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Voorwoord
Een psychiatrische aandoening kan de gedachten van een persoon tijdelijk sterk aantasten,
vaak zonder dat deze persoon zich hiervan bewust is. Een gedwongen opname in de
psychiatrie is het laatste maar ook een zeer ingrijpend redmiddel indien deze persoon door
zijn psychiatrische aandoening een gevaar vormt voor zichzelf en/of anderen, en op geen
enkele andere manier nog bereikt kan worden (Vlaamse Vereniging voor psychiatrie, [VVP],
2014).
Gedwongen opname is niet het meest voor de hand liggende onderwerp binnen de
orthopedagogiek. Toch is de insteek van deze masterproef bij uitstek orthopedagogisch. In
deze masterproef wordt een stem gegeven aan familieleden, komen de aanwezige krachten en
ondersteuningsbronnen aan bod en wordt het belang van familieleden aangetoond. Voor mij
zijn dit enkele van de belangrijke krachtlijnen die ik gedurende mijn 5-jarige opleiding tot
orthopedagoog heb meegekregen. Bovendien sluit deze masterproef aan bij de
doctoraatsstudie van Sara Rowaert, een doctoraatsstudente aan de vakgroep Orthopedagogiek.
Deze studie focust op het sociaal netwerk van geïnterneerden en vertrekt vanuit een
sterktegerichte benadering (S. Rowaert, persoonlijke communicatie, 11 mei 2016). Dit
doctoraatsonderzoek lag ook aan de basis van het onderwerp van deze masterproef. Tijdens
dit onderzoek bleek immers dat ook familieleden van een persoon die een gedwongen opname
meemaakte hun ervaringen wilden delen. Ik wil Sara Rowaert, mijn begeleidster bij deze
masterproef, dan ook bedanken voor het aanreiken van dit onderwerp. Maar ik wil haar ook
bedanken voor de ondersteuning doorheen het hele proces. Ik kon altijd bij haar terecht voor
vragen, onzekerheden en opbouwende feedback. Via deze weg zou ik graag ook nog andere
mensen bedanken die deze masterproef mede mogelijk hebben gemaakt. Zo wil ik mijn dank
betuigen aan mijn promotor, professor Stijn Vandevelde, die me op weg hielp en me met zijn
deskundig advies ook steeds verder vooruit stuurde. Bijzondere dank gaat ook uit naar alle
familieleden die deelnamen aan mijn onderzoek. Zij gaven mij hun tijd en hun vertrouwen. Ik
wil dan ook elk van hen bedanken voor het delen van hun bijzonder verhaal, hoe moeilijk het
soms ook was om dit te vertellen. Verder wil ik ook Similes bedanken voor hun hulp bij de
verwerving van de participanten. Daarenboven zou ik graag P.C. Sint-Hiëronymus bedanken
voor het ter beschikking stellen van een lokaal.
Tot slot, maar zeker niet onbelangrijk, wil ik nog mijn eigen vrienden en familie bedanken
voor het luisteren, aanmoedigen en ondersteunen. Zij sterken mij nog meer in de overtuiging
dat familieleden van groot belang zijn.

Abstract
Een gedwongen opname in de psychiatrie heeft een grote impact op de patiënt maar ook op de
betrokken familieleden. Vooralsnog zijn er weinig studies waarbij het perspectief van de
familieleden belicht wordt. In deze studie worden de ervaringen van familieleden bij een
gedwongen opname van een naaste nagegaan. Hiervoor werden semi-gestructureerde
interviews afgenomen bij 13 participanten die geselecteerd werden aan de hand van een
gerichte steekproeftrekking. Thematische analyse werd gebruikt voor de verwerking van deze
interviews.
Het lange proces voorafgaand aan de gedwongen opname, de moeilijke toegang tot de
gedwongen opname, het nemen van de beslissing voor het initiëren van de gedwongen
opname zijn enkele moeilijkheden die de familieleden in de periode voor de gedwongen
opname ervaren. Op het moment dat de gedwongen opname ingaat, tijdens de gedwongen
opname en bij het ontslag ervaren de familieleden een combinatie van gevoelens. Bij heel wat
familieleden waren meerdere gedwongen opnames noodzakelijk, meer continuïteit binnen de
zorg is daarom een nood van familieleden. Een aantal familieleden hebben positieve
ervaringen omtrent de communicatie met professionelen maar toch worden over dit thema
vooral negatieve ervaringen gerapporteerd. In dit onderzoek werd ook aandacht besteed aan
de mogelijke krachten. De familieleden ontwikkelen eigen copingstrategieën en hebben een
aantal steunbronnen die kunnen bijdragen aan de veerkracht van de familieleden.
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Inleiding
Gedwongen opname in de psychiatrie is een controversieel onderwerp. Bovendien is het
zowel een individueel als een maatschappelijk relevant thema (zie o.a. Schoevaerts,
Bruffaerts, Mulder, & Vandenberghe, 2014; Rothhier, 2012; Salize & Dressing, 2005). Als
maatschappij moeten we bij dit thema op zoek gaan naar een balans tussen vrijheid en
veiligheid (Vandenberghe, 2015). Een gedwongen opname is immers een vorm van
vrijheidsbeperking, één van de fundamentele mensenrechten (Zorginspectie, 2013). Een
gedwongen opname is dan ook zeer ingrijpend voor de patiënt (Schoevaerts et al., 2014, Van
Speybroeck, 2010). Vaak wordt dit omschreven als traumatiserend en stigmatiserend voor
patiënten. Het zorgt bijvoorbeeld voor gevoelens van schaamte, controleverlies, kwaadheid en
onbegrip (Van Speybroeck, 2010). Maar een gedwongen opname heeft naast een significante
invloed op de patiënt ook een invloed op zijn onmiddellijke omgeving (Wallsten, 2008).
Betrokken familieleden ervaren immers heel wat emoties (Jankovic et al., 2011). Bovendien
worden zij geconfronteerd met een aantal knelpunten van het wettelijk kader (Östman &
Hansson, 2000; Hallam, 2007). Over het perspectief van familieleden over de gedwongen
opname van hun naaste is er evenwel vooralsnog weinig onderzoek uitgevoerd (Jankovic et
al., 2011; Kallert, 2008).
In het eerste hoofdstuk van deze masterproef wordt het theoretisch kader geduid. In het
tweede hoofdstuk wordt de methodologie van dit onderzoek geschetst. De probleemstelling en
de bijhorende onderzoeksvragen vormen het onderwerp van het derde hoofdstuk. Het vierde
hoofdstuk omvat de resultaten van het onderzoek. In het vijfde hoofdstuk worden de
resultaten van dit onderzoek bediscussieerd In dit onderdeel komen ook de beperkingen en
aanbevelingen van het onderzoek aan bod. Het zesde hoofdstuk is het sluitstuk van deze
masterproef. Dit bevat een beknopte conclusie van dit onderzoek.
De bibliografische verwijzingen en stijlkenmerken binnen deze masterproef zijn conform aan
de richtlijnen van de zesde editie van de Publication Manual of the American Psychological
Association (APA, 2010).
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Hoofdstuk I. Theoretisch kader
Gedwongen opname is een gerechtelijke verwijzing naar de psychiatrie waarbij de patiënt
geen vrije keuze heeft (Casselman, 2002). Een gedwongen opname moet onderscheiden
worden van een gedwongen behandeling. Een gedwongen behandeling kan zich voordoen in
verschillende contexten en moet niet noodzakelijk samengaan met een opname. Zo zijn er
bijvoorbeeld

in

de

strafrechtelijke

context

verschillende

condities,

zoals

de

interneringswetgeving, waarbij een gedwongen behandeling mogelijk is. (Raadgevend Comité
voor Bio-ethiek, 2003).
De noodzaak om in bepaalde situaties dwangmaatregelen toe te passen onderscheidt de
psychiatrie van de meeste andere medische disciplines (Salize, Dressing & Peitz, 2002;
Sheehan, 2009). Gedwongen opname heeft als doel zowel de patiënt als de maatschappij te
beschermen. Een andere motivatie van een gedwongen opname is het ondersteunen van
mensen in het bereiken van het recht op gezondheid (World Health Organisation [WHO],
2005).
Gedwongen opnames zijn steeds een onderdeel geweest van de moderne psychiatrie, die meer
dan 200 jaar geleden startte, en bestaan min of meer in elk land (Katsakou & Priebe, 2006).
Aangezien een gedwongen opname de vrijheid van een persoon inperkt, is het gebruik ervan
wereldwijd gereguleerd in verschillende wetten (Salize & Dressing, 2005). De wetgeving
varieert sterk van land tot land en hangt af van de culturele en wettelijke tradities maar ook
van de verschillende structuren en concepten van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in
een land (Riecher-Rössler & Rössler, 1993; Salize et al., 2002). In elk van de wetten in de
verschillenden landen zoekt men naar een evenwicht tussen het recht op autonomie, de nood
aan een geschikte behandeling en maatschappelijke veiligheid (Salize & Dressing, 2005).
1. Gedwongen opnames in de Belgische context
De eerste wet rond gedwongen opname in België was deze van 1850-1873 op de behandeling
van de “krankzinnigen”, zoals ze toen werden genoemd. In deze wet was het de burgemeester
die de gedwongen opname, toen nog collocatie genoemd, oplegde. In 1990 werd deze wet
vervangen door de Wet betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke
(WBPG) om tegemoet te komen aan het Europese Verdrag tot Bescherming van de Rechten
van de Mens (Schoevaerts, Bruffaerts & Vandenberghe, 2014). Ook in de andere toenmalige
Europese lidstaten waren er in de jaren '80 en '90 van de vorige eeuw hervormingen in de
2

wetgeving rond gedwongen plaatsing of behandeling van psychiatrische patiënten (Salize et
al, 2002). De WBPG vormt tot vandaag het juridisch kader voor de gedwongen opname in ons
land (Vandenberghe et al., 2014). De term collocatie staat niet meer in het wettelijk kader
maar wordt toch nog vaak gebruikt in de praktijk (Nys & Vandenberghe, 2008). Volgens Nys
en Vandenberghe (2008) wordt deze term beter vermeden wegens een negatieve connotatie en
stigmatiserende aard.
In de WBPG heeft

