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Waar gaan we het over 

hebben? 

1. Definities en conflicterende waarden 

 

2. Ziektebeelden in de GGZ waarbij bemoeizorg 

voorkomt 

 

3. Enkele voorbeelden uit de praktijk 

 

4. Take home messages 

 

 

 

 

 



Bemoeizorg 
 

 

ongevraagde bemoeienis van hulpverleners met 

sociaal kwetsbaren die hulp nodig hebben, maar 

daar zelf niet om vragen of deze hulp niet willen 

accepteren 



Autonomie 
 

 

 

het recht hebt om zelf keuzes en beslissingen te 

maken en door te voeren 



Zorgplicht 

(weldoen vs niet schaden) 

 

 

 

zorg die de geregistreerde zorgverlener behoort te 

betrachten ten opzichte van de patiënt 

zorg van een goed hulpverlener is handelen in 

overeenstemming met de voor hem geldende 

professionele standaard 

 



 

 

 

 

 



Geestelijke Gezondheidszorg 
 

 

Psychiatrische patiënten 

 

Psychotische stoornissen/waanstoornissen 

 

Persoonlijkheidsstoornissen 

 

 



Psychotische stoornis en 

waanstoornis 
 

  Met mij is niks aan de hand, maar doe wat aan  

   ………………. 



Mevrouw A. 

De overbuurman komt binnen en steelt en 

verschuift dingen in haar woning 

De onderbuurman laat haar (overleden) broer 

binnen, die hoort ze praten 

Nachtelijke overlast door schreeuwen 

De gespecialiseerde thuiszorg mag binnen, maar 

verder mogen ze niets 

De omgeving dringt aan op gedwongen opname 



Persoonlijkheidsstoornis 

Cluster A 

 

• Paranoïde persoonlijkheid 

 Wantrouwen en achterdocht tegenover andere 

mensen 

 

• Schizoïde persoonlijkheid 

 Afstandelijkheid in sociale relaties 

 

 



Persoonlijkheidsstoornis 

Cluster B 

 

• Borderline persoonlijkheid 

 Instabiliteit in relaties en emoties 

 

• Narcistische persoonlijkheid 

 Opgeblazen gevoel van eigen belangrijkheid 

 



Mevrouw B. 

 

 

 



Geestelijke Gezondheidszorg 
 

Cognitief gestoorde patiënten 

 

Mild Cognitive Impairment 

 

Dementie 

 

 



Dementie 
• Ontbrekend ziekte inzicht en besef 

 

• Toegenomen achterdocht 

 

• Paranoïde waan 

 

• Karakterverscherping 

 

• Gestoord korte termijn geheugen 

 



Mevrouw C. thuis 
 

•  Laat zich niet verzorgen 

•  Woning is niet schoon 

•  Staat geen toezicht op eten toe 

•  Medicatie wordt soms in zakjes teruggevonden 

•  Lijkt evenwichtsstoornissen te hebben, maar     

weigert rollator 

•  Kinderen op afstand 

•  En dan … een knobbel in de borst 



Mevrouw C. in het ziekenhuis 
 

 

• Wordt op de grond aangetroffen, kan niet meer 

staan 

• Naar het ziekenhuis, wil zich niet laten 

onderzoeken 

• Laat zich ook daar niet wassen (of alleen onder 

luid protest) 

• Wil naar huis, wil thuis geen hulp (want dat kan ze 

allemaal zelf) 

 

 



Mevrouw C. in het 

verpleeghuis 
 

• Eenmaal per week onder lichte dwang onder de 

douche 

• Eet beter nu ze anderen ziet eten 

• Ze blijft boos en afwerend naar de buitenwereld 

• Blijft de deur zoeken omdat ze naar huis wil (een 

paar keer ontsnapt ze ook echt) 

• De tumor blijft onbehandeld en patiënte overlijdt 

aan de gevolgen van een gemetastaseerd 

mammacarcinoom 

 



Take home messages 

 

• Probeer de actuele situatie te zien in het licht van 

de levensloop van je patiënt, niet zozeer vanuit je 

eigen normen en waarden 

 

• Probeer niet eindeloos iemand “om te praten” 

om wat jij als probleem ziet te accepteren, maar 

probeer iets te vinden waar je het wel over eens 

kunt zijn (LEAP) 

 



LEAP-benadering (Xavier Amador) 

• Luisteren 

 

• Empathie tonen 

 

• Akkoord gaan 

 

• Partner 
 

 



Take home messages 

 

• Probeer een vertrouwensband op te bouwen, 

dezelfde persoon, vaak genoeg kontakt, niet 

direct iets willen/moeten 

 

• Accepteer dat je niet voor alles verantwoordelijk 

bent  

 

 



Take home messages 

 

 

• Deel beslissingen rondom een zorgmijdende 

patiënt met andere disciplines 

 

• Gedwongen ingrijpen is maar beperkt mogelijk 

 



Bedankt voor jullie 

aandacht 

 

 

 


