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In het sociaal domein ondersteuning familie
hard nodig
Het aantal cliënten met psychiatrische problemen dat
door de huisarts en praktijkondersteuner wordt
begeleid, is fors gegroeid. Met 150% in 2012 en nog eens
201% in 2013. Dat zorgt voor meer zorglast bij naasten
van de cliënt. Waar de naasten van cliënten in de
tweedelijns ggz al sinds 2003 ondersteuning kunnen
vragen van de familievertrouwenspersoon, is dat niet
standaard geregeld voor de gemeentelijke en
eerstelijnszorg in het sociaal domein. De LSFVP maakt
zich hier sterk voor en is een project gestart in twee
proefregio’s: Rotterdam-Den Haag en Midden-ZuidLimburg.

Lees meer over dit project op onze website

Versplintering van zorg vraagt om een gids
“Mensen met psychiatrische problemen
komen er vaak alleen voor te staan. Ze
verwijderen zich van hun familie en
naasten, omdat hun gedrag het onmogelijk
maakt om samen te leven. Het is doodzonde
dat je zo’n punt bereikt, terwijl er
mogelijkheden zijn om een breuk te
voorkomen. De familievertrouwenspersoon
biedt naasten handvatten om beter met de
psychiatrische aandoening om te kunnen
gaan en ook hun eigen grenzen te blijven
bewaken. Dat komt uiteindelijk weer ten
goede aan de cliënt.”

Rob Laane, senior inkoper VGZ, ziet kansen

Gemeenten Noord-Holland-Noord al sinds 2007
actief
"Hulp en advies van een ggz-specialist is er niet voor
naasten van cliënten in het sociale domein. Het is de
taak van ons en van de gemeente om mantelzorgers
hierin te ondersteunen. Bestaande steunpunten
mantelzorg zijn niet voldoende uitgerust voor deze
specifieke problematiek. In Noord-Holland-Noord hebben
we al sinds 2007 financiering van gemeenten voor
familievertrouwenswerk in het sociaal domein."

Marijke Vellekoop, GGZ NHN, over deze aanpak

Ervaringen van familie in het sociaal domein
Herman van Zoelen zocht contact met de
familievertrouwenspersoon omdat hij niet
wist hoe hij met zijn depressieve dochter
moest omgaan. Een moeder vroeg advies
bij een dilemma en een broer had vragen
over een gedwongen opname.

"Wat ik
ook deed, het
werkte allemaal
averechts."

Lees de drie ervaringsverhalen op onze website
Advies- en hulplijn

0900 333 2222
(10ct/min) op werkdagen
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