men

het

niet

over een gedwongen opname maar over

beschermingsmaatregelen In de praktijk noemt men deze maatregelen echter gedwongen
opname of dwangopneming (Nys & Vandenberghe). Deze maatregelen kunnen enkel
getroffen worden als er sprake is van een geestesziekte, er geen andere gepaste behandeling
voorhanden is en de persoon met de geestesziekte een gevaar vormt voor zichzelf en/of
anderen. De onaangepastheid aan zedelijke, religieuze, politieke of andere waarden wordt niet
beschouwd als een geestesziekte (Art.2, WBPG , 1991).
Er zijn 2 procedures voor de opname van een geesteszieke (Rotthier, 2012). Bij de gewone
procedure kan iedere belanghebbende een verzoekschrift vergezeld van een omstandig
medisch attest indienen bij het vredegerecht. Maximum 10 dagen na het indienen van een
verzoekschrift doet de vrederechter een uitspraak. De spoedprocedure wordt echter veel vaker
toegepast (Schoevaerts et al., 2014). Deze wordt opgestart bij een toestand van
hoogdringendheid via de Procureur des Konings (Casselman, 2002). Indien aan de eerder
beschreven voorwaarden van de WBPG voldaan is, kan de procureur een beslissing nemen tot
opname ter observatie van de patiënt en wordt deze ook meteen uitgevoerd (Rotthier, 2012).
De procureur moet het dossier binnen de 24 uur na zijn beslissing doorgeven aan de
vrederechter (Casselman, 2002). Hierna verloopt de procedure min of meer gelijklopend met
de gewone procedure (Rotthier, 2012). De opname ter observatie is maximum 40 dagen. Deze
opname kan gevolgd worden door een verder verblijf, eveneens gedwongen, dat niet langer
dan 2 jaar mag duren. De beslissing hiertoe wordt genomen door de vrederechter (Casselman,
2002). Na een gedwongen opname kan er ook gedwongen nazorg op ambulante basis
ondernomen worden (Verbrugghe, Nys & Vandenberghe, 2008).
In de WBPG zijn er 2 soorten beschermingsmaatregelen opgenomen: de behandeling in het
ziekenhuis en de verpleging in een gezin. De maatregel ‘verpleging in een gezin’ wordt in
realiteit echter zelden toegepast (Schoevaerts et al., 2014).
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Om het fundamentele concept van een gedwongen opname te bepalen, moet een basisconflict
tussen een medisch model en een mensenrechtenmodel opgelost worden. Het medisch model
benadrukt de nood aan een behandeling als voldoende voorwaarde voor de gedwongen
opname van een persoon met een geestesziekte. In het strikte mensenrechtenmodel kan een
gedwongen opname enkel plaatsvinden wanneer de persoon een gevaar voor anderen of
zichzelf vormt (Salize et al., 2002). In de Belgische wet is het criterium 'nood aan een
behandeling' niet opgenomen en heeft het mensenrechtenmodel dus de bovenhand (Dressing
& Salize, 2004; Salize et al., 2002).
Volgens Riecher-Rössler & Rössler (1993) valt te betwisten of wetten waarin het
behandelingscriterium niet is opgenomen wel handelen in het belang van de patiënt.
Bovendien kan de nadruk op het gevaarcriterium het publieke beeld van mensen met een
psychische problematiek als oncontroleerbare of gevaarlijke personen versterken. Dit kan
ervoor zorgen dat de stigmatisering verhoogd wordt (Phelan & Link, 1998). Daarnaast is het
begrip gevaarlijkheid zeer delicaat: de invulling van het begrip wordt immers maatschappelijk
bepaald en is afhankelijk van het heersend waardesysteem (Raadgevend Comité voor Bioethiek, 2003; Verbrugghe et al., 2008).
De WBPG krijgt ook nog andere kritiek. Zo pleiten de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie
(VVP, 2014) en Schoevaerts et al. (2014) voor een herziening van de WBPG. Ze willen af van
‘de dwangbuis van de gedwongen opname’ en strijden voor betere zorg en minder drang voor
de patiënt. De wet wordt ook bekritiseerd omdat ze alleen de opname reguleert en niet de
behandeling (Casselman, 2002). Bovendien is er kritiek op het feit dat de spoedprocedure,
oorspronkelijk voorzien als uitzondering, vaker voorkomt dan de normale procedure (VVP,
2014). Daarnaast zijn er ook conceptuele onduidelijkheden in de WBPG: geestesziekte en
gevaar zijn een criterium maar er wordt niet verder omschreven wat deze concepten inhouden.
Hierdoor zijn er verschillen in interpretatie mogelijk (Verbrugghe et al., 2008).
1.1. Incidentie gedwongen opname
In 2013 waren er in België 4.747 gedwongen opnames (Zorginspectie, 2013). Meer recente
cijfers zijn niet beschikbaar. Psychose of schizofrenie en middelengerelateerde stoornissen
komen het vaakst voor (Zorginspectie, 2013). De incidentie van gedwongen opnames stijgt in
België. Deze trend is ook terug te vinden in andere landen (Salize & Dressing, 2005;
Schoevaerts et al., 2014). In België steeg deze incidentie tussen 1999 en 2008 met 42 procent
Naar de redenen van deze toename in België vonden er nog geen specifieke onderzoeken
plaats (Schoevaerts et al., 2014).
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2. Familieleden en gedwongen opname
Een gedwongen opname heeft niet alleen een impact op het leven van de patiënt zelf maar
ook op dat van zijn onmiddellijke omgeving (Wallsten, 2008).
2.1. Rol van familieleden doorheen de geschiedenis
Familieleden kunnen een belangrijke rol spelen bij de psychiatrie in het algemeen en bij
gedwongen opnames in het bijzonder. In de geschiedenis van de psychiatrie zijn er hiervan
dan ook verschillende voorbeelden terug te vinden.
Voor ca. 1100 verbleven vele geesteszieken bijvoorbeeld bij hun familie in de gesloten
agrarische samenleving. Door de uitbouw van de steden werden deze mensen minder geduld.
De mensen met een psychische ziekte uit minder gegoede kringen werden dan ook geïsoleerd
in dolhuizen. De rijkere familieleden kochten voor hun naasten een kamer in de
kloostergasthuizen. Daarnaast waren er ook pelgrimsoorden waar de geesteszieke en zijn
familie tijdelijk een plaats vonden (Wuyts, 1997).
In een wet van 1791, die overigens als een voorloper van de wet op de collocatie wordt
gezien, is er ook een duidelijke rol weggelegd voor de familie. De familie werd in deze wet
immers verantwoordelijk gesteld voor het vrij rondlopen van 'krankzinnigen of razenden'
(Van Aelst, 1997). In deze wet stond dan ook het volgende: "Met geldboete van vijf frank tot
vijftien frank worden eveneens gestraft: Zij die krankzinnigen of razenden die onder hun
bewaring staan, of kwaadaardige of woeste dieren laten rondzwerven" (art. 556 § 2
“Strafwetboek”, zoals geciteerd in Van Aelst, 1997).
Een laatste opvallend voorbeeld van de rol van familieleden is collocatie of opsluiting op
verzoek van familieleden bij ontoelaatbaar gedrag in de achttiende eeuw (Lis & Soly, 1990).
Volgens Lis & Soly (1990) was dit zeker geen marginaal fenomeen in die tijd.
Over het algemeen stonden familieleden echter op de achtergrond in de geschiedenis van de
psychiatrie (Tambuyzer, 2012). Bovendien werden familieprocessen vooral onderzocht om
het effect van de familie op de ziekte van de naaste te achterhalen. (Fadden, Bebbington, &
Kuipers, 1987). Bij het traditioneel medisch model werden de kennis, expertise en de
potentieel positieve therapeutische effecten op de geesteszieke grotendeels genegeerd (Jubb,
& Shanley, 2002). Beslissingen over de patiënt werden meestal genomen zonder de patiënt of
de familie hierin te betrekken. Dit veranderde wel de laatste decennia. De meerwaarde van het
betrekken van familieleden in individuele zorgprocessen en gezondheidszorgbeleid wordt
steeds meer erkend door hulpverleners, instellingen, overheden en de maatschappij
(Tambuyzer, 2012).
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2.2. Cultuurafhankelijke rol van familieleden
De rol van de familie van personen met een psychische ziekte veranderde niet alleen doorheen
de geschiedenis maar varieert ook sterk van land tot land en van cultuur tot cultuur (WHO,
2005). Zo is in traditionele culturen de impact van de familie bij ziekte groter dan in onze
Westerse cultuur. Of een patiënt al dan niet wordt opgenomen is niet afhankelijk van wat de
patiënt wil maar van de inschatting, noden of wensen van de familie (Lachau, deCarvalho in
Okasha, 2000). In familiegerichte culturen wordt er vaak meer waarde gehecht aan het
harmonieus functioneren van de familie dan aan de autonomie van individuele familieleden.
Vandaar dat de familie in dergelijke samenlevingen vaak 'vrijwillige' opnames gaat
afdwingen. Het respect en gehoorzaamheid voor familiebeslissingen zijn belangrijker dan de
autonomie van het individu. Hierdoor is er geen nood aan gedwongen opnames. In de
Westerse cultuur ligt er meer nadruk op autonomie en individualiteit (Okasha, 2000). Hierbij
aansluitend zien we ook culturele verschillen in de betrokkenheid van familieleden bij de
aanvraag van een gedwongen opname. In sommige landen zien de families het als hun recht
om te beslissen of een gedwongen opname nodig is. In andere landen zijn familieleden hier
helemaal niet bij betrokken. Op die manier vermijden ze het risico op negatieve en/of
verwijtende reacties van hun naasten (WHO, 2005).

2.3. Burden of care
Veel familieleden van personen met een geestesziekte ervaren een aanzienlijke last. In de
literatuur noemt men dit de "burden of care" (Fadden et al., 1987). Deze "burden of care" is
vaak terug te vinden op verschillende levensdomeinen (Vermeulen et al., 2015). Zo heeft de
psychische ziekte van een naaste vaak een invloed op sociaal, emotioneel, relationeel,
financieel en fysisch vlak (Fadden et al., 1987; Marsh & Johnson, 1997; Vermeulen et al.,
2015). Op sociaal vlak kan er ook sprake zijn van "stigma door associatie" (Östman & Kjellin,
2002). Een geestesziekte brengt immers stigma teweeg (Östman & Kjellin, 2002, Vermeulen,
2015). Östman & Kjellin (2002) definiëren stigma als "a sign of disgrace or discredit that sets
a person apart from others" (p.1). Stigma treft niet alleen mensen met een geestesziekte maar
het breidt zich ook uit naar de familieleden (Östman & Kjellin, 2002; Vermeulen et al., 2015).
"Stigma door associatie" is dan het proces waarbij de familieleden worden gestigmatiseerd
omdat ze geassocieerd worden met hun naaste met een geestesziekte (Östman & Kjellin,
2002).
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Familieleden die worden geconfronteerd met een gedwongen opname ervaren een hoog
niveau van "burden of care". Bij een gedwongen opname worden familieleden immers
geconfronteerd met bijkomende beproevingen (Hallam, 2007). Zo staan vele familieleden
voor een dilemma: wat moet men doen met de naaste die duidelijk een psychische
problematiek heeft maar elke interventie weigert? Dit dilemma voor de familie krijgt maar
weinig aandacht in het discours binnen de psychiatrie (Lefley, 2000). De familieleden van een
persoon die nood heeft aan een gedwongen opname ervaren ook meer obstakels om een
behandeling te verkrijgen (Östman & Hansson, 2000; Hallam, 2007). Familieleden moeten
dan ook vaak machteloos toekijken naar hoe hun naaste psychisch achteruit gaat omdat de
criteria voor een gedwongen opname nog niet voldaan zijn (Jankovic, 2011; Van Landeghem,
Schoevaerts,Vandenberghe & Bruffaerts, 2014). Daarnaast zijn de familieleden ook meestal
de personen het meest worden getroffen door het gedrag dat leidt tot de nood aan een
gedwongen opname en dit op verschillende vlakken. De naaste kan verbaal of psychisch
agressief zijn, pogingen doen tot zelfdoding of brandstichting, onverantwoorde financiële
acties ondernemen, etc. (Lefley, 2000).
Bovendien kan een gedwongen opname paradoxale emoties teweeg brengen bij de naasten
van de patiënt. Vaak zijn de familieleden opgelucht dat de persoon eindelijk hulp krijgt maar
zijn er tegelijk schuldgevoelens en zorgen (Jankovic et al., 2011; Van Landeghem,
Schoevaerts, Leroy, Vandenberghe, & Bruffaerts, 2014). Het indiscreet optreden van politie
en het moeten aanzien dat hun familielid in een isolatiekamer wordt geplaatst, zorgen
bijvoorbeeld vaak voor pijnlijke gevoelens bij de naasten (Van Landeghem et al., 2014).

Verder blijkt uit onderzoek dat er minder participatie is van familie bij een gedwongen
opname dan bij een vrijwillige opname (Östman & Hansson, 2000). Familieleden krijgen
vaak weinig informatie en worden dikwijls niet betrokken in de zorg tijdens een gedwongen
opname. Vertrouwelijkheid, beroepsgeheim en patiëntenrechten spelen hierbij een grote rol
(Jankovic et al., 2011; Hallam, 2007; Landeweer, Abma, Dauwerse & Widdershoven).
Volgens Landeweer et al. (2011) is veel afhankelijk van de interpretatie van privacy en
vertrouwelijkheid van verpleging. Hoe deze begrippen worden opgevat heeft dan ook een
impact op de samenwerking met de familie (Landeweer et al., 2011).
2.4. Veerkracht bij familieleden
Het is belangrijk om naast de lasten ook aandacht te hebben voor de positieve ervaringen van
de familieleden (Vermeulen et al., 2015). De mogelijkheid tot veerkracht is immers een
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onderdeel van de ervaring van familieleden van een persoon met een geestesziekte (Marsh &
Johnson, 1997). Volgens Marsh en Johnson (1997) is veerkracht "the ability to rebound from
adversity and prevail over the circumstances of one's life" (p.1). Een groei in competentie, een
rol in het herstel van de naaste, dichtere familiebanden zijn maar enkele van de positieve
ervaringen die familieleden kunnen hebben (Marsh & Johnson, 1997; Vermeulen et al., 2015).
Ook is het mogelijk dat de familieleden persoonlijke veerkracht ontwikkelen. Dit betekent dat
de familieleden hun innerlijke krachten ontdekken. Dit kan bijdragen aan een verhoogde
effectiviteit voor het omgaan met de situatie en het vooropstellen van meer gezonde
perspectieven en prioriteiten (Marsh & Johnson, 1997; Vermeulen et al., 2015).
In de beschikbare literatuur rond gedwongen opname en familieleden werd vooralsnog geen
aandacht aan de positieve ervaringen en veerkracht van familieleden besteed.
2.5. Noden van familieleden
In de meeste landen worden de families geconfronteerd met een systeem rond gedwongen
opname dat niet beantwoordt aan hun noden en hen bovendien vaak in een controversiële
positie plaatst tegenover de naaste (Lefley, 2000).
Fiorillo et al. (2011) en Jankovic et al. (2011) benadrukken de noodzaak om de familieleden
relevante informatie te verschaffen, bijvoorbeeld over de redenen van de gedwongen opname
en de geschatte opnameduur, tenzij de patiënt dit expliciet verbiedt. Als patiënten opgenomen
zijn door agressief gedrag tegenover de naasten, dan zouden de hulpverleners de relatie tussen
familieleden moeten faciliteren (Magliano, Fiorillo, Malangone & Rosa, zoals geciteerd in
Fiorillo et al., 2011). Daarnaast zouden er volgens Fiorillo et al. (2011) interventies van
psycho-educatie en ondersteuningsgroepen beschikbaar moeten zijn om de kennis van de
familieleden over psychische ziekten en de klinische en legale aspecten rond gedwongen
opname te bevorderen. Uit onderzoek van Hallam (2007) blijkt dat er hierover nog maar
weinig psycho-educatie wordt gegeven. Bovendien is het ook van belang dat de mening en
noden van familieleden gewaardeerd worden bij het besluitvormingsproces en bij
behandelingsplannen (Jankovic et al., 2011).
2.6. Meerwaarde van de betrokkenheid van familieleden
Participatie en ondersteuning door de familieleden kan omwille van verschillende redenen een
toegevoegde waarde betekenen. Zo heeft de relatie met de familie vaak een grotere impact
dan die met de hulpverleners. Bovendien is de familie vaak een constante factor, terwijl
hulpverleners kunnen variëren. Daarnaast is een positieve relatie met familie één van de
belangrijkste factoren om het herstel te bevorderen (De Jaegere, De Smet, De Coster & Van
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Audenhove, 2010). De familie kan bovendien een belangrijke informatiebron zijn omdat men
de patiënt goed kent en de psychische problemen van in het begin heeft meegemaakt (De
Jaegere et al. 2010; Pernice-Duca, 2010). Deze informatie kan een belangrijke meerwaarde in
het behandelingsproces betekenen (Pernice-Duca, 2010).
Volgens Craciun, Astarastoae, Turliuc & Vicol (2013) kan sociale ondersteuning van familie
bij een gedwongen opname dan ook zorgen voor o.a. een daling van frustraties, sociale
isolatie, herval, herhaalde gedwongen opnames en een voor een stijging van therapietrouw.
3. Vermaatschappelijking van de zorg
Vanuit de Vlaamse overheid zet men de laatste jaren sterk in op de vermaatschappelijking van
de zorg (Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, 2014). De Strategische
Adviesraad voor het Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid (2012) definieert de
vermaatschappelijking van de zorg als volgt:
"Verschuiving binnen de zorg waarbij ernaar gestreefd wordt om mensen met
beperkingen, chronisch zieken, kwetsbare ouderen, jongeren met gedrags- en
emotionele problemen, mensen die in armoede leven, …., met al hun mogelijkheden
en kwetsbaarheden een eigen zinvolle plek in de samenleving te laten innemen, hen
daarbij waar nodig te ondersteunen en de zorg zoveel mogelijk geïntegreerd in de
samenleving te laten verlopen." (p. 8)

In de GGZ wordt de vermaatschappelijking van de zorg, ook wel gemeenschapsgerichte zorg
genoemd, vertaald in Artikel 107 en Artikel 11 van de wet betreffende de ziekenhuizen en
andere verzorgingsinstellingen. De doelen van deze wetten zijn om zoveel mogelijk aan
vroegdetectie te doen en preventie uit te oefenen, ziekenhuisopnames zoveel mogelijk te
vermijden en patiënten meer en meer thuis behandelen en verzorgen (Gids naar een betere
geestelijke

gezondheidszorg,

n.d.).

