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Een aandoening krijg je niet alleen. Naast de persoon met een aandoening zelf, moeten ook naasten, 
partners, kinderen of ouders leren leven met de gevolgen. In hoeverre dat lukt, heeft weer invloed op 
het succes waarmee de persoon met een beperking zijn/haar leven weer oppakt. Veel naasten van 
mensen met een langdurige beperking ervaren een hoge zorglast en verminderde kwaliteit van leven. 
Een gezinsgerichte benadering zou in de revalidatie vanzelfsprekend moeten zijn, maar is dat nog 
niet. Veel gezinsleden ervaren discontinuïteit van zorg, voelen zich onvoldoende voorbereid op het 
omgaan met de gevolgen van de aandoening in het dagelijks leven en hadden meer informatie en 
begeleiding willen hebben.  
De zorg is aan het veranderen. Belangrijke verandering is dat er veel meer verantwoordelijkheid voor 
gezondheid en zorg bij de mensen met een ziekte of beperking en hun naasten komt te liggen.  Het is 
niet vanzelfsprekend dat iedereen die rol kan vervullen.  Ook is niet altijd duidelijk wat wij als 
zorgverleners daarmee moeten en wat wij daar in kunnen betekenen. 
In dit artikel schetsen we wat er bekend is over de problemen die gezinsleden van kinderen, jongeren 
en volwassenen met beperkingen tegenkomen, en zullen we de principes van gezinsgerichte zorg 
beschrijven. Hierbij gebruiken we voorbeelden uit de literatuur over mensen met een beroerte en 
ouders van kinderen met cerebrale parese, maar deze zijn grotendeels generaliseerbaar naar andere 
diagnosegroepen. 
 
Impact en invloed 
De zware verantwoordelijkheid, onduidelijkheid over de zorgbehoeften van de patiënt, constante 
bezorgdheid, verminderde sociale contacten en het gevoel er alleen voor te staan, zijn veel 
gerapporteerde klachten bij mantelzorgers van mensen met een beroerte (1). De hoge zorglast kan 
leiden tot verminderd welbevinden en zelfs tot depressieve gevoelens van gezinsleden, ook in de 
chronische fase (2). In onderzoek naar het welbevinden van partners van CVA-patiënten bleek 30 
procent van de partners in alle fasen (acute, revalidatie- en chronische fase) depressief te zijn (3). Ook 
ouders van kinderen met cerebrale parese en andere ontwikkelingsbeperkingen met een chronisch 
karakter ervaren vaak meer stress dan ouders van gezonde kinderen (4,5). Zo vonden Glenn en 
collega’s in een groep van moeders van jonge (0-4 jaar) kinderen met cerebrale parese dat 43% van 
hen een stress-score had die boven de klinische grens viel (6).  
Om goed voor je partner / je kind te kunnen zorgen en deze te kunnen ondersteunen in participatie-
wensen en -doelen is het van groot belang dat het goed gaat met de familie/naasten; dat zij deze 
taken, rol en verantwoordelijkheden ook daadwerkelijk kunnen vervullen.  Aandacht besteden aan het 
functioneren van het gezin is dus niet zomaar “iets extra’s”; de patiënt is onderdeel van een systeem. 
Wanneer wij het systeem versterken heeft dat directe en langduriger gevolgen voor de patiënt.  
Tot op heden is de zorg  voornamelijk op de patiënt zèlf gericht. Er is weliswaar wetenschappelijke 
kennis waaruit duidelijk wordt dat het zinvol is ook expliciet aandacht aan de familie/naasten te 
besteden (7), in de praktijk blijkt dat nog niet zo eenvoudig in te passen in de bestaande 
zorgprocessen.  
 
De rol van de familie: Eigen Regie en Empowerment 
Het verschuiven van aanbodgestuurde naar vraaggestuurde zorg en van patiëntgericht naar familie- of 
systeemgericht betekent dat de rol van zowel de familie als van de zorgverlener verandert. Er zijn 
modellen om de mate van samenwerking tussen arts en patiënt te beschrijven. Het CBO (www.cbo.nl) 
beschrijft dit proces als de ‘participatieladder’ een ‘ladder’, waarbij de invloed van een patiënt (of in dit 
geval de familie) steeds groter wordt, zie de figuur (8). De onderste ‘trede’ is informeren; de arts 
informeert de familie. Bij de bovenste trede ligt deze regie geheel bij de familie. 
 



