
‘Samen met naasten
het nieuwe normaal’

Generieke module Naasten herzien
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Henk-Willem Klaassen:

Klik hier voor de opname van de kennissessie
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Henk-Willem Klaassen, lid werkgroep 
herziening generieke module

‘
‘Verwijt de hulpverlener niet 
dat-ie deze module niet kent, 
maar vertel ‘m dat hij er is. 

Zegt het voort!

https://youtu.be/WJ5urYHZy2w


Bert Stavenuiter:

‘Waar ik vooral blij mee ben is het 
gewone. Werken met naasten is 
geen punt van strijd of discussie 
meer. Nee het is vanzelfsprekend.’

Bert Stavenuiter, voorzitter werkgroep 
herziening generieke module Naasten
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Klik hier voor de opname van de kennissessie

https://youtu.be/WJ5urYHZy2w
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Generieke module Naasten
samenwerking en ondersteuning naasten van mensen met psychische problematiek

• Generieke module Naasten

Hier kun je de module inzien

• Aan de slag

Hier vind je de hulpmiddelen en werkkaarten

• Aanvullend

Nieuws en links

• Voor patiënten

Patiënteninformatie

• Status
Welke partijen hebben de module goedgekeurd

Op ggzstandaarden.nl kun je de generieke module Naasten downloaden. 
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De module bevat:

https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/samenwerking-en-ondersteuning-naasten-van-mensen-met-psychische-problematiek/introductie
https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/samenwerking-en-ondersteuning-naasten-van-mensen-met-psychische-problematiek/info/aan-de-slag
https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/samenwerking-en-ondersteuning-naasten-van-mensen-met-psychische-problematiek/info/aanvullend
https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/samenwerking-en-ondersteuning-naasten-van-mensen-met-psychische-problematiek/info/voor-patienten
https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/samenwerking-en-ondersteuning-naasten-van-mensen-met-psychische-problematiek/info/status
https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/samenwerking-en-ondersteuning-naasten-van-mensen-met-psychische-problematiek/introductie


De generieke module Naasten 
is een kwaliteitsstandaard.

Kwaliteitsstandaarden 
beschrijven hoe de 
hulpverlener de beste zorg kan 
leveren. Gaat zo’n standaard 
over een specifieke 
aandoening, dan heet-ie een 
zorgstandaard. Gaat-ie over 
een overstijgend thema, dan 
heet-ie een generieke module.

Alle beroepsgroepen hebben de tekst van 
de module ondertekend. 

Dat betekent dat elke hulpverlener uit elk 
van die beroepsgroepen de generieke 
module Naasten voortaan als de standaard 
beschouwt.
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Samenvatting generieke module Naasten
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‘Iets om op 
terug te 

vallen’

Lees het interview met 
Arlette, kind van een vader 
met schizofrenie: ‘Pas later 
zag ik dat wij veel meer 
ondersteuning hadden moeten 
krijgen’

In YN 3-2021 kun je lezen wat 
het belang is van de generieke 
module Naasten en hoe je ‘m 
kunt gebruiken.
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https://www.ypsilon.org/yn_uitgaven/20061123/YN-3-2021
https://www.ypsilon.org/yn_uitgaven/20061123/YN-3-2021


Wat kun je als naaste doen?
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Ook in de eerste ‘generieke module samenwerking en 

ondersteuning naasten’ (2016) was al vastgelegd wat 

hulpverleners konden doen om met naasten samen te werken. 

Erin Wagenaar schreef in YN een serie artikelen over wat 

naasten kunnen doen om die samenwerking te stimuleren. Elk 

nummer een ander onderwerp:

over de rol van de huisarts, over altijd maar de sterkste zijn, 

over wat je wél kunt doen, enz. 
Klik hier voor de serie

https://www.ypsilon.org/?page=19438548
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Ik maak me zorgen over de situatie van mijn dierbare en zit er 
bovenop. Ik let op de medicatie en bel geregeld de 
hulpverlener die dat niet altijd op prijs stelt.

Een ieder kan belemmeringen ervaren bij de samenwerking. Bijvoorbeeld als 
de samenwerkingsrelatie onder druk staat en bij onbegrip naar elkaar. Of bij 
angst voor te veel bemoeienis door naasten. Belangrijk is om dit uit te 
spreken.
Werkkaart ‘Wat heeft een naaste nodig?’

Het is begrijpelijk dat je als naaste dichtbij je 
dierbare betrokken bent. Uit ervaring blijkt 
dat bemoeienis van naasten niet altijd 
gewaardeerd wordt door de dierbare. 
Bespreek in het triadegesprek wie wat doet. 
En hoe je samenwerkt, afstemt en 
ondersteunt!

Mijn zoon ‘is schizofreen’,  we hebben geregeld ruzie, hij 
heeft geld gestolen. 

Maak ruimte voor emoties. Voor rouw en verdriet. Bespreek gevoelens van 
machteloosheid, angst, boosheid, onzekerheid, schuld en schaamte. 
Werkkaart ‘Triadisch werken’

Een  dialoog over de emoties die je voelt is 
ontzettend nuttig. Door ze niet uit te spreken 
lopen onderlinge spanningen op.

Wat is er aan de hand? Wat staat er in de generieke module Naasten? Wat kun je doen?

Ik doe alles voor mijn naaste vanuit mijn hart en uit liefde. Ze 
zeggen wel eens dat ik te veel wil, dat ik te hard loop. Ik meld 
me soms ziek op mijn werk vanwege spanningen.