Een

centrale

rol

binnen

het

proces

van

vermaatschappelijking van zorg wordt toegewezen aan de mobiele teams die psychiatrische
zorg verschaffen in de thuiscontext. Er bestaan 2 soorten teams met elk een eigen functie. De
mobiele behandelteams staan in voor langdurige zorg en de mobiele crisisteams voor de acute
zorg (Mertens & Van Hevele. 2013). Eén van de hoofddoelen van de mobiele crisisteams is
gedwongen opnames te vermijden (Bergmans, 2014).
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De deïnstitutionalisering van de zorg, die inherent is aan Artikel 107, zorgt bovendien voor
een veranderende rol van familieleden en voor andere verwachtingen ten aanzien van
familieleden. Waar families voorheen vaak werden uitgesloten van de zorg, worden ze nu
verondersteld om de zorg op zich te nemen (Lefley, 2000; Vermeulen et al., 2015). Steeds
vaker wordt er van familieleden verwacht dat ze aanwezig, dichtbij en beschikbaar zijn
(Vermeulen et al., 2015).
Volgens Fadden et al. (1997) en De Jaegere et al. (2010) zou de vermaatschappelijking zorgen
voor een extra belasting van de familie en dus een hogere "burden of care". De verwanten
kunnen immers zelf ook problemen ervaren als de cliënt langer in de natuurlijke omgeving
verblijft (De Jaegere et al., 2010). Bovendien zijn de meeste families slecht voorbereid op de
steeds hogere eisen ten aanzien van hen. Vandaar dat er een wankel evenwicht is tussen het
opnemen van de rol als mantelzorger van een persoon met een ernstige geestesziekte en het
behouden van de eigen kwaliteit van leven (Vermeulen et al., 2015). Volgens Vermeulen et
al. (2015) moeten beleidsmakers dan ook een balans zoeken tussen het geven van
verantwoordelijkheden aan familieleden enerzijds en het voorzien van ondersteuning aan deze
familieleden anderzijds.
Aansluitend bij de vermaatschappelijking van de zorg wordt er in ons land alsmaar vaker
gepleit voor een juridisch kader voor gedwongen ambulante behandeling naast de
nazorgcontracten en de verpleging in gezin (Vandenberghe et al., 2014). Internationaal vindt
er immers een shift plaats van gedwongen residentiële zorg naar gedwongen ambulante zorg
(Zhang, Mellsop, Brink, & Wang, 2015). In verschillende landen, zoals Nieuw-Zeeland het
Verenigd Koninkrijk, Australië, Israël en de Verenigde Staten, bestaat er al gedwongen
behandeling in de gemeenschap (WHO, 2005; Vandenberghe et al., 2014). Gedwongen
programma's in de gemeenschap worden gezien als een minder begrenzend alternatief dan
hospitalisatie en als een middel om de individuele autonomie te verhogen (Zhang et al., 2015).
De wetenschappelijke onderbouwing van gedwongen ambulante behandeling blijkt echter
moeilijk (Vandenberghe et al., 2014). Het is dan ook nog niet duidelijk of deze zorg
voordelen of nadelen biedt op het vlak van resultaten (Zhang et al., 2015). Vandenberghe et
al. (2014) menen dan ook dat men hiermee rekening moet houden als de trend van
vermaatschappelijking een vertaling zou krijgen in de wet rond gedwongen opname.
Er zijn ook voorbeelden waarbij het natuurlijk netwerk preventief wordt ingezet om dwang in
de GGZ te voorkomen. Zo werd er in Nederland geëxperimenteerd met Eigen Kracht conferenties. In een Eigen Kracht - conferentie wordt samen met directe actoren, waaronder
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de familie, van een cliënt een plan opgemaakt. In dit plan worden taken en
verantwoordelijkheden van de direct betrokkenen opgelijst (Schout, Landeweer, Van Dijk,
Meijer & de Jong, 2015). Uit het onderzoek van Schout et al. (2015) bleek dat de werkvorm
beloftevol is maar dat verder onderzoek noodzakelijk is.
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Hoofdstuk II. Probleemstelling en onderzoeksvragen
De groep patiënten die gedwongen opgenomen wordt neemt toe (Schoevaerts et al., 2014).
Zowel vanuit beleidsmatig als onderzoeksmatig oogpunt wil men steeds meer de ervaringen
van betrokkenen met de GGZ begrijpen (Sheehan, 2009). Naast de impact op het leven van de
patiënt, heeft een gedwongen opname ook een impact op het leven van zijn onmiddellijke
omgeving (Wallsten, 2008). De ervaring van een gedwongen opname kan dan ook stress
veroorzaken bij elke betrokken partij (Jankovic et al., 2011).
Een aantal studies focussen op de ervaring van de gedwongen opname door de patiënten maar
er is amper onderzoek over de beleving van familieleden of mantelzorgers (Jankovic et al.,
2011; Kallert, 2008; Van Landeghem et al., 2014). In Vlaanderen vond er op dit moment
slechts één wetenschappelijk onderzoek plaats waarin er 3 familieleden bevraagd werden
(Van Landeghem et al., 2014). Van Landeghem et al. (2014) geven dan ook aan dat meer
onderzoek naar de ervaringen van de familieleden van gedwongen opgenomen personen in
Vlaanderen noodzakelijk is.
Bij ongeveer de helft van de gedwongen opgenomen personen in Vlaanderen fungeert het
gezins(vervangend) milieu als leefmilieu (Zorginspectie, 2013). Bij heel wat patiënten is de
familie dus nauw betrokken; het is dan ook belangrijk om hun ervaringen te bestuderen.
Het begrijpen van deze ervaringen kan ervoor zorgen dat hun noden meer effectief worden
aangepakt. Daarnaast kan dit zorgen voor een verhoogde betrokkenheid tijdens, maar ook na
de gedwongen opname (Jankovic et al., 2011). Dit is belangrijk aangezien sociale
ondersteuning door de familie bij een gedwongen opname een belangrijke rol kan spelen
(Craciun et al., 2013). Bovendien kan dit in het licht van vermaatschappelijking ook
belangrijke handvatten bieden voor beleid en praktijk. Tot slot vormen deze ervaringen een
belangrijke aanvulling op die van de patiënten zelf, de psychiaters, hulpverleners,
politieagenten, … Hierdoor kan het bijdragen aan een meer omvattend beeld van gedwongen
opname.
Het uitgangspunt van dit onderzoek is de volgende algemene probleemstelling:
Wat zijn de ervaringen die familieleden hebben bij de gedwongen opname van een naaste?
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Volgende onderzoekvragen staan centraal om een antwoord te geven op deze
probleemstelling:
1. Hoe beleven familieleden het volledige proces van de gedwongen opname?
2. Hoe zien familieleden hun rol tijdens en na de gedwongen opname?
- In welke mate worden familieleden betrokken bij de gedwongen opname?
- Hoe zien familieleden hun rol na de gedwongen opname?
3. Wat zien familieleden als hulpbronnen, zowel intern als extern, bij het omgaan met de
problematiek en de gedwongen opname van hun naaste?
4. Welke noden ervaren familieleden voor, tijdens en na de gedwongen opname
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Hoofdstuk III. Methodologie
Gezien de aard van de onderzoeksvragen werd geopteerd voor een kwalitatief
onderzoeksdesign. Kwalitatief onderzoek start niet met hypothesen of veronderstellingen. In
plaats daarvan, overeenkomstig met de inductieve aard ervan, gaat het om de pogingen van de
onderzoekers om te ontdekken, begrijpen en interpreteren wat er gebeurt in de
onderzoekscontext (Bowen, 2006). Kwalitatief onderzoek is dan ook het meest geschikt om
meer inzicht te krijgen in de beleving van een fenomeen (Glesne, 2011).
1. Steekproef
De participanten werden geselecteerd aan de hand van een gerichte steekproeftrekking.
Voor het selecteren van de participanten werden de volgende criteria vooropgesteld: de
participant is meerderjarig; is een moeder, vader, broer, partner of kind van een meerderjarige
persoon die één of meerdere gedwongen opname(s) achter de rug heeft; had contact met het
familielid voor, tijdens en na de gedwongen opname; de gedwongen opname van het
familielid van de participant is reeds 3 maanden afgelopen, tenzij er reeds andere gedwongen
opnames plaatsvonden.

Om participanten te selecteren werd er via mail een brief (bijlage 1) verspreid naar de leden
van Similes Vlaanderen, een vereniging voor gezinsleden en nabij betrokkenen van personen
met psychiatrische problemen.
Wegens de grote respons van geïnteresseerden die voldeden aan de voorgaande criteria (n =
35), werd er besloten om – voor deze masterproef – bijkomende selectiecriteria toe te voegen.
Deze luiden als volgt: het einde van de (laatste) gedwongen is niet langer dan 5 jaar geleden;
het familielid van de participant werd niet geïnterneerd; de participant woont in OostVlaanderen of West-Vlaanderen. De geïnteresseerden uit de overige Vlaamse provincies
zullen betrokken worden in een andere masterproef.
Aan de hand van deze selectiecriteria, werden er 17 mogelijke participanten geselecteerd.
Hiervan vielen nog 6 participanten af. Twee personen konden niet langer deelnemen wegens
langdurige ziekte. De 4 anderen reageerden niet meer op uitnodigingen voor een gesprek. Eén
van deze personen had ook op voorhand aangegeven dat ze lang getwijfeld had om deel te
nemen. Een andere persoon had al vermeld dat het vertellen zeer emotioneel zou zijn.
Uiteindelijk namen 13 participanten deel en werden er 11 interviews afgenomen. Bij 2 van de
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interviews waren telkens de beide ouders van een patiënt aanwezig en hadden ze beiden een
inbreng.
In tabel 1 worden de voornaamste kenmerken van de geselecteerde deelnemers weergegeven.
De psychiatrische problematiek van het familielid werd ingedeeld in de hoofdcategorieën
volgens de classificatie van de Diagnostic and Statistic Manual for Mental Disorders (DSM) 5
voor een eenduidige terminologie (American Psychiatric Association, 2013). Omwille van
privacy werden enkel de hoofdcategorieën en niet de specifieke diagnoses vermeld.
Tabel 1. Overzicht kenmerken participanten
Sekse

Relatie t.o.v.
patiënt

Psychiatrische problematiek

Meerdere
gedwongen
opnames?

1

Man & Ouders
vrouw

Schizofreniespectrum en andere
psychotische stoornissen, stoornis
in het gebruik van middelen

Ja

2

Vrouw

Dochter

Schizofreniespectrum en andere
psychotische stoornissen

Nee

3

Vrouw

Moeder

Schizofreniespectrum en andere
psychotische stoornissen en
stoornis in het gebruik van
middelen

Ja

4

Vrouw

Moeder

Ontwikkelingsstoornis, stoornis in
het gebruik van middelen,
antisociale persoonlijkheidsstoornis

Ja

5

Man & Ouders
Vrouw

Ontwikkelingsstoornis,
schizofreniespectrum en andere
psychotische stoornissen, stoornis
in het gebruik van middelen

Ja

6

Man

Vader

Schizofreniespectrum en andere
psychotische stoornissen, stoornis
in het gebruik van middelen

Ja

7

Vrouw

Moeder

Schizofreniespectrum en andere
psychotische stoornissen

Ja

8

Vrouw

Moeder

Schizofreniespectrum en andere
psychotische stoornissen

Ja

9

Vrouw

Echtgenote

Schizofreniespectrum en andere
psychotische stoornissen, stoornis
in het gebruik van middelen

Ja
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10

Man

Vader

Schizofreniespectrum en andere
psychotische stoornissen

Ja

11

Vrouw

Zus

Schizofreniespectrum en andere
psychotische stoornissen

Nee

2. Dataverzameling
De onderzoeksdata werden verzameld via semi-gestructureerde diepte-interviews met de
familieleden. Hiervoor werd een interviewleidraad opgesteld (Bijlage 3). Deze is deels
gebaseerd op de interviewleidraad van Jankovic et al. (2011) maar werd aangevuld met topics
uit het doctoraatsonderzoek van Sara Rowaert (persoonlijke communicatie, 23 september
2015) en topics die noodzakelijk geacht werden om de onderzoekvragen te beantwoorden.
Zowel het proces voor de gedwongen opname, de procedure, de gedwongen opname zelf als
het proces na de gedwongen opname worden hierin bevraagd.