 
 
Uit onderzoek blijkt dat vaak de zorgverleners de plek van de familie op de participatieladder bepalen 
(9), terwijl dit idealiter in nauwe samenspraak gebeurt, en de naasten een actieve stem hebben in het 
bepalen van hun rol (10). Immers, de gewenste rol kan verschillen tussen familieleden, maar 
verandert ook over de tijd. 
In dit proces wordt vaak de term ‘Empowerment’ gebruikt. Er zijn verschillende definities van 
empowerment in omloop, waarbij in alle gevallen termen als ‘bekrachtigen’ en ‘in staat stellen’ centraal 
staan. Een definitie van empowerment die gehanteerd wordt in de zorg is: ‘Iemand in staat stellen 
eigenmachtig te beslissen en te handelen’ (www.thesauruszorgenwelzijn.nl). Het ‘opklimmen’ van de 
participatieladder kan gezien worden als het nemen van stappen in het proces van empowerment. 
Zorgverleners kunnen de familie en naasten helpen in dit proces. Family Centered Care 
(gezinsgerichte zorg) is een visie en attitude in de zorg die families kan helpen in het empowerment 
proces.  
 
Gezinsgerichte zorg 
Gezinsgerichte zorg houdt in dat er oog is voor het functioneren van het gezin en voor de aanwezige 
reserves. Maar ook voor de manier waarop gewoonlijk binnen het gezin problemen worden opgelost, 
welke behoefte er zijn en in het verlengde daarvan, welke zorgvraag er ligt. Gezinsgerichte zorg 
benadrukt het partnerschap tussen de arts en het gezin (10). Bij gezinsgerichte zorg staat het gezin 
centraal, en wordt ervan uitgegaan dat ieder gezin uniek is, en dus specifieke wensen en behoeften 
heeft.  
Gezinsgerichte zorg vraagt niet zozeer een andere inhoud, maar vooral een andere manier van 
zorgverlening. Het is bij iedere zorgverlener bekend dat het gezin belangrijk is voor de gezondheid en 
het welbevinden van de revalidant of het kind met een beperking. Toch is het maatwerk van 
zorgverleners vaak vooral toegesneden op de revalidant of het kind en is de specifieke gezinssituatie 
in beperktere mate van invloed op de inhoud en organisatie van de zorg.  Daarnaast is de zorg 
meestal zo ingericht dat voor ieder gezin zaken op dezelfde manier georganiseerd zijn. Nijhuis en 
collega’s bestudeerden de ervaringen van ouders van kinderen met cerebrale parese over de 
gezinsgerichtheid van de zorg. Hieruit kwam naar voren dat ouders enorm verschillende wensen en 
behoeften hebben en ook verschillende onderdelen van de zorg belangrijk vinden (11). Dat betekent 
dat het essentieel is om ook daadwerkelijk bij de familie/naasten na te gaan wat zij belangrijk vinden, 
waar zij tegenaan lopen, en ons te realiseren dat ieder gezin uniek is, en dat we wensen en 
verwachtingen niet vooraf zelf moeten invullen.  
Concreet betekent dat er in gezinsgerichte zorg sprake is van: 

1. Gelijkwaardig partnerschap. Uitgangspunt is dat partners en ouders de patiënt, revalidant, 
het kind het beste kennen en het beste voor hen willen. Hetgeen betekent dat gezinnen in 
staat gesteld moeten worden beslissingen te nemen, mede de prioriteiten voor interventie 
stellen, en zelf moeten kunnen aangeven op welke manier en in welke mate zij betrokken 
willen zijn bij de zorg. 

2. Uniciteit. Elk gezin heeft specifieke wensen, behoeften en grenzen. Hetgeen betekent dat 
gezinnen zorg “op maat” ontvangen, ondersteund worden bij de beslissingen die zij nemen, en 
gerespecteerd worden in hun beslissingen 

3. Gerichtheid op het gezin en niet alleen op de patiënt. Het kind /de revalidant functioneert het 
beste als het gezin goed functioneert Dit betekent dus dat de behoeften van het gehele gezin 
van belang zijn, en rekening wordt gehouden met de mogelijkheden en onmogelijkheden van 
het gezin. 



Gezinsgericht werken is dus niet een methode of protocol dat je kunt invoeren om daarna het 
predicaat gezinsgericht te ontvangen. Het is veel meer een attitude die de zorgorganisatie en de 
zorgverleners zich eigen moeten maken. Het begint bij zorgverleners die goed luisteren, die families 
begeleiden zèlf hun mogelijkheden en wensen te onderzoeken. Het vraagt van zorgverleners dat ze 
patiënt en familie in staat stellen beslissingen te nemen. Het vraagt om maatwerk en aandacht voor de 
zorgbehoefte van het hele gezin.  
 
