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Kennismaking
Uit welk nest kom jij?
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Familiezorg

Als we over Familiezorg spreken, 

hebben we het over de familie die voor elkaar zorgt. 

Zorg door familie (99%)

Zorg door professionals (1%)
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Familiezorg

Familiezorg vs Mantelzorg

Het betreft zorg die zich afspeelt binnen de sociale dynamiek van een 
familie waarbij onderlinge relaties er altijd toe doen. 

6



De familie centraal

Patiënt
Of 
Client



Familie

Familie zijn diegenen die de patiënt of cliënt als familie 
beschouwt



Familiezorg

Familierelaties beïnvloeden gezondheid en welzijn van de patiënt of cliënt 
(Reifman, 1995; Cohen, 1988; Kaakinen et al, 2003; Luttik et al, 2005)

Ziekte en gezondheid beïnvloeden gezondheid en welzijn van Families
(Visser et a, 20014; Arestedt, Persson & Benzein, 2014)



Familiezorg

Van verzorgingsstaat

naar participatiesamenleving
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Family Nursing

is een wetenschappelijke discipline die zich

richt op het ontwikkelen van kennis over de

structuur, de functie en de processen die

plaats vinden binnen families in het kader 

van ziekte en gezondheid
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Nurses’ attitudes towards the Importance of Family 
Family Importance in Nursing Care (FINC-NA)
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FINC-NA Statements Hospital care (n=85) Home Care (n=321)

(totally agree) (totally agree)

I always find out who belongs to the 
patient’s family

38% 42%

I invite family members to have a 
conversation at the end of the care period

22% 27%

I ask families how I can support them 25% 60%



Familiezorg

Het genogram

brengt het familienetwerk in kaart

is een manier om gegevens te 
verzamelen en overzichtelijk 
neer te zetten

In een oogopslag het overzicht
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Assessment



Familiezorg

Het ecogram

laat in één oogopslag de omvang en de 
kwaliteit van het sociale netwerk van de 
cliënt zien

gaat ook over andere personen dan 
familie zoals vrienden, kennissen, 
collega’s en buren en praktische 
contacten zoals de huisarts, de 
fysiotherapeut, of de huishoudelijke hulp
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Assessment



Het Familiegesprek

Het familiegesprek is een gepland gesprek tussen een zorgvrager,

een of meer familieleden en een verpleegkundige of zorgprofessional. 

Het familiegesprek is gericht op; 

- het faciliteren van open communicatie tussen familieleden en 

- het met elkaar vinden van oplossingen in de gegeven zorgsituatie

- zodanig dat de balans tussen zorg geven en zorg ontvangen voor

ieder familielid wordt bewaakt.



De Zorgtriade

Zorgvrager

Zorgverlener Familie/mantelzorg

De zorgsituatie



Het Familiegesprek

Belangrijkste elementen;

- Familiestructuur en onderlinge relaties verkennen

- Iedereen zijn/haar verhaal laten doen

- Wensen en verwachtingen naar elkaar uitspreken

- Emoties erkennen

- Overtuigingen signaleren en bediscussiëren

- Kracht en kwaliteiten benoemen



De helende werking
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“Alleen dat iedereen er was, dat we met 
ons allemaal samen hebben gepraat, in 

plaats van met de ene persoon en dan de 
andere, en dan de eerste opnieuw, en ze 

zijn het niet eens, en ik blijf gewoon bellen 
en bellen en bellen. Dat kostte me zoveel 
energie. En nu gingen we gewoon samen 

zitten, hadden discussie, maakten 
afspraken, gedaan. Ik vond het geweldig! ”

Kleindochter over het familiegesprek

‘Wat je terugkrijgt van 
mensen, is dat ze het fijn 

vinden om eindelijk te kunnen 
uitspreken wat ze bezighoudt, 
hoe ze denken over iets. En dat 

mensen echt met elkaar in 
gesprek komen, dat je de 
communicatie bevordert 

onderling.’
he

Wijkverpleegkundige 

"Als dit gesprek eerder was geweest, 
had het niet zolang hoeven duren. Dan 
was meteen duidelijk geweest dat het 

te zwaar werd voor mijn moeder, dat er 
meer hulp nodig was. Dan was ze niet 

zo overbelast geraakt“

Zoon mevrouw met halfzijdige   
verlamming over het familiegesprek

Ik geniet van 
familiegesprekken; vind het 
leuk, werkt preventief, is de 

kracht van je vak.

Wijkverpleegkundige over 
het familiegesprek



Lectoraat VD & Familiezorg

Onderzoek, onderwijs en praktijk

• Onderwijs

• Onderzoek

m.l.a.luttik@pl.hanze.nl
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Afsluiting; een brief

‘A Therapeutic letter’
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Vragen?

Eyeopener?