Deze leidraad werd op

voorhand getoetst bij twee hulpverleners, werkzaam in de psychiatrie en werd nagekeken door
Sara Rowaert. Daarnaast werd ook een checklist opgesteld met een aantal "sensitizing
concepts" die naar voren kwamen uit de literatuur. Een "sensitizing concept" is geen
vaststaand concept maar het geeft wel een richting aan het onderzoeksproces (Blumer in
Bowen, 2006). De "burden of care", de paradoxale emoties die worden ervaren tijdens de
gedwongen opname en veerkracht zijn enkele van deze "sensitizing concepts". Een volledig
overzicht van de interviewleidraad en de sensitizing topics is terug te vinden in bijlage 3.
De interviews werden afgenomen op een door de deelnemer gekozen plaats en tijdstip. De
meeste participanten kozen ervoor om het interview bij hen thuis te laten doorgaan. De
gesprekken werden opgenomen door middel van een dictafoon, mits toestemming van de
participanten. De duurtijd van de interviews varieerde van 50 minuten tot 2 uur. De
gemiddelde duurtijd van de interviews bedroeg 1 uur en 20 minuten.
3. Dataverwerking
De opnames werden verbatim getranscribeerd en herhaaldelijk nagelezen. Dit zorgde voor
vertrouwdheid met de data (Howitt, 2010, Braun & Clarke, 2006). Voor de analyse van de
data werd er gebruik gemaakt van een thematische analyse (Howitt, 2010). Thematische
analyse wordt aangewend voor het identificeren, analyseren en het rapporteren van thema's
binnen data (Braun & Clarke, 2006). Met als doel de exploratie van de ervaringen van de
familieleden, leek deze methode het meest aangewezen.
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De onderzoeksgegevens werden gecodeerd en geanalyseerd met behulp van het
softwarepakket Nvivo 11. Eerst werden de data open gecodeerd (Calliope, 2015). Hierbij
werd per betekeniseenheid in de data één of meerdere codes toegekend (Howitt, 2010). Het
ontwikkelen van de codes gebeurde met een combinatie van zowel deductieve als inductieve
benaderingen. Deductieve codes worden geïdentificeerd vanuit het theoretisch kader, de
onderzoeksvragen en de categorieën binnen de dataverzameling. Zo fungeerden de sensitizing
concepts en de topics binnen de interviewleidraad als deductieve codes binnen dit onderzoek.
Inductieve codes ontstaan vanuit de data zelf (Forman & Damschroder, 2008). De combinatie
van de methodes betekent volgens Forman & Damschroder (2008) "using a priori deductive
codes as a way to ‘‘get into’’ the data and an inductive approach to identify new codes and to
refine or even eliminate a priori codes" (p. 48).
Vervolgens werden op basis van de initiële codes werden verschillende thema's
geïdentificeerd (Howitt, 2010). De codes werden geordend en gegroepeerd tot een aantal
potentiële hoofdthema's en subthema's (Calliope, 2015; Braun & Clarke, 2006). Om een beeld
te krijgen van de onderlinge coherentie tussen de codes werd in Nvivo een boomstructuur van
de verschillende codes opgesteld (Calliope, 2015). In een volgende fases werden de thema's
herzien en verfijnd. Hierbij werden de thema's bestudeerd tegenover de oorspronkelijke data
(Howitt, 2010). De oorspronkelijke boomstructuur werd in deze fase dan ook verder verfijnd
(bijlage 3).
4. Ethische aspecten
Vooraleer het onderzoek aan te vatten werd een E-document ingediend bij de Commissie voor
Medische Ethiek verbonden aan het Universitair Ziekenhuis Gent. Het onderzoek werd
goedgekeurd met als Belgisch registratienummmer B670201526854. Vooraleer elk interview
te starten, werden de respondenten zowel mondeling als schriftelijk geïnformeerd over het
onderzoek. Hierna werd een 'informed consent'-formulier ondertekend door de participanten
(Bijlage 2).
5. Kwaliteitscriteria
De concepten van validiteit en betrouwbaarheid kunnen niet op dezelfde manier gehanteerd
worden als in kwantitatief onderzoek (Shenton, 2004; van Zwieten & Willems, 2004). Een
vertekening van de onderzoeksresultaten voorkomen door het minimaliseren van de rol van de
onderzoeker , zoals gangbaar binnen kwantitatief onderzoek,

is niet wenselijk binnen

kwalitatief onderzoek aangezien die inbreng van de onderzoekers net noodzakelijk is, menen
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van Zwieten & Willems (2004). Daarom wordt hier de terminologie van Lincoln & Guba
(1985) gehanteerd.
5.1. Credibility
"Credibility" verwijst naar de waarde en de geloofwaardigheid van de data en de interpretaties
ervan (Lincoln & Guba, 1985). Hieraan werd tegemoet gekomen door het gebruik van
thematische analyse, zoals beschreven door Braun en Clarke (2006) en Howitt (2010), een
gevestigde methode binnen kwalitatief onderzoek . Ook werd dit onderzoek onderworpen aan
"peer scrutiny" (Shenton, 2004). Tijdens het onderzoeksproces gaven
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Vandevelde en Sara Rowaert externe reflectie en input (Glesne, 2011). Bovendien werd er
gebruik gemaakt van "thick descriptions": in het rapporteren van de resultaten worden de
onderzoeksdata zo concreet en zo rijk mogelijk beschreven, waardoor er inzicht ontstaat in de
onderzoekscontext (van Zwieten & Willems, 2004; Glesne, 2011). Het nagaan van de
congruentie tussen de bevindingen van dit onderzoek en eerdere onderzoeksresultaten in de
discussie is een andere manier om de geloofwaardigheid te verhogen (Shenton, 2004).
5.2. Transferability
"Transferability" wordt door Lincoln & Guba (1985) gezien als het transfereren naar andere
situaties en populaties.

Door een kleine steekproef, is het onmogelijk om de

transfereerbaarheid van deze bevindingen aan te tonen (Shenton, 2004). Maar door het
gebruik van "thick descriptions" krijgt de lezer wel een inzicht in de onderzoekscontext
(Glesne, 2011).
5.3. Dependability
Het concept "Depandability" handelt over de repliceerbaarheid van het onderzoek. Om dit
criterium te verzekeren, werd de methodiek binnen deze studie expliciet en transparant
weergegeven, hierdoor wordt duidelijk op welke wijze de onderzoeksdata werden verworven
en kan het onderzoek herhaald worden (van Zwieten & Willems, 2004; Shenton, 2004).
5.4. Confirmability
Dit concept houdt in dat de bevindingen het resultaat zijn van de ervaringen en de ideeën van
de participanten, eerder dan de karakteristieken en de voorkeuren van de onderzoekers. Ook
bij dit concept is de gedetailleerde methodologische beschrijving, waarbij elke stap
zorgvuldig en in de diepte wordt overlopen, van belang. Tevens worden de beperkingen van
dit onderzoek beschreven. Hierdoor kan de lezer de integriteit van de onderzoeksresultaten
nagaan (Shenton, 2004).
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Hoofdstuk IV. Resultaten
1. Beleving van het proces van de gedwongen opname
1.1. Struikelblokken bij aanloop naar gedwongen opname
1.1.1. Moeilijke toegang
Bij ongeveer alle participanten ging er aan de gedwongen opname een lange periode vooraf
waarbij hun naaste wel al psychische problemen had. Deze periode varieerde van een aantal
maanden tot 20 à 30 jaar. De participanten beschrijven dit als een lange lijdensweg. Ze
werden tijdens deze periode immers geconfronteerd met heel wat moeilijkheden. Vaak begon
deze periode met een zoekproces waarbij de familieleden op zoek gingen naar duidelijkheid
over wat er aan de hand was met hun naaste. Een aantal respondenten geven aan dat ze in
deze periode aanklopten bij heel wat hulpverleners maar dat de diagnose lang uitblijft. Twee
participanten werden eerst als overbezorgd bestempeld, achteraf kreeg hun naaste dan toch
een diagnose.
Bovendien had de psychische ziekte heel wat negatieve gevolgen voor de betrokken
familieleden tijdens deze periode. Zo was er meestal verbale maar ook fysieke agressie ten
aanzien van de familieleden.
"Wij houden dat allemaal voor mogelijk dat hij op een nacht voor ons bed staat en ons
allemaal vermoordt. . . . Mijn andere zoon slaapt met een hamer onder zijn bed, gewoon
omdat hij bang is dat als zijn broer begint te flippen of als zijn broer daar staat, dat hij
zich zou kunnen verdedigen. Dus wij leven al jaren in een constante status van angst."
(Moeder, 1)
"Hij had mij gewoon murw geslagen en geschopt op een zeker moment."
(Vader, 5)
Andere voorbeelden van negatieve gevolgen voor familieleden zijn een omgekeerd dag-ennacht met een impact op hun nachtrust, het stelen van hun geld, hen beschuldigen en zelfs
klachten tegen hen indienen bij de politie vanuit hun wanen, het huis afbreken,...
Veel participanten getuigen dan ook van een periode met voortdurende onrust en angst
waaronder zij en de rest van de familie gebukt gingen. Ze hadden het gevoel hier machteloos
tegenover te staan.
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In 8 interviews geeft men aan dat ze tijdens deze periode heel wat pogingen ondernemen om
hun naaste te laten opnemen, als is dit volgens hen niet zo eenvoudig. Zo wordt in 4
interviews vermeld dat ze geen geschikte zorg vonden voor hun naaste. Een gebrek aan
plaatsen wordt vermeld als één van de redenen hiervoor. Maar twee anderen hebben het ook
over “zwarte lijsten”: de psychiatrie wil hun naaste niet meer opnemen door
middelenmisbruik of agressie in het verleden. In één interview werd aangegeven dat hun
naaste wel vrijwillig in opname wou gaan maar dat hij in geen enkele voorziening welkom
was. De patiënt kon zelf geen gedwongen opname aanvragen. Hierdoor was zijn familielid
verplicht om een gedwongen opname aan te vragen.
Ook het bewerkstelligen van een gedwongen opname is geen sinecure, zo blijkt uit het verhaal
van ongeveer alle familieleden. De respondenten geven aan dat ze meermaals aan de alarmbel
luidden. Men deelde de verontrusting over hun naaste met politie, justitie, hulpverlening en
zelfs politici, maar de participanten hadden het gevoel dat ze hierin vaak niet gehoord of
serieus genomen worden. Zo getuigt men bijvoorbeeld dat de politie vaak terug weg ging of
de naaste na enkele uren terug vrij liet. Bovendien wordt hierbij vaak verwezen naar het
gevaarcriterium. De familieleden geven aan dat het begrip gevaar voor interpretatie vatbaar is.
Hun interpretatie van gevaar kwam niet altijd overeen met de interpretatie van de
professionelen. Een aantal participanten geven dan ook aan dat er eerst effectief iets moet
gebeuren vooraleer hun naaste' kan opgenomen worden. Voor hen is het bang afwachten
totdat er iets gebeurt.
"Dus eigenlijk hé, eigenlijk is dat constant zitten wachten op een incident vooraleer dat er
dan, euh, een instantie met urgentie ingrijpt. En hopen dat de schade die hij aangericht
heeft, niet te groot is."
(Vader, 5)
Meerdere participanten geven ook aan dat het late ingrijpen volgens hen ook nefaste gevolgen
had voor de psychische toestand van hun naaste.
"Want een maand later, dat de dokter dan toch aan huis kwam, die zei: ‘Oei, oei, die moet
onmiddellijk opgenomen worden.” Dan, dan, dan dacht ik bij mezelf: “Maar wie ben ik als
familie? Wie zijn wij?” Dat, dat, als we, dus door het feit dat we er hele dagen mee
omgaan, dat we een aantal kleine dingetjes zien van ‘dat is hier fout aan het lopen’, dat
daar niet naar geluisterd wordt. En dat het resultaat dan is, dat iemand zo knalpsychotisch
is, dat hij als een bang beest, onder zijn dekens kruipt, wegkruipt. "
(Vader, 6)
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1.1.3. Beslissing gedwongen opname
In 9 van de 11 interviews geeft men aan dat het als familielid geen sinecure is om de
beslissing te nemen voor het opstarten van de procedure. Voor veel van de familieleden was
deze beslissing zeer ingrijpend en pijnlijk. Eén van de participanten geeft ook aan dat deze
beslissing gepaard ging met schuldgevoelens.
Bovendien had dit ook impact op de relatie met het familielid dat gedwongen opgenomen
wordt. In 5 interviews komt naar voor dat de patiënt gevoelens van kwaadheid uitte tegenover
de persoon die de beslissing nam. Ook na de gedwongen opname kregen de familieleden nog
verwijten van hun naaste. Volgens een paar participanten kan de beslissing een
vertrouwensbreuk tussen de familieleden veroorzaken.
"Want uiteindelijk is het de bedoeling teruggaat naar de familie om een stuk terug in de
maatschappij te dragen. Maar als je het vertrouwen al breekt van in het begin en terug
moet opbouwen..."
(Dochter, 2)
Bij één geïnterviewde zorgde deze beslissing ervoor dat de patiënt tijdelijk geen contact meer
wou met zijn familielid.
In 4 interviews verwijzen de participanten ook naar het feit dat het gebrek aan ziekte-inzicht
bij hun familielid de negatieve gevoelens van hun naaste tegenover de beslissing verhoogt.

"Ja, ik heb het vorige week nog mogen horen: "Weer zoveel van mijn leven dat je hebt
afgepakt. "Dus hij heeft niks van ziekte-inzicht, niks hé. Dat is spijtig. "Hij is niet ziek, het
zijn wij die ziek zijn en hij zit daar niet op zijn plaats", beweert hij."
(Vader, 1)
Vandaar dat in 5 interviews werd vermeld dat de verantwoordelijkheid voor het nemen van
deze beslissing niet kan overgelaten worden aan de familie. Volgens deze personen is de
beslissing voor het initiëren van een gedwongen opname de verantwoordelijkheid van de
maatschappij, de huisarts of hulpverleners in het algemeen.
"Dat is een vertrouwensbreuk. Daarmee dat, ja, zij moeten verantwoordelijkheid
nemen,

wij

moeten

dat

niet

doen.

En

de

huisarts

moet

daar

ook

zijn

verantwoordelijkheid in nemen. Maar huisartsen hebben daar ook wel wat schrik van."
(Vader, 6)
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De beslissing om al dan niet over te gaan tot een gedwongen opname, kan ook onenigheid
opleveren tussen verschillende familieleden. In 4 interviews werd aangehaald dat de
betrokken familieleden niet altijd op dezelfde lijn stonden bij dit besluit.
"Jij wilde altijd veel vlugger ingrijpen: "Hij moet buiten. Hij moet hier voort." En ik hield
dat zo lang mogelijk af in feite. Ja, dat is eigenlijk wel het ergste, heel die sfeer die hier
hing."
(Vader, 6)
Daarnaast waren

twee familieleden helemaal niet akkoord met de beslissing voor een

gedwongen opname. Bij één van de participanten werd de procedure opgestart door een arts,
buiten haar weten om. Deze participant vond de motieven voor het in gang zetten van de
gedwongen opname onterecht en tekende dan ook hoger beroep aan tegen het vonnis.
Uiteindelijk werd de gedwongen opname stopgezet. Bij de andere participant startte haar
schoonbroer de procedure op zonder het medeweten van de participant.

