Ypsilon ledenbijeenkomst 10 maart 2020 boven de Westerschelde.
Onderwerpen: kennismaking met de nieuwe familievertrouwenspersoon GGZ Zeeland, rechten van
familie/naasten, de Wet verplichte GGZ.
Inleiding Ina de Bruijn.
Sinds 1 januari 2020 is Ina de Bruijn de nieuwe familievertrouwenspersoon (fvp) voor de GGZ in
Zeeland. Zij heeft in verschillende functies ervaring opgedaan in en met het werk in de psychiatrie. Zij
heeft in al die situaties ondervonden hoe belangrijk de omgeving van familie en naasten is voor het
herstel van de cliënt met psychiatrische problemen. Dat inzicht heeft zich nog verdiept door haar
aanvullende studie zorgethiek. In deze studie verbreedt zich de verantwoordelijkheid van het
autonome individu naar het netwerk van familie en naasten. Immers, als alle nadruk wordt gelegd op
de autonomie van het individu is deze verantwoordelijk voor alle succes en alle falen. Dat brengt een
te zware belasting met zich mee, zeker voor iemand met ernstige problemen. Aandacht voor de
betekenis van familie en naasten is daarom zo heilzaam. Onderzoek wijst uit dat werken in de triade
van hulpverlener/cliënt/naasten duidelijk betere resultaten op levert. Dus: betrekken van
familie/naasten bij de behandeling kost tijd en aandacht, zeker, maar die verdienen zich terug door
sneller herstel.
De wet legt beperkingen op om de privacy van de cliënt te beschermen. Bij toestemming van de
cliënt is heel veel mogelijk, maar zonder die toestemming mogen geen persoonlijke (medische)
gegevens gedeeld worden. Familie en naasten hebben wel altijd recht op algemene informatie,
bijvoorbeeld over soorten aandoeningen/verschijnselen/behandelingen/procedures. De richtlijnen
voor goed hulpverlenersschap geven aan dat de professional de opdracht heeft om inzicht in de
mogelijkheden aan te bieden. De behandelaar moet zijn eigen visie geven en (meermaals) het
gesprek aangaan over voor- en nadelen van keuzes en eventuele consequenties. Het is dus niet
voldoende als hij volgzaam doet wat de cliënt zegt. Het is van belang te zoeken naar de ruimte die de
wet biedt om te komen tot de meest verantwoorde keuzes in het zorgproces.
Als iemand contactpersoon is, dan is dat alleen een praktische afspraak ten behoeve van de
communicatie bij bijzondere situaties. Hij heeft geen juridische status en een cliënt kan dus een
contactpersoon weigeren. De cliënt kan ook toestaan dat er informatie met anderen wordt gedeeld
en daar afspraken over maken. De contactpersoon heeft –als iedereen- wel recht om gehoord te
worden.
EDIZ is een hulpmiddel om de belasting van de familie in kaart te brengen. Zie ook:
https//www.zorgvoorbeter.nl/docs/PVZ/vindplaats/mantelzorg/EDIZ-meetinstrument-overbelastingmantelzorger.pdf.
Tot zover de zaken die in het gesprek tussen de inleider en de aanwezigen aan de orde kwamen. Zie
voor verdere informatie over de inhoud van de inleiding bijgaande sheets van de presentatie. Voor
contact: i.debruijn@familievertrouwenspersonen.nl , of 06 – 53 16 65 33.
Inleiding Pim Stunter over de Wet verplichte GGZ.
Pim Stunter is familievertrouwenspersoon in Zuid- en Noord-Holland. Hij heeft veel ervaring
opgedaan als uitvoerend en als leidinggevend medewerker in de GGZ. Zijn presentatie over de Wet

verplichte GGZ is als bijlage toegevoegd. In deze presentatie staat heel duidelijk aangegeven welke
stappen worden doorlopen bij een melding voor de WvGGZ. Hieronder worden de zaken samengevat
die in het gesprek tussen de inleider en de aanwezigen aan de orde kwamen.
De WvGGZ is per 1-1-2020 in de plaats gekomen van de BOPZ. Dat betekent dat er nog weinig
ervaring is opgedaan met deze verandering. Belangenorganisaties, waaronder Ypsilon, hebben
aangedrongen op de nieuwe wet:
- omdat nu duidelijker is vastgelegd dat het niet alleen gaat om een opname maar om een
behandeling;
- omdat niet alleen bij gevaar maar ook bij ander ernstig nadeel als gevolg van een psychische
stoornis ingegrepen kan worden;
- omdat de naasten nu bij alle stappen betrokken worden en ook zelf een melding kunnen doen en
bij alle stappen ondersteuning van een familievertrouwenspersoon kunnen krijgen.
Naast deze voordelen leven er ook bedenkingen. Zo wijzen de psychiaters op de forse toename van
de administratie. Verder zijn ze van mening dat in de thuissituatie zelden verplichte GGZ
verantwoord zal zijn, anders dan nu wel gesuggereerd wordt.
Voor meer informatie: www.dwangindezorg.nl. De link naar Meldpunt voor Zeeland:
https//veiligheidshuiszeeland.nl/meldpunt-wvggz/

