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Themalunch Geuzenveld-Slotermeer, 11 juli 2019 

Onder het genot van een heerlijke lunch bij Westside gingen ruim 30 wijkzorgpartners op 11 

juli met elkaar in gesprek over passende ondersteuning aan mensen met psychiatrische  

problematiek. Collega’s van GGZinGeest vertelden hoe de GGZ in elkaar zit en er werd 

gesproken over de volgende vraagstukken: ‘Hoe maak je de ziekte bespreekbaar’, ‘Kun je 

eenzaamheid doorbreken en schaamte overwinnen?’, ‘Wat kunnen we doen om lotgenoten 

te verbinden?’ 

Inleiding GGZinGeest 
De bijeenkomst start met een korte introductie door vier collega’s van GGZinGeest. Fatima,  
case manager uit het FACT team voor volwassenen, Rjimke, trajectbegeleider en Marileen en 
Said die familiegroepen begeleiden vertellen kort over hun werk.  
Fatima en Rjimke leggen uit op welke manier zij hun cliënten begeleiden om hun leven weer 
op te pakken na een ontwrichtende gebeurtenis of in te richten op een manier die passend is 
bij hun ziektebeeld. ‘Wat passend is kan heel verschillend zijn. Juist daarom hebben we de 
partners in de wijk zo hard nodig om samen te kijken hoe iemand met een psychische 
beperking zo goed mogelijk begeleid kan worden.’ Het is vaak hoogdrempelig voor cliënten 
om iets te gaan doen in de wijk. ‘Een vraag naar iemands diagnose lijkt misschien heel 
onschuldig, maar werkt vaak stigmatiserend en geeft eigenlijk heel weinig informatie over 
wat iemand wel of niet kan’ vertelt Rjimke. Haar oproep is dan ook om het gesprek te voeren 
over wat iemand nodig heeft om goed te kunnen functioneren in plaats van de focus op de 
diagnose te leggen.  
 
Marokkaanse familiegroepen 
Marileen en Said begeleiden Marokkaanse familiegroepen. Voor familieleden is het heel 
ingrijpend als een zoon of dochter met psychose of schizofrenie geconfronteerd wordt. 
Schizofrenie komt vaker voor bij Marokkaanse families, maar in de hulpverlening is deze 
groep erg ondervertegenwoordigd. Er is een grote drempel om deel te nemen aan 
lotgenotengroepen. Bovendien is er veel onbekendheid met de ziekte en is er vaak sprake 
van schaamte en angst.  Daarom wordt heel veel tijd geïnvesteerd om vertrouwen op te 
bouwen. Marileen heeft de afgelopen jaren zo’n 25 moeders begeleidt. Drie dingen die 
daarbij opgevallen zijn:  

- Binnen de eigen kring wordt niet veel over de ziekte gesproken. Man en vrouw 
praten over het algemeen weinig over de ziekte van hun kind en gaan er meestal ook 
heel verschillend mee om. Daardoor zijn ouders vaak heel eenzaam.  

- Soms is er een contactpersoon die de familie begeleidt. Het gesprek is er dan vaak op 
gericht om hoop te vestigen op dat het iets tijdelijks is en dat het weer overgaat. In 
veel mindere mate gaat het gesprek over hoe je zo goed mogelijk kunt omgaan met 
de ziekte en ermee leert leven.  

- Ouders vinden het vaak heel moeilijk dat 18 plussers als volwassenen worden gezien 
en recht hebben op privacy. Zij ervaren dat ze daardoor buiten spel worden gezet 
terwijl ze juist zo graag een rol willen spelen.     

 
Onder de deelnemers aan tafel wordt het beeld herkend dat mensen met een 
migratieachtergrond minder snel contact zoeken met hulpverlening. Ook Turkse mensen 
hebben een grote afstand tot de GGZ. Een deelnemer vraagt zich af in hoeverre religie hier 
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een rol in speelt. ‘Als je gelooft dat het Allah’s wil is dan zal je minder snel geneigd zijn hulp 
te zoeken, maar eerder berusten in je lot.’ Religie lijkt inderdaad een grote rol te spelen, 
evenals het geloof dat er kwade geesten in het spel zijn bij geestesziektes. Dit zit heel diep 
ingebed in de cultuur en het geloof, dat haal je er niet uit met een keer voorlichting of 
gesprek. Toch hebben een aantal hulpverleners wel de ervaring dat het helpt om dingen 
bespreekbaar te maken. ‘Soms geeft het heel veel lucht als je er zelf over begint. Mensen 
kunnen zich dan beter begrepen voelen en hun verhaal delen.’ Bij Daadkr8 zijn positieve 
ervaringen met mannengroepen. Belangrijk startpunt daar is dat er echt persoonlijk contact 
gemaakt wordt. Connectie maken, ruimte geven en geen druk opleggen zijn belangrijke 
uitgangspunten.   
    
Samenwerken in de wijk 
Uit alle verhalen blijkt het belang van samenwerking met partners in de wijk. Omdat het juist 
ook voor mensen met GGZ problematiek heel belangrijk is om aandacht te besteden aan de 
‘gezonde’ kant van het leven; om dingen buiten de deur te doen; nuttig te zijn; contacten te 
hebben. Er zijn mooie voorbeelden waar heel goed samengewerkt wordt. Genoemd worden: 
maatjescontact via de Regenbooggroep, de samenwerking met Gouden Mannen, 
dagbesteding bij Landzijde, samenwerking met Indaad en bijvoorbeeld ook het Back-to- 
School leer werk traject. Tegelijk wordt erkend dat het niet altijd gemakkelijk is. Zeker niet 
bij de mensen met ernstig psychiatrische aandoeningen. Andere uitdagingen zijn dat bij 
succesvolle projecten binnen de informele zorg vaak wachtlijsten zijn. Soms zijn activiteiten 
te duur. En er is niet altijd een match tussen wat mensen willen en het bestaande aanbod.  
 
Door beeldvorming of regels kunnen mensen soms niet geplaatst worden of deelnemen aan 
een activiteit. Als iemand via GGZ wordt aangemeld wordt vaak gevraagd naar een diagnose. 
Een voorbeeld uit de groep: ‘een cliënt van mij met schizofrenie wilde graag Nederlands 
leren. Bij de aanmelding is genoemd dat hij schizofrenie had. Daardoor kon hij niet komen 
terwijl hij prima zou kunnen functioneren in de groep. Later heeft de begeleider contact 
gehad met iemand die zij kende bij de betreffende organisatie en toch kunnen regelen dat 
meneer kon meedoen.’ Een diagnose zegt vaak niet zo veel over wat iemand wel of niet kan 
en of iemand goed kan functioneren bij een bepaalde activiteit. Tegelijk heerst er bij 
aanbieders van activiteiten en ontmoetingsplekken in de buurt soms angst of onbekendheid 
met psychiatrische aandoeningen waardoor mensen niet gemakkelijk verwelkomd worden. 
Hier ligt een mooie rol voor begeleiders. Zij kunnen helpen om de onzekerheid weg te 
nemen en het gesprek te voeren over wat mogelijkheden zijn, wat iemand nodig heeft om 
goed te kunnen functioneren. Voorlichting en training, bijvoorbeeld door Prezens kunnen 
hier ook bij helpen. Ten slotte kan het vertrouwen geven als men weet dat begeleiders 
vanuit GGZ of ambulante ondersteuning betrokken en bereikbaar zijn.  
 

 

 

 

 