1.1.4. Juridische procedure
In 10 interviews geeft men aan dat één of meerdere gedwongen opnames tot stand kwamen
via de spoedprocedure. Volgens de participanten in 4 interviews werden één of meerdere
gedwongen

opnames

van

hun

naaste

geïnitieerd

via

de

normale

procedure.

In 7 interviews geeft men aan dat men geen informatie kreeg over de procedure, dat de
procedure voor hen onduidelijk was of dat men zelf alles moest uitzoeken.
Uit de getuigenissen van drie participanten blijkt dat het in gang zetten van de procedure een
aanzienlijke inspanning vraagt of dat het systeem bureaucratisch is.
"Je wordt geconfronteerd met bureaucratie en je kan die bureaucratie niet aan want je
bent kapot, je bent jezelf niet."
(Moeder, 3)

Eén participant getuigt dat de vrederechter heel weinig tijd had voor haar verhaal, een andere
participant geeft aan dat ze niet gehoord werd door de vrederechter. Volgens twee
familieleden hadden de betrokken advocaten te weinig voeling met de doelgroep. Voor één
van deze participanten had de advocaat een gebrek aan inzicht over personen met een
geestesziekte waardoor hij het verhaal van haar naaste als waar beschouwde. De andere
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participant haalt dan weer aan dat onvoldoende advocaten zich specialiseren in de materie.

1.2. Ervaring van de gedwongen opname zelf
1.2.1. Gevoelens bij het eerste moment
Het moment dat de naaste effectief gedwongen opgenomen wordt brengt heel wat gevoelens
met zich mee. Hierbij is er een combinatie van zowel positieve als negatieve gevoelens.

"Dat is zeer, zeer raar. De eerste keer dan is dat zo wat, ja, ja, ge weet niet goed, ge weet
eigenlijk niet wat je meemaakt. Ik denk dat zo’n beetje hetzelfde is als gelijk dat er iemand
overleden is. Dat je eigenlijk de eerste dagen niet weet wat je meemaakt. Je bent zo, zo
overmand door emoties."
(Moeder, 1)
Verschillende participanten hebben het over negatieve gevoelens. Zo was er bij een aantal
participanten op dit moment angst en onzekerheid. Ze geven namelijk aan niet te weten hoe
de gedwongen opname zal verlopen. Ook schuldgevoelens worden gerapporteerd. In 2
interviews wordt dit moment bestempeld als een dramatische gebeurtenis die ze nooit meer
willen meemaken.
Maar de familieleden waren ook opgelucht toen de gedwongen opname startte omdat het een
einde bracht aan de moeilijke periode die vooraf ging.
"Op de moment dat ze telefoneerden, . . . waren wij opgelucht. Dat is iets waar ge
dagelijks mee leeft als het moeilijk gaat. En goh, het is niet erg, het is maar een opname.
Ze hebben hem opgepakt en nu eindelijk zal hij geholpen worden."
(Vader, 10)
In 4 interviews wordt ook aangegeven dat positieve en negatieve gevoelens elkaar
voortdurende afwisselden.
"Maar ik was vooral opgelucht. Dat was niet… Allee, ik heb natuurlijk zeer veel geweend
en al, dat is verschrikkelijk als ge dat meemaakt. Maar ik was zeer opgelucht."
(Moeder, 5)
Voor de familieleden is het politieoptreden, dat vaak gepaard gaat met het ingaan van de
gedwongen opname, zeer lastig, dat tonen 7 interviews aan.
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"Dat hij dan geboeid aan handen en voeten naar beneden gesleept worden en in de combi
zo gestoken wordt. ... In ieder geval, dat is mensonwaardig, zowel voor de cliënt als voor
de familie. Dat is geen menselijke behandeling."
(Vader, 6)
Uit de interviews blijkt echter wel dat dit ook afhankelijk is van de aanpak van de agenten.
Soms waren de politieagenten zeer professioneel en handelden ze met empathie volgens een
aantal geïnterviewden. 6 anderen getuigen dan weer dat het politieoptreden gepaard gaat met
het gebruik van geweld, handboeien, uniformen en dergelijke, terwijl dit volgens de
familieleden niet altijd noodzakelijk was.
"Ze stonden hier dus met 2 combi’s, met, met 4, 5 flikken met kogelvrije vest, een
ambulance, hier allemaal in mijn huis. En hij zat hier gewoon in zijn kostuum netjes te
wachten om te mogen meegaan."
(Echtgenote, 9)
Bovendien getuigt men in 4 interviews dat het politieoptreden niet onopgemerkt voorbij gaat
bij de buren. Volgens één participant veroorzaakte dit gevoelens van schaamte omdat de
mensen heel oordelend waren. Een andere participant voelde zich vooral geïntimideerd
hierdoor.
"De anderen zien dat er iets is. Dan zo met zo'n opname hebben hier nog 3, 4 combi's
gestaan. En dan de mensen: " Wat is er daar?". Je kent dat dan hé, mensen komen dan
achter de hoek kijken."
(Moeder, 1)
1.2.2. Gevoelens tijdens de opname zelf
Ook tijdens de gedwongen opname worden de familieleden geconfronteerd met heel wat
emoties. In 7 interviews spreekt men over deze periode als een rustperiode waarbij ze zelf
terug op adem konden komen na een moeilijke periode. Tijdens de gedwongen opname
hadden de familieleden de kans om letterlijk uit te rusten, een aantal participanten haalt
immers aan dat men terug kon bijslapen. Deze periode zorgde daarenboven voor gemoedsrust
bij sommigen, want de stress en angst, die bij veel familieleden heerst, is even weg. Men heeft
het gevoel dat hun familielid en zijzelf veilig zijn.
"Allee zo, een verademing (zucht van opluchting). . . Want op een bepaald moment kan je
gewoon niet meer. Gelijk zijn broers, die, die, dat is, allee, dat is zo zwaar, leven met een
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psychiatrische patiënt... Enfin ja, dat is niet uit te houden."
(Moeder, 4)
Het veiligheidsgevoel tijdens deze periode geldt echter niet voor iedereen. In 4 interviews
werd aangegeven dat hun familielid wegvluchtte tijdens de gedwongen opname. Voor
bepaalde familieleden had dit verregaande gevolgen. Eén naaste bleef anderhalf jaar
ondergedoken zonder dat zijn familie of de politie wist waar hij verbleef. Zijn familielid
getuigt dat ze hierdoor maanden in onzekerheid heeft geleefd. Een andere naaste ging naar
huis en vertoonde zeer agressief gedrag, wat veel angst veroorzaakte.
"En hij ziet mij staan met die telefoon in mijn handen. En hij pakt daar een tuinstoel,
wham, paf, heel die deur aan, aan gruzelementen, al dat glas hier. Ik dood van de schrik.
De politie: “Ja ja, ga weg, ga weg, ga weg.” Allee, ik ben dan naar voor, naar buiten
gelopen op mijn kousen. En euh, onze zoon kon niet binnen omdat er nog te veel glas…
Gelukkig kon hij niet binnen. Want ik denk dat als hij binnen had gekund, dat hij mij bij de
keel… Het was niet te doen. Hij was uitzinnig van woede."
(Moeder, 5)
De gedwongen opname zorgde ook voor negatieve gevoelens. Zo beschrijven drie naasten
deze periode bijvoorbeeld als traumatisch en als een hel waar je door moet gaan. Eén
familielid belandde tijdens de gedwongen opname van haar zoon in een depressie.
De dwangmaatregelen tijdens de gedwongen opname zijn één van de oorzaken voor deze
negatieve gevoelens. Meerdere dagen of zelfs weken in een isoleercel, immobilisatie van de
naaste voor het toedienen van medicatie, sedatie met medicatie en fixatie zijn de maatregelen
die de participanten beschrijven in 7 interviews. Voor al deze participanten was dit zeer
pijnlijk om dit te aanschouwen. Volgens hen is dit zeer traumatiserend voor hun familielid.
"Ze sprongen daar met ik weet niet hoeveel man op om hem te boeien en vast te binden in
de isoleercel voor 2-3 dagen. ... En als ge u dan begint te bedenken hoe erg dat dat wel
moet zijn, vastgeketend zitten op een bed, bijna middeleeuws, platgespoten, euh, allee ja,
ge voelt u machteloos en boos ook."
(Echtgenote, 9)
Twee participanten geven aan dat ze zelf vragen aan de professionelen om deze maatregelen
stop te zetten. Bovendien werd ook de zinvolheid van deze dwangmaatregelen door twee van
de familieleden in vraag gesteld. Zij vertelden dat een isolatiecel de standaard procedure is bij
het binnenkomen bij een gedwongen opname, ook als het niet noodzakelijk is.
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Bij sommigen is er tijdens de gedwongen opname ook bezorgdheid of de maatregel wel
verlengd zal worden na de eerste 40 dagen. Voor een ander familielid was het net onwezenlijk
om te horen dat de gedwongen opname met 2 jaar verlengd werd.
1.2.3. Communicatie met professionelen en betrokkenheid bij de gedwongen opname
In 4 interviews worden positieve ervaringen rond het contact en de betrokkenheid
weergegeven. Zo vertellen deze familieleden dat ze voldoende informatie en uitleg kregen.
Daarnaast vindt men in 2 interviews ook dat men voldoende betrokken werd in de
behandeling. Eén participant getuigt bijvoorbeeld dat de medicatie opgestart werd in overleg
met de familie. Bovendien is in 3 interviews sprake van positieve en open communicatie
waarbij men luisterde naar de familieleden.
"Als we hem op zondagavond binnendeden, vroegen ze direct hoe het geweest was. Of als
ze dan zagen dat het een keer minder was, dan maken ze wel wat tijd. Dan kon je wel in
een zaaltje gaan babbelen, en dan eens het weekend overlopen."
(Moeder, 1)
In 2 interviews geeft men dan ook expliciet aan dat de samenwerking met het ziekenhuis een
bron van steun vormde.
In alle interviews worden er echter ook negatieve ervaringen rond dit thema gerapporteerd. Zo
wordt in 7 interviews vermeld dat ze weinig of geen informatie kregen over hun naaste of
over de behandeling.
"Wij vinden dat ook verschrikkelijk dat je daar als ouder niet bij mag zijn, geen
inlichtingen over krijgt."
(Moeder, 1)
Daarnaast geven 5 participanten aan dat ze niet gehoord werden door de hulpverleners. Ze
hadden het gevoel dat hun verhaal niet werd meegenomen tijdens de behandeling. Een aantal
familieleden benoemt gehoord en serieus genomen worden dan ook expliciet als nood.
"En ook dat ze niet luisteren tijdens een opname. Dat je als familie, allee, wat dat je zegt,
nemen ze niet mee. Terwijl dat ze iemand wel zien in crisis, maar dat ze niet weten hoe dat
hij is als hij niet in crisis is, trekken ze toch al die expertise naar hen en luisteren ze niet
naar hetgeen dat familie zegt."
(Moeder, 8)
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Bovendien heeft de meerderheid van de respondenten het gevoel dat ze niet of te weinig
betrokken werden bij de behandeling van hun familielid. Opnieuw wordt dit door de
familieleden als een nood ervaren.
"Wel, het is heel moeilijk, als ge 24 op 24, 7 op 7 voor iemand zorgt, en hij wordt
opgenomen, is het, misschien is dat voor anderen anders, was het voor mij heel moeilijk
om ook weer van een dag op een andere terug te vallen op nul, niks meer te zeggen te
hebben. Zo van alles naar niks, en dat daar niks tussenin zit."
(Moeder, 8)
"Nee, en ze bleven zo van die beslissingen nemen van: “Ah ja, vanaf nu gaat jouw zus om
de weekenden naar huis.”
(Zus, 11)
In 4 interviews wordt ook aangeven dat het zeer moeilijk of onmogelijk was om een gesprek
met de behandelend psychiater te krijgen. Daarnaast hadden sommige participanten het
gevoel dat er een grote afstand is tussen de psychiater enerzijds en de patiënt en zijn familie
anderzijds.
Een aantal familieleden verwijzen ook naar de patiëntenrechten en het beroepsgeheim. Ze
geven aan dat het gebrek aan communicatie en betrokkenheid hiermee verbonden is.
"Er wordt onder andere ook gezegd: “Ja maar we mogen, we, we moeten de
vertrouwensband bewaren met onze cliënt.” Nu, een dokter is vervangbaar, jij als vader of
moeder bent niet vervangbaar, familieleden zijn niet vervangbaar."
(Vader, 6)
Sommigen zijn van mening dat de professionelen zich hierachter verschuilen. Daarom pleiten
deze respondenten voor een andere interpretatie of herziening van het beroepsgeheim en de
patiëntenrechten. Zo vertelt één participant dat de professionals een onderscheid zouden
moeten maken tussen 'need to know' en 'nice to know'.
Daarnaast geven twee familieleden aan dat men in het ziekenhuis de schuld bij hen als familie
legde of dat ze werden afgeschilderd als “bemoeiallen”.
"En, wij worden nog altijd een beetje als bemoeiallen gezien. Vroeger werd ons zelfs de
schuld gegeven."
(Echtgenote, 9)
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In een aantal interviews wordt duidelijk dat de communicatie en de betrokkenheid afhankelijk
is van het ziekenhuis waarin de patiënt gedwongen opgenomen was. Zelfs binnen een
ziekenhuis merkten een aantal participanten een verschil tussen de afdelingen.
"Dat was een psychiater met een afstand van kilometers tussen hem en zijn cliënteel. Je
kreeg daar ook niks van te horen. Allee, wat ik zei, dat speelde geen rol. Ze konden mij ook
niets zeggen van mijn zus. En dan is ze op een vaste afdeling, een andere afdeling gekomen
en met die psychiater ging dat dan iets beter, dat was iemand die opener stond, vond ik."
(Interview 11, zus)

