.vmdb.nl/
mailto:grip-helmond@grip-helmond.nl
http://www.psychiatrienet.nl/
http://www.hulpgids.nl/
http://www.psychiatrienetwerk.nl/
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www.pvp.nl: informatie over de patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) die ggz-
cliënten advies en bijstand verleent bij de handhaving van hun rechten. 
 
Brochures                                                                           
• diverse brochures, o.a. ‘ ontslag en verlof’, ‘de gedwongen opname’ zijn te  
   downloaden via www.pvp.nl. 
• diverse brochures, o.a. ‘ leven met een psychisch zieke ouder’, ‘als je  
   partner ernstige psychische problemen heeft’ zijn te bestellen via  
   www.labyrint-in-perspectief.nl. 
 
• Verbinding en aandacht - nieuwe wegen voor gemeentepastoraat, 
Protestantse Kerk, 2008                                                             
www.pkn.nl/pastoraat  
 

http://www.pkn.nl/pastoraat

