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Een prakt(jkboek voor behandelaars

door Jan Steyaert, lector Fontys hogescholen

Oe psycholisering van de hulpverlening heeft veel zorg en
welzijn geindividualiseerd tot een relatie tussen een indi
viduele client en een of meerdere hulpverleners. Familie
en andere mensen uit het sociaal netwerk van de client
werden nauwelijks in het hulpverleningsproces betrok
ken. Te veel gedoe, te veel tijd aan kwijt. te veel spanning
met privacy en waren al die mensen toch niet eerder deel
van het probleem dan van de oplossing?'
In die situatie komttraag maar zekerverandering. Metho
den als de Eigen Kracht-conferenties en sociale netwerk
strategieen winnen aan populariteit, en °het ecograml
genegram wordt van onder het stof gehaald. Oe bespa
ringen op de brede sociale sector betekenen dan ook nog
eens een schaarste aan formele zorg, en dan is de keuze
tussen lange wachtlijsten of het betrekken van leden uit
het sociale netwerk snel gemaakt.

Oeze situatie doet zich op diverse plaatsen in de sociale
sector voor, en ook in de geestelijke gezondheidszorg.
Erwin van Meekeren en Jan Baars schreven er een boek
over. Het steunt op twee benen, te weten de psycho-edu
catie en de systeemtheorie. En het bestaat uit twee delen,
te weten theorie en praktijk. Bij aanvang krijgt de lezer
een paar ervaringsverhalen, zodat duidelijk is wat de fo
cus van het boek is. Die verhalen zijn nuttig, maar hadden
mijn inziens nog wat ruimer en krachtiger mogen zijn.
Gelukkig is het hele praktijkgedeelte rijk voorzien van ca
susbeschrijvingen.
In zowel het deel theorie als het deel praktijk komt de
modelregeling 'betrokken omgeving' terug. Oat is een

handreiking van GGZ Nederland in samenwerking met
andere landelijke organisaties over hoe professionals in
de geestelijke gezondheidszorg zouden moeten omgaan
en moeten communiceren met familie en andere naast
betrokkenen. Het heeft niet de status van evidence based
practice omdat er te weinig onderliggend onderzoek be
schikbaar is, maar weI de status van gebundelde profes
sionele kennis. Tot er voldoende effectonderzoek is over
familiebeleid is dit de best beschikbare kennis.

Het is goed dat de auteurs de tijd namen om dit boek te
schrijven. Niet omdat het bloedmooi geschreven is (daar
voor moet je boeken als 'Raarhoek' van Miek Smi!de le
zen) of omdat het veel diepgang heeft (dat maakt het
meestal minder toegankelijk), maar vooral omdat het
een blinde vlek in onze vakliteratuur weghaalt. Hoewel er
veel gesproken wordt over familiebeleid in de geestelijke
gezondheidszorg, is er verrassend genoeg nauwelijks wat
over gepubliceerd. Oat onevenwicht wordt met dit boek
kleiner, het brengt al het bekende overzichtelijk samen.
Het had metwat meer inspiratie en met minder herhaling
mogen gebeuren, maar dat het gebeurde is pure winst.
Het boek is behoorlijk methodiek-neutraal en geeft voor
namelijk inzichten die relevant en nuttig zijn in elke si
tuatie waarin familie en leden van het sociale netwerk
betrokken worden. Wie meer over specifieke methoden
daartoe wi! weten, kan terecht bij de publicatievan Nicole
van Erp en haar collega's uit 2009: Familie in de langdu
rige GGz', via Google (of www.trimbos.nl) zo te vinden en
te downloaden.1IlII
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