1.3. Ontslag en periode na gedwongen opname
1.3.1. Communicatie over ontslag
Sommige participanten werden op voorhand ingelicht over het ontslag. Bij één respondent
werd het stopzetten van de gedwongen opname in samenspraak beslist. Niettegenstaande
anderen vermelden dat ze op voorhand niet werden gecontacteerd over het ontslag. Vijf
familieleden werden ingelicht vlak voor het moment of op het moment zelf dat hun familielid
ontslagen werd uit het ziekenhuis.
"Meestal weten ze u plots wel wonen en dan zeggen ze: "Ja, hij mag in het weekend naar
huis." Dan heb ik gezegd: "Welk huis? Dat huis waar ik in woon? Ik, die zijn moeder ben
en die niet weet of hij zwaar ziek is of niet en wat er met hem gebeurt?" "
(Interview 3, moeder)
Twee personen werden niet op de hoogte gesteld van het ontslag en moest dit van de patiënt
zelf of van een ander familielid vernemen.
1.3.2. Gevoelens bij het ontslag
Veel familieleden worden geconfronteerd met gevoelens van stress, angst en onzekerheid bij
het ontslag. Zo wordt het bijvoorbeeld omschreven als een moeilijke periode met veel
vraagtekens. De familieleden vragen zich af of het wel goed zal verlopen. Ook was het terug
aanpassen aan het samenleven met de persoon, volgens een aantal familieleden. Twee
familieleden waren net wel opgelucht bij het ontslag van hun naaste, omdat ze niet tevreden
waren over het verloop van de gedwongen of weinig resultaten zagen.
1.3.3. Periode na de gedwongen opname
In 6 interviews verklaart men dat de naaste terug bij hen kwam wonen na een gedwongen
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opname. Ook de andere familieleden spelen bijna allemaal nog een belangrijke rol in het
leven van hun naaste na het stopzetten van de gedwongen opname.
Slechts bij twee participanten was de gedwongen opname eenmalig. Bij de meerderheid was
er dus sprake van meerdere gedwongen opnames. Zij rapporteren dat meestal de eerste
periode na de gedwongen opname leefbaar was. Maar na een tijdje merkten zij vaak terug
signalen dat de situatie van hun naaste achteruit gaat. In 7 interviews ziet men hierbij een
verband met een gebrek aan medicatietrouw van hun naaste. Een aantal participanten menen
dan ook dat er meer nazorg zou moeten zijn zodat hun naaste niet in de oude patronen vervalt.
Verschillende familieleden geven daarom aan dat ze de nood hebben aan continuïteit van de
hulpverlening. In 3 interviews geeft men dan ook aan dat ze op zoek zijn naar een permanente
verblijfplaats van hun naaste. Twee van deze participanten hebben op dit moment een zeer
negatieve toekomstvisie. Volgens hen is een nieuwe gedwongen opname onvermijdelijk.
"Maar dat is nog een kwestie van weer een paar dagen of weken, het zal geen maanden
zijn. Want ondertussen is er nog, allee, weer van alles gebeurd."
(Moeder, 4)
Zes personen worden ondertussen begeleid door een mobiel team, een thuisbegeleidingsdienst
of Beschut Wonen. De familieleden zijn hier, voorzichtig, positief over, gezien het een
moeilijk evenwicht blijft volgens de meeste van deze participanten.
2. Effecten van de gedwongen opname volgens familieleden
2.1 Beoordeling van de gedwongen opname
Een aantal respondenten zien een positieve invloed van de gedwongen opname(s). Zij
beschrijven dat deze een rol had bij het herstel van hun familielid. Al besefte hun naaste door
gebrek aan ziekte-inzicht dit niet altijd. Twee naasten zagen ook zelf achteraf wel het nut in
van de gedwongen opname.
In 4 interviews beoordeelt men de gedwongen opname(s) als een noodzakelijk kwaad. Deze
participanten zien het als een oplossing maar geven wel aan dat deze zeer zwaar was voor hun
familielid en zichzelf.
"Het is een oplossing geweest. Nu goed ja, een negatieve oplossing maar een oplossing.
Ja, zonder dat, ik weet niet wat er gebeurd zou zijn."
(Moeder, 3)
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Twee anderen beschrijven het als een tijdelijke ontlasting en als een stok achter de deur.
In 3 interviews geeft men expliciet aan dat hun naaste en zijzelf niet werden geholpen door
deze maatregel.
3. Krachten van de familieleden
3.1. Copingstrategieën
De familieleden hebben heel wat manieren gevonden die hen helpen omgaan met het
volledige proces van de gedwongen opname en de moeilijkheden die hiermee gepaard gaan.
Zo zijn er twee participanten die het negatieve zoveel mogelijk aan de kant schuiven en
proberen om hier niet op te focussen. Anderen geven aan dat ze schrijven, bijvoorbeeld in een
dagboek. Dit helpt om alles een plaats te kunnen geven. Een andere persoon schrijft brieven
naar de psychiatrische voorziening omdat hij niet gehoord wordt.
"Dan heb ik gezegd bij mezelf, ik zeg: “Nu begin ik, omdat ik niet mag spreken, ik ga
beginnen schrijven.”En ik heb dat volgehouden. Ik schrijf nog altijd maar voort."
(Vader, 10)
Vier personen maakten ook een reconstructie van alle belangrijke gebeurtenissen in het leven
van zichzelf en van hun naaste. Een aantal personen geven aan dat ze zich bijscholen op
studiedagen en cursussen of door literatuur rond het onderwerp te lezen. Ook het uitoefenen
van hobby's en sport worden aangehaald als een manier om met de situatie om te gaan. Voor
één familielid is spiritualiteit ook een hulpmiddel.
Verschillende personen zochten ook zelf professionele hulp voor het verwerken en plaatsen
van de moeilijke gebeurtenissen.
Een aantal personen wenden ook hun creativiteit aan om oplossingen te zoeken voor
struikelblokken. Het gebrek aan permanente woonplaatsen voor de naaste, stimuleerde
bijvoorbeeld een participant om een woonvoorziening op te starten voor mensen met
psychische problemen. De tussenkomst van de politie, ook een vaak genoemd heikel punt,
werd door een andere participant vermeden door het aanspreken van zijn contacten in justitie.
"En ik blijf verder zoeken naar oplossingen, die er niet altijd zijn. Maar ik blijf proberen."
(Moeder, 4)
Vervolgens is er veel vastberadenheid terug te vinden in de verhalen van de geïnterviewden.
Het blijvend aandringen op een opname, contact en informatie maar ook op het stopzetten van
de dwangmaatregelen illustreren dit.
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"Ik zei: "Nee, jullie zijn verantwoordelijk." Met een beetje tegenzin hebben ze dat dan
getekend en aangevraagd. Zodanig dat wij dan een klein beetje buiten schot bleven, om
dan weer niet de sfeer te vertroebelen."
(Vader, 1)
Drie respondenten komen ook op voor hun eigen rechten via het schrijven van teksten over
hun noden, het uitdelen met daarop een link naar een manifest voor meer steun voor
familieleden en zelfs de intentie om een rechtszaak tegen de staat aan te spannen.
3.2 Steunbronnen
In 4 interviews wordt vermeld dat men steun vond bij de hulpverleners van hun familielid,
waaronder de huisarts, mobiele teams en personeel van het psychiatrisch ziekenhuis. Voor een
andere persoon waren de ombudspersonen, waar ze terecht kon voor informatie, een
steunbron. Voor een paar personen was contact met andere psychiatrische patiënten dan hun
naaste een vorm van steun. 3 participanten verklaren dat hun vrienden en familie fungeerde
als een opvangnet. Twee personen geven meer specifiek aan dat hun partner hun steun en
toeverlaat was.
3.1. Familiegroepen
In 9 interviews worden familiegroepen, zoals bijvoorbeeld de groepen van Similes,
aangehaald als een steunbron.
"Dus eigenlijk is het gestart bij Similes, dat is onze redplank geweest."
(Vader, 1)
Deze familiegroepen bieden op meerdere gebieden steun, volgens de respondenten. Zo kan
men de eigen ervaringen delen met anderen. Bovendien hebben de andere familieleden binnen
deze groepen vaak veel begrip van en voor de situatie. Verder wijst men erop dat je bij deze
groepen ook terecht kan voor vragen en informatie. Daarnaast geeft het ook een gevoel van
gemeenschappelijkheid. Het toont immers dat je niet de enige bent die hiermee moet omgaan,
volgens een paar participanten. Tot slot kan je andere familieleden ook helpen doorheen het
proces.
Eén persoon geeft wel aan dat Similes voor haar een steunbron was, maar dat dit toch zeer
confronterend was.
"Maar ik dacht: "Ja, hoe kan ik, als ik in een spiegel kijk, het zo gebracht hebben dat ik
hier nu zit om naar die mensen te luisteren om te weten hoe dat ik met mijn zoon moet
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omgaan." Dat was verschrikkelijk, verschrikkelijk confronterend . . . Maar dat heeft wel
geholpen hoor, pas op."
(Moeder, 3)
3.3 Veerkracht bij familieleden
"Door alleen op de feiten van buitenaf te focussen, raak je niet verder. Je moet als
familielid in eigen kracht blijven en komen. Je moet zoeken naar die eigen kracht."
(Dochter, 2)
De familieleden ontwikkelen heel wat nieuwe vaardigheden en leren veel bij over het omgaan
met hun naaste en hun problematiek. Enkele voorbeelden hiervan zijn het installeren van
structuur en grenzen, geen druk plaatsen op de naaste, niet blijvend in discussie gaan,...
Daarnaast worden de familieleden ook meer vertrouwd met de wetgeving en de werking van
de psychiatrie. Zo vertellen twee participanten dat ze geleerd hebben om steeds een ingevuld
en ondertekend formulier waarop staat dat zij als vertrouwenspersoon fungeren voor hun
naaste voorhanden te hebben. Een ander vertelt dat ze door haar vorige ervaringen nu
duidelijk aangeeft aan het psychiatrisch ziekenhuis dat ze haar voldoende op voorhand
moeten inlichten bij het ontslag.
"En had ik ook al ervaring en heb ik . . . gezegd: "Let op, als je hem ontslaat, wil ik
verwittigd worden, wil ik het lang genoeg op voorhand weten, wil ik dat daaraan gewerkt
wordt." Euh, ja maar ik was ook geleerd ondertussen."
(Moeder, 3)
We zien dus de ontwikkeling van een ervaringsdeskundigheid bij heel wat familieleden. Vijf
participanten zetten deze ervaringsdeskundigheid zeer specifiek en uitdrukkelijk in. Twee
personen werken als familie-ervaringsdeskundigen om met hun kennis en ervaringen andere
families op weg te helpen, één participant deelt zijn ervaringen op lezingen, een vierde zit in
een werkgroep voor het creëren van een nieuw beleid en één participant is vrijwilliger binnen
een 'luisterhuis'.
In 6 interviews bleek dat de familieleden toch een zeker evenwicht hadden gevonden. Ze
hebben manieren gevonden om de zaken te aanvaarden of te plaatsen.
" Want wij zijn enorm trots op hem hé, ondanks zijn ziekte. Maar je moet dus leren, ja, op
een heel andere manier over zijn toekomst denken."
(Moeder, 8)
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Bij twee participanten veroorzaakte de betere psychische toestand, dit evenwicht.
Sommigen vinden niet alleen een evenwicht maar worden ook sterker en ontdekken hun eigen
krachten en zetten deze ook bewust in.
"Ik ben daar wel in veranderd, sterker in geworden"
(Echtgenote, 9)
4. Noden van de familieleden
Uit de ervaringen van de familieleden kunnen een aantal noden geëxtraheerd worden.
Dit wordt ook duidelijk in figuur 1 die werd opgesteld op basis van de verkregen resultaten.

Figuur 1. Noden van de familieleden
Om aan de noden van de familieleden tegemoet te komen is het noodzakelijk om de burden of
care te reduceren en de veerkracht van de familieleden te maximaliseren. De familieleden
ervaren een aantal knelpunten die de "burden of care" kunnen verhogen. De moeilijke
aanloop, het politieoptreden bij de start van de gedwongen opname (GO), de
dwangmaatregelen en een gebrek aan continuïteit zijn de voornaamste knelpunten die naar
voren kwamen in de resultaten.
De afwezigheid van betrokkenheid tijdens de gedwongen opname is vaak moeilijk voor de
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familieleden. Wanneer er wel betrokkenheid is, kan dit de familieleden net sterken.
De copingstrategieën en de steunbronnen maar ook de rust tijdens de gedwongen opname
kunnen de veerkracht verhogen.
Tot slot heeft de ambivalentie nog een bijzondere plaats. Door de gemengde gevoelens valt
het zowel onder "burden of care" als onder "veerkracht".
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Hoofdstuk V. Discussie
In dit onderzoek werden de ervaringen en de gevoelens van familieleden bij een gedwongen
opname nagegaan aan de hand van