Er voor iemand zijn kan energie opleveren. Het kan ook belastend zijn, zeker 
als er minder sprake is van wederkerigheid. Informatie en tips helpen je de 
balans tussen draaglast en veerkracht te behouden. 
Infographic ‘Handvatten voor naasten’

Je bent een expert als naaste en een leek op 
het gebied van de psychiatrie en herstel. 
Vraag om ondersteuning, zodat je zo goed 
mogelijk een bijdrage kan leveren zonder dat 
je er zelf aan onderdoor gaat.

Bron: Henk-Willem Klaassen
Klik hier voor meer voorbeelden

https://www.ypsilon.org/generieke-module-naasten/#GMN-schema
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Animatie van HVO Querido

https://youtu.be/UUGprnbXi2o
https://youtu.be/UUGprnbXi2o


Deelnemers chatten:  

‘Ik heb nu handvatten en woorden om er over te beginnen
bij de begeleider van mijn dochter.’

‘Deze kennissessie zet aan tot actie.’

‘Omdat ik momenteel veel steun kan gebruiken en soms
de weg niet weet, heeft deze sessie me handgrepen
gegeven. Ik ga ermee aan de slag.’

Ik zal dit zeker onder de aandacht van de familieraad en 
medewerkers brengen.

‘Bij ons in het groepje werden er goede tips gegeven aan 
degene die problemen heeft.’ 
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‘Ik zie mezelf niet met deze info naar de 
hulpverleners zwaaien. Ze zijn al zo snel op 
hun teentjes getrapt.’

‘Ik zal dit in onze lotgenotengroep aan de 
orde stellen.’

‘Het inspireert me om de werkkaarten te
bespreken met de begeleiders van het 
beschermd wonen, want deze zijn nieuw voor 
hen.’



Zijn er 
belemmeringen? 

Onderzoek ze.

De werkkaarten:
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Verschillende rollen van 
naasten

Familie- en 
naastenbeleid

Gespreksondersteuning 
voor het betrekken van 

naasten

Handvatten voor de 
naaste

Patiënt houdt naaste af
Samenwerken en 

ondersteunen naasten

Privacy Triadisch werken
Wat heeft een naaste 

nodig?

https://www.ggzstandaarden.nl/uploads/side_products/e7f8b810ddb9f2d3e2492bb6a563bd64.pdf
https://www.ggzstandaarden.nl/uploads/side_products/0a22da40510f8adc3943d463ea2276ad.pdf
https://www.ggzstandaarden.nl/uploads/side_products/20fc0b3f66b4a94b1af0e33072de7f08.pdf
https://www.ggzstandaarden.nl/uploads/side_products/cedeadc1b81d4e88a1154f1eba2ec7e5.pdf
https://www.ggzstandaarden.nl/uploads/side_products/04b602f36e354a157dc3b3ed57ca629e.pdf
https://www.ggzstandaarden.nl/uploads/side_products/0d2b9234b2c8bf1337f194638f9c2e28.pdf
https://www.ggzstandaarden.nl/uploads/side_products/d2278291224f38267811b851c612e5ad.pdf
https://www.ggzstandaarden.nl/uploads/side_products/669fa3f2923208147a14d1b4dee4c5d0.pdf
https://www.ggzstandaarden.nl/uploads/side_products/81d80e3b75938f2bfd0620659a7d6661.pdf
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Voorbeeld van een werkkaart:



Support nodig op de werkvloer?

• Quickscan

Weten hoe jouw afdeling het 
doet? Check het gratis via de 
Quickscan GGZ Werken met 
familie

• Presentatie

Een live of online presentatie 
over de generieke module 
Naasten? Dankzij de bijdrage van 
Akwa kan dat nog goedkoop ook!
ypsilon@ypsilon.org 

• Training

Je team getraind in de generieke 
module? Informeer naar de 
mogelijkheden via 
zeepost5@planet.nl

• Beleid doorgelicht

Toe aan een beter familiebeleid? 
Informeer naar het 
Familieminded-traject
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https://quickscanggz.nl/
mailto:ypsilon@ypsilon.org
mailto:zeepost5@planet.nl
https://mindplatform.nl/project/familieminded


Zélf supporter worden?

• Naaste? Zelf cliënt?

Introduceer de generieke module 
in het behandelgesprek of ‘ZAG’ 
en ga er direct mee aan de slag.

• Belangenbehartiger?

Gebruik je netwerk om de 
module bekend te krijgen binnen 
de instelling.

• Familie-ervaringsdeskundige?

Leer de module uit je hoofd en 
zet hem in naar naasten én 
collega’s.

• Lid Familie-/Naastenraad?

Dit is je kans om structureel 
familiebeleid in gang te zetten. 
Vraag een gesprek aan met de 
directie.

• Actief in het sociaal domein?

Maak de module onderdeel van 
de inkoopcriteria van de 
gemeente
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Advies, steun of een luisterend oor 
Bel 088 000 21 20 - elke werkdag van 10 tot 16 uur

Informatie
Kijk op www.ypsilon.org/belangenbehartiging  of bel 
088 000 21 20

Meer kennissessies
Kijk op www.ypsilon.org/kennissessie

Doneer of word lid
Klik hier voor informatie over de mogelijkheden
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https://www.ypsilon.org/belangenbehartiging
http://www.ypsilon.org/kennissessie
https://www.ypsilon.org/aanmelden


Versterk je 
netwerk of breid 

het uit!

Kennissessie 7

Donderdag 
7 oktober 2021

https://www.ypsilon.org/kennissessie
https://www.ypsilon.org/kennissessie