Wetenschappelijk onderzoek 
Het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht (het gezamenlijke onderzoeks- en 
innovatiecentrum van het UMC Utrecht Hersencentrum en De Hoogstraat Revalidatie) richt zich 
ondermeer op het thema Family Empowerment; op het ondersteunen van familie en naasten bij het 
leren leven met de gevolgen van een ernstige aandoening. Recent werd bijna 1,3 miljoen euro 
subsidie verkregen voor vier studies die zullen onderzoeken hóe de omgeving van revalidanten 
versterkt kan worden zodat patiënt en naasten zich samen beter kunnen redden. 
· In de studie ‘Family Focus on Future’ ontwikkelt het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde een 
vorm van ondersteuning waarmee patiënten die revalideren en hun naasten zich beter kunnen 
voorbereiden op hun leven en zelfredzaamheid thuis. In dit project wordt samengewerkt met het UMC 
Groningen. 
· ‘Care4Brain’ is een landelijk onderzoek waarin VU, Maastricht UMC, Radboudumc en UMC Utrecht 
hun krachten bundelen. Eén van de projecten test een begeleidingsvorm die de partner van de patiënt 
handvatten geeft om goed om te gaan met veranderingen in denken, gedrag en emotie bij mensen 
met hersenletsel. 
· Het project ‘Informal caregivers are key figures in ALS care: take care of them!’ richt zich op de 
mantelzorgers van mensen met ALS. In Europees verband wordt, samen met de afdeling Neurologie 
van het UMC Utrecht, onderzocht of er culturele verschillen zijn bij mantelzorgers van mensen met 
ALS. 
· In het project ´Family Needs´ wordt nagegaan hoe de zorg en informatievoorziening voor ouders met 
een kind met een beperking beter aan kan sluiten aan hun behoeften. 
Vanzelfsprekend zijn bij alle studies zowel patiëntenverenigingen als patiënten zelf en hun familie en 
naasten betrokken. 
 
Relevante websites: 
http://www.dehoogstraat.nl/onderzoek-innovatie 
www.canchild.ca/en/childrenfamilies/fcs_sheet.asp 
www.ziekeouder.nl 
www.expertisecentrummantelzorg.nl 
http://www.participatiekompas.nl/ 
http://www.tijdschriftkiz.nl/artikel/5385/Innovatie-in-de-kinderrevalidatie 
 
Tips  voor gezinsgerichte zorg   

 Gezinsgericht werken is geen methode maar een attitude. Bij elke ontmoeting met  een 
revalidant, is het belangrijk om je te realiseren dat er ook nog naasten en gezinsleden zijn. 
Nodig gezinsleden uit  en sluit aan  bij de behoeften van dat specifieke gezin.  

 De vraag ‘en hoe gaat het met U’ is een vraag die vanzelfsprekend lijkt maar toch vaak pas 
voor het eerst binnen de revalidatie wordt gesteld. Realiseer je dat als je de vraag stelt het 
antwoord tijd kost. Neem die tijd.  

 Ieder gezin is uniek. Vraag hen hoe ze de zorg willen. Leg ze verschillende opties voor en laat 
hen kiezen, ook om iets niet te doen. 

 Betrek ook kinderen van chronische zieke ouders bij de behandeling. Wijs ze op websites.  
 Bied regelmatig -  na het stellen van de diagnose en tijdens ingrijpende veranderingen in het 

ziekteproces – standaard gezinsgesprekken aan. Daarnaast valt te denken aan 
bijeenkomsten over wat de ziekte inhoudt en hoe het voor een ieder in het gezin is om met de 
ziekte om te gaan. 

 Werk aan een gezinsgerichte organisatie. Spreek bijvoorbeeld af dat ouders en partners altijd 
welkom zijn en heb ook gesprekken met partners/ouders waar de patiënt niet bij is.   

 Positieve aspecten mediëren de ervaren zorglast. Geef ook eens een compliment aan een 
partner of ouder die al langer zorgt.  

 Respijt care kan de druk van de ketel af halen waardoor gezinnen het langer kunnen 
volhouden (12). 



 Gebruik de deskundigheid van partners en ouders. Formuleer gezamenlijk doelen en evalueer 
ze ook samen. 

 Partners, ouders en patiënten hebben vaak prima ideeën hoe de zorg beter kan aansluiten bij 
hun behoefte. Vraag het hen! Deze ideeën zijn vaak helemaal niet ingewikkeld of duur. 
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