kwalitatieve semi-gestructureerde interviews. De

onderzoeksvragen die hierbij centraal stonden, worden in dit onderdeel overlopen en
gesitueerd ten aanzien van bevindingen uit de literatuur.
1. Hoe beleven familieleden het volledige proces van de gedwongen opname?
1.1. Een moeilijke aanloop naar de gedwongen opname
De lange periode voorafgaand aan de gedwongen opname is vaak een lijdensweg voor de
familieleden in dit onderzoek. Angst, onrust en machteloosheid zijn enkele van de gevoelens
die men tijdens deze periode beleeft. Er kan aangenomen worden dat familieleden een
aanzienlijke last of 'burden of care' ervaren (Fadden et al., 1987). Bovendien heeft deze
'burden of care' een invloed op verschillende vlakken, namelijk emotioneel, sociaal, fysisch,
financieel en relationeel, wat ook blijkt uit het onderzoek van Vermeulen et al. (2015) en
Fadden et al. (1987). Daarenboven geeft Lefley (2000) aan dat familieleden vaak de personen
zijn die het meest worden getroffen door het gedrag dat leidt tot de nood aan een gedwongen
opname. Dit wordt ook bevestigd binnen dit onderzoek. Zo getuigen de participanten binnen
deze studie dat ze vaak worden geconfronteerd met verbale en fysieke agressie van hun
familielid.
De studies van Östman & Hansson (2000) en Hallam (2007) tonen aan dat familieleden in de
Zweedse en Australische context vaak heel wat obstakels ervaren om een gedwongen opname
te initiëren. Het lijkt erop dat deze moeilijke totstandkoming van de gedwongen opname ook
in de Vlaamse context van toepassing is. In ongeveer alle interviews geeft men aan dat ze als
familieleden meermaals aan de alarmbel trokken. Maar dikwijls werden zij niet gehoord of
neemt men hun verhaal niet ernstig. Net zoals in de studie van den Hooff & Goossensens
(2015) blijkt dat de familieleden geconfronteerd worden met het gebrek aan mogelijkheden
om geschikte zorg te verkrijgen. De kansen om iemand op te nemen zijn o.a. gebonden aan
het wettelijke kader (van den Hooff & Goossensens, 2015). In dit verband wordt binnen dit
onderzoek vaak verwezen naar het feit dat het gevaarcriterium niet van toepassing is. De
familieleden vinden dat de inschatting van gevaar voor interpretatie vatbaar is en niet altijd
duidelijk is. Dit werd ook al aangegeven door Verbrugghe (2008) als kritiek op de Belgische
wetgeving. In de Wet betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke
(WBPG) wordt namelijk niet omschreven wat het concept 'gevaar' precies inhoudt. De taxatie
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van gevaar bij mensen met een psychische ziekte is dan ook een zeer complexe taak
(Verbrugghe, 2008). Doordat professionelen menen dat niet voldaan is aan het
gevaarcriterium, geven de familieleden aan dat ze daarom moeten afwachten tot er effectief
iets gebeurt. Dit heeft als gevolg dat de psychische toestand van de naaste volgens de
familieleden verder achteruit gaat. Ook in andere studies werden deze gevolgen reeds
aangekaart (van den Hooff & Goossensens, 2015; Jankovic, 2011; Hallam, 2007 & Van
Landeghem et al., 2014) Volgens Hallam (2007) zou dit de stress en de 'burden of care' bij de
familieleden aanzienlijk verhogen. De overheid maakt een expliciete keuze voor vroegdetectie
en vroeginterventie en om crisissen sneller ambulant aan te pakken en door te verwijzen naar
de voorziening die de meeste gepaste behandeling te bieden heeft (Gids naar een betere
geestelijke gezondheidszorg door de realisatie van zorgcircuits en zorgnetwerken, n.d.). Door
dit ook in de praktijk om te zetten zou men kunnen tegemoet komen aan het "alles-of-niets
principe", vaak is er of wel geen hulpverlening ofwel de meest ingrijpende en intensieve
vorm, een gedwongen opname, zo blijkt uit dit onderzoek.
Een groot deel van de familieleden geeft aan dat het nemen van de beslissing om de
gedwongen opname te initiëren een moeilijke opgave was. Deze beslissing is zeer ingrijpend
en kan schuldgevoelens veroorzaken. Daarnaast heeft het een impact op de relatie met de
naaste die gedwongen opgenomen wordt. Dikwijls uit de naaste gevoelens van kwaadheid
tegenover de persoon die de beslissing nam. Bovendien loopt men het risico dat er een
vertrouwensbreuk ontstaat tussen het familielid en de patiënt. Het nemen van deze beslissing
kan dus een controversiële positie tegenover de naaste veroorzaken (Lefley, 2000). Daarnaast
getuigen vier participanten dat er onenigheid was tussen verschillende familieleden over de
beslissing of men de gedwongen opname al dan niet opstart. Dit kan een druk op de relaties
tussen de familieleden veroorzaken en zo de sociale burden verhogen (Vermeulen, 2015).
Omwille van bovenstaande redenen geven verschillende familieleden aan dat ze zelf de
beslissing niet willen nemen om een gedwongen opname op te starten. Ze vinden het
noodzakelijk dat hulpverleners deze taak van hen overnemen. Dit komt overeen met de
bevindingen uit de kwantitatieve studie van Wallsten (2008), waaruit blijkt dat een grote
meerderheid van familieleden vindt dat een arts dient te beslissen over het opstarten van een
gedwongen opname.
Een knelpunt rond de juridische procedure dat duidelijk naar voor komt in deze studie is het
gebrek aan informatie of duidelijkheid hierover. Ook bureaucratie, weinig luisterbereidheid
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van de vrederechters en een beperkte kennis rond de thematiek van de advocaten werden
hierbij als knelpunten aangehaald door de familieleden.
1.2. Ambivalente emoties tijdens de gedwongen opname
Zowel op het moment dat de gedwongen opname ingaat als tijdens de gedwongen opname is
er een combinatie aan gevoelens. Zo is er enerzijds opluchting, iets wat in de andere
kwalitatieve studies rond dit onderwerp ook al naar voren kwam (Jankovic et al., 2011,
Hallam, 2007; Van Landeghem et al., 2014). De meerderheid van de participanten beschouwt
de gedwongen namelijk als een periode om zowel fysiek als geestelijk tot rust te komen.
Volgens Hallam (2007) zorgt de gedwongen opname dan ook voor meer emotionele stabiliteit
bij de familieleden. Voor velen brengt de gedwongen opname van hun naaste dan ook een
veiligheidsgevoel teweeg, maar dit blijkt niet absoluut. In een aantal interviews geeft men aan
dat hun naaste tijdens de gedwongen opname wegvlucht, wat dan weer gevoelens van angst
en onzekerheid teweeg kan brengen. Anderzijds zijn er ook negatieve gevoelens tijdens de
gedwongen opname zoals angst, onzekerheid en schuldgevoelens. Bovendien zijn er een
aantal zaken die deze negatieve gevoelens versterken. Het politieoptreden dat vaak gepaard
gaat met de start van de gedwongen opname is zeer pijnlijk voor familieleden, zo blijkt uit
deze studie. Dit werd ook al aangehaald in het onderzoek van Van Landeghem et al. (2014), al
lijkt dit wel afhankelijk te zijn van de aanpak van de betrokken politie. Volgens een aantal
participanten was er een professionele en empathische benadering maar bij de meerderheid
was dit niet het geval. Dit heeft een tweeledige impact op de familieleden. Het is enerzijds
zeer moeilijk om dit te ervaren en anderzijds zorgt het er ook voor dat de buren getuige zijn
hiervan. Op die manier kan het dus een verhoogd “stigma door associatie” veroorzaken
(Östman & Kjellin, 2002; Van Landeghem, 2014). Het mee inzetten van personen met
expertise in de geestelijke gezondheidszorg, bijvoorbeeld de mobiele crisisteams, kan
mogelijks deels tegemoet komen aan deze ervaren problematiek.
Ook de dwangmaatregelen maken de gedwongen opname vaak lastiger voor de familieleden,
iets wat in de studie van Van Landeghem et al. (2014) ook naar voren kwam. Bovendien
stellen een aantal familieleden de zinvolheid van deze maatregelen in vraag. Het lijkt dan ook
belangrijk dat hulpverleners steeds het gebruik van dwangmaatregelen grondig afwegen en de
familieleden bij deze afweging betrekken. Daarnaast verzwaart de bezorgdheid of
onzekerheid rond het al dan niet verlengen van de gedwongen de last voor de familieleden.
Volgens Hallam (2007) wordt deze bezorgdheid deels veroorzaakt door de moeilijke toegang.
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Een aantal familieleden rapporteren het gelijktijdig aanwezig zijn van deze paradoxale
emoties, wat ook reeds aangetoond werd in andere onderzoeken (Jankovic et al., 2011; Van
Landeghem et al., 2014; Lefley, 2000)
Ook in de beoordeling van de gedwongen opname door de familieleden worden deze
gemengde gevoelens weerspiegeld. Zo wordt een positieve invloed van de gedwongen
opname(s) aangehaald door een aantal familieleden, maar voor anderen is het slechts een
tijdelijke ontlasting of is geen positief effect. Bij verschillende familieleden is er opnieuw een
ambivalente reactie: zij benoemen de gedwongen opname(s) als een noodzakelijk kwaad.
1.3. Het einde van de gedwongen opname: op zoek naar continuïteit
Bij het stopzetten van de gedwongen opname ervaren de familieleden opnieuw heel wat
emoties. De meesten getuigen van stress, angst en onzekerheid over hoe het zal verlopen. Ook
is het terug aanpassen aan de situatie. Een paar familieleden hebben vooral een gevoel van
opluchting omdat ze niet tevreden waren over het verloop van de gedwongen opname of de
resultaten ervan. In de andere beschikbare kwalitatieve studies rond gedwongen opname en
familieleden kwamen het ontslag en de gevoelens die dit teweeg brengt niet aan bod (Hallam,
2007; Jankovic et al., 2011; Lefley, 2000; van den Hooff & Goossensens, 2015; Van
Landeghem et al, 2014) .
Bij de meerderheid van respondenten binnen deze studie waren er meerdere gedwongen
opnames van hun naaste. Vaak loopt het een periode goed, maar na een tijd merkt men toch
terug de nood aan een nieuwe gedwongen opname. Vaak wordt dit veroorzaakt door een
gebrek aan medicatietrouw. Volgens de familieleden zou er meer continuïteit aan
hulpverlening moeten zijn om dit te vermijden. Met de huidige tendens van de
vermaatschappelijking van de zorg zou dit ook een meerwaarde betekenen. Wanneer de
geestelijke gezondheidszorg op continue manier wordt aangeboden in of zo dicht mogelijk bij
het natuurlijk milieu, heeft dit immers goede resultaten (Gids naar een betere geestelijke
gezondheidszorg door de realisatie van zorgcircuits en zorgnetwerken, n.d.)

