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Familiezorg 

Methode Familiezorg 

Relationeel werken 

Denken en handelen vanuit het systeem en de zorgsituatie i.p.v. focus op cliënt als individu 

Helpen relaties te verbeteren en daar waar relaties goed zijn, helpen ze goed te houden 



Anticiperend rouwen/ 
Anticipatory grief  and Pre- Death grief 

Rouw bij verlies door ziekte en beperking 



Verlies van 

• Vertrouwde gedrag van de ander 

• Vertrouwde rolpatroon 

• Wederkerigheid 

• Onderlinge steun 

• Evenwicht binnen de familie 

• Sociale contacten 

• Gezamenlijke thuissituatie (bij opname) 

• Decorum 

• De persoon (bij uiteindelijke overlijden) 



Verlies 
 
De waarneming dat een geliefd onderdeel van je leven ten einde is, zoals het verlies 
van je geliefde, van je relatie, van je geestelijke vermogens, van je gezondheid, van je 
baan, van een dier, van een geliefd object. 
 

 



Verlies van 

• Vertrouwde gedrag van de ander 

• Vertrouwde rolpatroon 

• Wederkerigheid 

• Onderlinge steun 

• Evenwicht binnen de familie 

• Sociale contacten 

• Gezamenlijke thuissituatie (bij opname) 

• Decorum 

• De persoon (bij uiteindelijke overlijden) 



Rouwen 

Bewustwording dat het leven ingrijpend is veranderd 
door een betekenisvol verlies. 

Het verlies van iemand of iets 

De verandering hoort onomkeerbaar bij iemands 
leven of levensgeschiedenis 

 



Anticiperend rouwen 
Rouwen om het verlies van de dierbare dat komen gaat. 

Vanuit perspectief van patiënt of van zorgende familie. 

Patiënt rouwt om verlies gezondheid en functioneren. 

Probleem van vroegtijdig loslaten kan zich voordoen, waardoor patiënt 
zich in de steek gelaten voelt. 

 

 



Verschil met rouw na overlijden 

• Ander beschikt nog over redelijke lichamelijke conditie 

• Ander is nog mobiel, levendig en opgewekt 

• Buitenwereld beschouwt je niet als iemand die rouwt 

• Geen steun en begrip van omgeving 

• Verlies niet plots maar afscheid van verminderende mogelijkheden 

• “normale” rouw duurt ± 1 jaar, anticiperend rouwen kan verschillende 
jaren duren 



Familiezorg en rouwen 

Gezinnen en families die te maken hebben met een chronische of 
progressieve ziekte of beperking van 1 van de gezinsleden zitten in een 
“levenslang” rouwproces waarin ze telkens afscheid nemen van iets wat 
er niet meer is en ook nooit meer zal komen. 

Dit rouwproces maakt een gezin door als gezin, en niet iedereen 
individueel met eigen hulpverlener. 

Belangrijk om met elkaar te delen 



Aandacht voor familie hoeft niet langer dan 15 minuten te 
duren en is de poort naar samenwerking 
  
2 Uitgangspunten zijn van belang 
A. Elk contact, hoe kort ook, met cliënt of familie kan helend 

zijn (mits het aan de hier verder beschreven criteria 
voldoet) 

B. Een ziekte heb je niet alleen, heeft effect op de familie, een 
helend gesprek met familie heeft effect op degene met de 
zieke. 

  



1. Wees je ervan bewust dat al je contacten helend (kunnen) 
zijn. Je contacten zijn doelgericht en tijdsgebonden. Zo ook 
de relaties. 

Alle gesprekken van zorgverleners met familie hebben het 
potentieel in zich om de familie bij elkaar te brengen, ze 
op 1 lijn te krijgen. 
Het is NIET DE LENGTE VAN HET GESPREK dat het verschil 
maakt, maar de erkenning dat een ziekte hen allemaal 
raakt, die patiënten en hun familie ervaren die een helend 
potentieel heeft. 
Zorg ervoor dat contact met familie niet een uitzondering 
is, maar ingebed wordt in je werkwijze. 



1. MANIEREN 
Beleefd zijn, behoedzaam, respect en aardig zijn.  
De kunst van het luisteren enerzijds, de behoefte om te 
kunnen delen anderzijds. 
 Mensen willen delen hoe het is om in de situatie van het 
leven met een ziekte te verkeren. Dat is een grote 
behoefte in menselijke relaties.  
Het is GEEN KUNSTJE, maar een ethische houding. 
De beste therapeutische beweging die men kan maken is 
die van empathie en het geven van erkenning en 
complimenten. 
Het begint bij de kennismaking!!!, een kunst op zich om 
ervoor te zorgen dat je de patiënt en familie niet 
depersonaliseert! 
Het bewust niet aanspreken, aankijken, kennismaken met 
familie komt voort uit de angst meer tijd kwijt te zijn, 
terwijl erkenning juist een poort is naar samenwerking 
i.p.v. verzet en aandacht opeisen… 



1. Maak een Genogram (of ecogram): hoeft niet altijd 
letterlijk, maar inventariseer wie er belangrijk is om de 
cliënt/patiënt heen, welke rol heeft diegene, welke invloed 
op het welbevinden? Familie stelt dit zeer op prijs omdat 
het ook een erkenning is dat een ziekte meer dan 1 persoon 
raakt. 

Welke professionals zijn er nog meer betrokken bij de 
situatie? 

1. Stel therapeutische, d.w.z. helende vragen. 
Vragen die horen bij de context, vragen over beleving, 
wensen, verwachtingen 

1. Erken en prijs de familie en hun onderlinge kracht. 
Observeer hoe families met elkaar omgaan, luister wat ze al 
hebben gedaan/ bereikt en benoem dat. 

Door het te benoemen maak je families sterker, bewust 
van hun kracht in plaats van ze alleen te benaderen in hun 
“ongeluk”, ze voelen zich al hopeloos, falend in hun 
pogingen de zieke te helpen, om te gaan met de ziekte. 
Je laat de familie ook anders naar zichzelf kijken door hun 
sterke kanten te benoemen. 
  



Verliesverwerking in gezinnen en families 

 

• Verliesverwerking vanuit familiebenadering: elk verlies heeft invloed 
op het hele systeem. Bijstelling van onderlinge verhoudingen. 

• 3 gezinstaken: openlijke erkenning van het verlies 

ordening in de chaos 

opbouw van nieuwe relaties en toekomst 

 

 

 



Openlijke erkenning van verlies 

Gezinscommunicatie van vitaal belang 

Verlieservaring delen wezenlijk voor adequate aanpassing 

Communicatie versterkt gezin als steunend netwerk 

Gezinsklimaat van vertrouwen, meelevende reacties en tolerantie 

 

 



Ordening in de chaos 
Na erkenning kan nieuw evenwicht vorm krijgen. 

Cyclus van naar elkaar toetrekken en verwijdering 

Grensvervaging: fysieke aanwezigheid, psychologische afwezigheid en 
andersom.   

 



Opbouw van nieuwe relaties en 
toekomst 

Leven , relaties en levensdoelen moeten na verlies nieuwe inhoud 
krijgen: het zal nooit meer worden zoals het was. 

Relaties en rollen worden bijgesteld. 

Patronen zoeken , in gezamenlijkheid, die horen bij nieuwe situaties. 



In gesprek over veranderde 
rollen,  rouw en gevoelens  

 

 
Contactgegevens 
Dr. Deelenlaan 11 
5042 AD Tilburg 
013 – 544 33 43 
info@exfam.nl 