Gedwongen programma's in de gemeenschap zouden hier mogelijks een antwoord op kunnen
bieden (Zhang et al., 2015). Maar een aantal familieleden zoeken ook een permanente
verblijfplaats. Ook in de studie van Hallam (2007) werd het gebrek aan adequate
accommodatie aangetoond. Zonder basisaccommodatie kan de weg naar herstel voor mensen
met psychische problemen lang en moeilijk zijn (Hallam, 2007). De negatieve toekomstvisie
die een paar participanten hebben, lijkt deze stelling te bevestigen.
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Ondertussen ontvangt de meerderheid van de patiënten ondersteuning door een mobiel team,
een thuisbegeleidingsdienst of Beschut Wonen, wat voornamelijk positief wordt ervaren.
2. Hoe zien familieleden hun rol tijdens en na de gedwongen opname?
2.1. Betrokkenheid van de familieleden tijdens de gedwongen opname
Alle familieleden hebben één of meerdere negatieve ervaringen rond de communicatie en
betrokkenheid met de professionelen tijdens de gedwongen opname. Dit komt overeen met
bevindingen uit onderzoek naar familieleden van personen met een ernstige geestesziekte
(Vermeulen et al., 2015), maar ook in onderzoek rond familieleden en gedwongen opname
werd dit reeds aangehaald (Jankovic et al., 2011; Hallam, 2007). Net zoals in de studies van
Jankovic et al. (2011) en Hallam (2007) is een gebrek aan informatie over hun naaste of over
de behandeling één van de knelpunten volgens de familieleden binnen dit onderzoek. Een
aantal familieleden geven te kennen dat ze niet op voorhand of zelfs niet ingelicht werden
over het ontslag van hun naaste. Een ander heikel punt is dat verschillende familieleden geen
gehoor vinden bij hulpverleners. Nochtans kan familie een belangrijke informatiebron zijn die
een toegevoegde waarde kan betekenen in de behandeling (De Jaegere et al. (2010); PerniceDuca, 2010). Tevens wordt aangegeven dat het vaak zeer moeilijk is om contact te krijgen
met de behandelend psychiater. Ook hebben de meeste familieleden het gevoel dat ze weinig
of niet worden betrokken in de behandeling. Dit werd reeds in andere studies rond
familieleden en gedwongen opname aangetoond (Van Landeghem et al., 2014; Hallam, 2007).
Volgens Tambuyzer (2012) wordt de meerwaarde van het betrekken van familieleden in
individuele zorgprocessen steeds meer erkend door hulpverleners. Dit wordt evenwel niet
bevestigd door de resultaten van dit onderzoek. Nochtans heeft de betrokkenheid van families
tijdens een gedwongen opname heel wat voordelen voor het herstel van een patiënt (Craciun
et al, 2013). Bovendien wordt in het kader van vermaatschappelijking steeds meer verwacht
van familieleden dat ze de zorg van hun naasten op zich nemen (Lefley, 2000; Vermeulen,
2015). De meeste familieleden namen voor en na de gedwongen opname dan ook de zorg op
voor hun naaste. In dit licht lijkt het essentieel om ook tijdens de gedwongen opname deze rol
te erkennen en de familieleden te beschouwen als volwaardige partner in de zorg. Volgens
Jankovic et al. (2011) is het dan ook belangrijk dat de mening en noden van familieleden
gewaardeerd
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behandelingsplannen. Ook De Jaegere et al. (2010) gaan hiermee akkoord. Zij pleiten voor het
construeren van partnerschappen met familieleden die gebaseerd zij op gelijkwaardigheid,
vertrouwen en wederzijds respect. De triade tussen hulpverlener, cliënt en familielid staat
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hierbij centraal. Bij al deze knelpunten is er een verband met de patiëntenrechten en het
beroepsgeheim, zo geven de familieleden aan. Maar volgens de World Health Organisation
(WHO, 2005) en Hallam (2007) sluit vertrouwelijkheid geen betrokkenheid met de familie
uit. Landeweer et al. (2011) gaan hiermee akkoord. Deze auteurs menen dat vertrouwelijkheid
niet gezien moet worden als een absolute barrière maar als een waarde waarbij interpretatie en
flexibiliteit noodzakelijk zijn. De WHO (2005) is van mening dat familieleden informatie
dienen te krijgen die noodzakelijk is voor het vervullen van hun ondersteunde rol in het leven
van de patiënt maar niet over de andere klinische of psychotherapeutische issues. Dit sluit aan
bij onderscheid tussen "need to know" en "nice to know", dat werd aangegeven door een
participant.
Sommige familieleden hebben ook positieve ervaringen met betrekking tot dit thema. Hierbij
is er sprake van positieve communicatie waarbij de professionelen zowel luisteren naar de
familieleden als zelf informatie en uitleg verschaffen. Een kleine minderheid ervaart ook dat
ze betrokken worden bij de behandeling. Het feit dat men terecht kan bij de hulpverleners en
dat men betrokken wordt, kan een steun voor de familieleden zijn.
Volgens enkele familieleden is de mate van betrokkenheid en communicatie afhankelijk van
het ziekenhuis en de specifieke afdeling waarin hun naaste verblijft tijdens de gedwongen
opname. Dit doet vermoeden dat het beleid van een ziekenhuis of afdeling een grote rol speelt
bij dit thema.
2.2. Rol van de familieleden na de gedwongen opname
Bij zes van de familieleden komt de patiënt terug bij hen wonen na een gedwongen opname.
Zij nemen dus expliciet een zorgende rol op voor hun familielid. Ook de andere familieleden
spelen bijna allemaal nog een belangrijke rol in het leven van hun naaste na het stopzetten van
de gedwongen opname. De psychische ziekte van het familielid zorgt dus voor een
bijkomende rol als mantelzorger (Hallam, 2007). Volgens Östman en Hansson (2004) kan
deze rol in combinatie met de bestaande familierollen een hogere 'burden of care'
veroorzaken.
3. Wat zien de familieleden als hulpbronnen, zowel intern als extern, bij het omgaan met
de problematiek en de gedwongen opname van hun naaste?
In de beschikbare literatuur rond gedwongen opname en familieleden werd geen aandacht aan
de positieve ervaringen en veerkracht van familieleden besteed (Hallam, 2007, Jankovic et al.,
2011, Lefley, 2000; van den Hooff & Goossensens, 2015; Van Landeghem et al, 2014).
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De familieleden hebben zelf copingstrategieën, interne hulpbronnen, ontwikkeld. Zo hadden
een aantal familieleden positieve focus, één van de belangrijke factoren in het ontwikkelen
van veerkracht (Black & Lobo, 2008). Schrijven, het maken van een levensreconstructie en
vrije tijdsbesteding werden daarenboven aangegeven als manieren voor het omgaan met de
situatie. Tevens werd spiritualiteit, één van de mogelijke bouwstenen van veerkracht, werd
aangehaald door een familielid (Black & Lobo, 2008; Hoijtink, te Brake & Dückers, 2011).
Daarnaast gaan veel participanten zich bijscholen rond geestelijke gezondheid en gedwongen
opname. Op die manier ontstaat er een verbreding van kennis en competenties en veranderen
de familieleden dus constructief (Marsh & Johnson, 1997; Vermeulen, 2015). In de verhalen
van de familieleden is deze constructieve verandering ook terug te vinden, de familieleden
ontwikkelden een zekere ervaringsdeskundigheid in het omgaan met hun naaste, de wetgeving
en psychiatrie. Ook het zoeken van professionele hulp is voor een aantal familieleden helpend
voor het omgaan met de situatie. Een aantal familieleden zochten op een inventieve wijze
oplossingen voor de ervaren obstakels. Het opstarten van een woonvoorziening voor personen
met een geestesziekte is hier één voorbeeld van. Vastberadenheid, een factor met een gunstige
invloed op veerkracht, was een andere strategie die de familieleden hanteerden (Hoijtink, te
Brake & Dückers, 2011). Daarenboven geven een aantal familieleden blijk van advocacy, het
opkomen voor eigen rechten, iets wat ook in het onderzoek van Marsh & Johnson werd
aangehaald als sterktes van familieleden.
De familieleden ontvangen ook hulp en steun van buitenaf. Zo vonden een aantal personen
steun bij hulpverleners en ombudspersonen. Ook contact met andere psychiatrische patiënten
kon volgens sommigen steun bieden. Daarenboven worden vrienden en familie aangehaald als
steunbron. Sociale ondersteuning zorgen voor een beschermend gevoel van erbij horen en
cohesie, daarom is het ook een belangrijke factor in de ontwikkeling van veerkracht bij
familieleden (Black & Lobo, 2008; Hoijtink et al., 2011). Tot slot vormen de familiegroepen
een aanzienlijke hulpbron voor de familieleden. Het delen van ervaringen met anderen, het
verkrijgen van informatie en begrip, een gevoel van gemeenschappelijkheid en anderen
vooruit helpen zijn voordelen die werden aangehaald binnen deze studie. Volgens Vermeulen
(2015) zijn familieleden dan ook het meest tevreden over de ondersteuning die ze krijgen van
familiegroepen.
Deze zaken kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van veerkracht bij familieleden. Iets meer
dan de helft van de familieleden heeft een zeker evenwicht gevonden in de situatie.
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Sommigen ontdekken ook hun innerlijke krachten en gaan deze ook inzetten om anderen te
helpen (Marsh & Johnson, 1997).
4. Welke noden ervaren familieleden voor, tijdens en na de gedwongen opname?
Doorheen de discussie kwamen de verschillende noden van de familieleden al aan bod. Figuur
1 in de sectie 'Resultaten' biedt hiervan een overzicht.
5. Aanbevelingen
5.1. Aanbevelingen voor praktijk en beleid
Deze studie bevestigt de nood aan een herziening van de wet, zoals reeds aangehaald door
Vandenberghe et al. (2014) en de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie (2014). Hierbij is het
noodzakelijk dat ook aandacht wordt besteed aan de familieleden en de moeilijkheden die zij
ervaren. In Nederland werd in april 2016 een wetsvoorstel goedgekeurd door de ministerraad
over Verplichte Zorg. Hierin wordt door het invoeren van gedwongen behandeling een
oplossing gegeven voor het gevaarcriterium. Daarnaast krijgen de familieleden ook expliciet
aandacht binnen dit wetsvoorstel (Rijksoverheid, 2016). De herziening van deze Nederlandse
wet kan mogelijk als inspiratiebron dienen voor het uitwerken van een nieuwe wet in België.

Naast de belangrijke rol die weggelegd is voor het overheidsbeleid, toont deze studie ook
het belang van een uitgewerkt familiebeleid aan binnen de psychiatrische ziekenhuizen. Door
de vermaatschappelijking van de zorg worden steeds meer familieleden verondersteld om een
zorgrol op te nemen (Lefley, 2000; Vermeulen et al., 2015). Daarom is het belangrijk dat zij
ook tijdens de gedwongen opname hierin erkend worden. Het is essentieel op zoek te gaan
naar een balans tussen het waarderen van de belangrijke rol van familieleden, waaronder ook
het delen van relevante informatie met deze familieleden en het beroepsgeheim (Jankovic et
al., 2011). Een uitgewerkt beleid binnen het psychiatrisch ziekenhuis hierover kan de
hulpverleners bijstaan in het vinden van deze belangrijke balans.
5.2. Aanbevelingen voor verder onderzoek
Om nog een beter beeld te krijgen op deze groep, is er nood aan zowel meer kwalitatief en
kwantitatief onderzoek. Verder kwalitatief onderzoek zou meer diepgaand kunnen ingaan op
de beleving van een aantal fenomenen zoals de gerechtelijke procedure of de contacten met de
politie. Ook onderzoek naar veerkracht en positieve ervaringen van familieleden bij een
gedwongen opname is noodzakelijk. Tevens zou ook onderzoek naar specifieke subgroepen,
zoals kinderen of broers en zussen van een gedwongen opgenomen persoon, een meerwaarde
42

kunnen bieden. In deze studie werden voornamelijk ouders geïnterviewd, door het horen van
verhalen van andere familieleden kunnen de noden nagegaan worden(Marsh & Johnson,
1997). Vervolgens kan ook vergelijkend onderzoek zinvol zijn. Dergelijk onderzoek kan de
ervaringen van de verschillende betrokkenen samenbrengen en op zoek gaan naar
dwarsverbindingen hiertussen.
Kwantitatief onderzoek rond familieleden en gedwongen opname zou ook zeer waardevol
zijn. In Vlaanderen is er hier vooralsnog geen onderzoek rond gedaan. Een aantal bevindingen
die uit deze studie en de andere Vlaamse kwalitatieve studie (Van Landeghem et al., 2014)
naar voren kwamen, zoals de moeilijke toegang, het aanwezig zijn van ambivalente gevoelens
en weinig tot geen betrokkenheid, zouden aan de hand van kwantitatief onderzoek getoetst
kunnen worden. Op die manier kan men nagaan of de resultaten veralgemeend kunnen
worden naar de volledige populatie.
6. Beperkingen van het onderzoek
Door de wijze van steekproeftrekking kan er een selectiebias optreden. Alle participanten
ontvingen de uitnodiging via Similes en zijn dus allemaal lid van deze organisatie. Mogelijks
zorgt dit voor een vertekening. Voor de meeste participanten was Similes immers een
steunbron. Hierdoor is het mogelijk dat de ervaringen van de participanten positiever zijn. Het
is echter ook een optie dat de participanten zich net aansluiten bij Similes omdat ze
ontevreden zijn of moeilijkheden ervaren. Daarnaast toont zich ook in de motivatie van de
deelnemers een mogelijke bias. Het kan zijn dat familieleden die ontevreden zijn een hogere
motivatie vertonen om hun visie te delen in lange interviews (Giacco et al., 2012).
Bovendien is deze steekproef niet representatief. In dit onderzoek werden vooral ouders
(n=10) geïnterviewd. Andere familieleden kwamen minder aan bod. Daarenboven hadden 10
naasten een diagnose binnen de categorie schizofreniespectrum en andere psychotische
stoornissen, al dan niet gecombineerd met andere diagnoses. Andere psychiatrische
stoornissen kwamen niet of minder aan bod binnen deze steekproef. Schizofreniespectrum en
andere psychotische stoornissen is wel de meest voorkomende hoofddiagnose bij een
gedwongen opname (Zorginspectie, 2013). Ook zijn de resultaten niet generaliseerbaar door
de beperkte steekproef (Shenton, 2004). Het is dus aangewezen om verder te onderzoeken of
de bevindingen kunnen veralgemeend worden.
Tot slot is het ook aangewezen om rekening te houden met de herinneringsbias wat een
invloed kan hebben op de accuraatheid en de betrouwbaarheid van de resultaten (Pescosolido
& Whright in Jankovic et al., 2011). De laatste gedwongen opname kon tot 5 jaar terug
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dateren. Bovendien waren er vaak meerdere gedwongen opnames bij de naasten van de
meeste participanten en gingen de verschillende opnames vaak ver terug in de tijd. Hierdoor
konden de participanten de rode draad doorheen de gedwongen opnames niet altijd goed
herinneren. Al zijn de verhalen van de familieleden wel grotendeels vergelijkbaar binnen deze
studie en komen ze ook overeen met de resultaten van andere kwalitatieve studies rond
familieleden en gedwongen opnames (Hallam, 2007; Jankovic et al., 2011; Lefley, 2000; van
den Hooff & Goossensens, 2015; Van Landeghem et al, 2014).
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Hoofdstuk VI. Conclusie
In dit onderzoek werden de ervaringen van familieleden over de gedwongen opname van een
naaste nagegaan. Op basis hiervan kunnen we concluderen dat een gedwongen opname
belangrijke gevolgen heeft voor de familieleden. Het lange proces voorafgaand aan de
gedwongen opname, de moeilijke totstandkoming van de gedwongen opname, het nemen van
de beslissing voor het initiëren van de gedwongen opname en een aantal moeilijkheden tijdens
de juridische procedure zijn de meest voorname struikelblokken in het proces voor de
gedwongen opname die naar voor kwamen. Op het moment dat de gedwongen opname ingaat
en tijdens de gedwongen opname ervaren de familieleden een combinatie aan gevoelens, die
ambivalent blijken te zijn. De familieleden ervaren zowel opluchting en gemoedsrust als
angst, onzekerheid en schuldgevoelens. Het politieoptreden en de dwangmaatregelen
verhogen de pijnlijke gevoelens van de familieleden. Ook in de beoordeling van de
gedwongen opname zien we de eerder vermelde ambivalentie terugkeren. Bij het ontslag
komen er opnieuw heel wat gevoelens kijken: stress, angst en onzekerheid zijn vaak deel van
dit moment. Maar voor sommigen zorgt het einde van de gedwongen opname ook voor
opluchting. Bij heel wat personen met een geestesziekte binnen deze studie waren meerdere
gedwongen opnames noodzakelijk. Vandaar dat een aantal familieleden om meer continuïteit
van de zorg vragen.
Een aantal familieleden hebben positieve ervaringen omtrent de communicatie met
professionelen en de betrokkenheid tijdens de gedwongen opname, maar toch worden vooral
negatieve ervaringen gerapporteerd. Een gebrek aan informatie over de naaste en de
behandeling, niet gehoord worden, geen of weinig contact met de behandelend psychiater en
geen of weinig betrokkenheid zijn enkele van de knelpunten die hierbij worden vermeld.
Naast de moeilijkheden werd in dit onderzoek ook aandacht besteed aan mogelijke krachten.
De familieleden ontwikkelen eigen copingstrategieën die hun kunnen helpen om veerkracht te
ontwikkelen. Ook hebben kunnen ze beroep doen op een aantal steunbronnen. Hierbij spelen
vooral het sociaal netwerk van de familieleden en de familiegroepen een belangrijke rol.
Geconfronteerd worden met een geestesziekte en de (nood aan) een gedwongen opname bij
een naaste, verandert familieleden en hun leven dus aanzienlijk. Vaak is er een negatieve
impact maar familieleden kunnen ook constructief veranderen en veerkracht ontwikkelen.
Hopelijk wordt de positieve rol van familieleden met de trend van de vermaatschappelijking
van de zorg erkend en kunnen zij zo nog meer hun eigen krachten ontdekken.
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Bijlagen
Bijlage 1. Brief voor potentiële deelnemers verspreid via Similes
Voorstelling van het onderzoek: wie, wat en hoe?
Ik ben Saskia Rigedwongen opnamelle. Ik ben een masterstudente in de richting Pedagogische
Wetenschappen - afstudeerrichting Orthopedagogiek aan de Universiteit Gent. Ik schrijf een
masterproef rond gedwongen opname in de psychiatrie en hoe familieleden dit beleven. Het
onderzoek heeft als doel de ervaringen, gevoelens en noden van de familieleden bij dit proces in
kaart te brengen. Voor de uitwerking van deze masterproef word ik begeleid door Prof. dr. Stijn
Vandevelde (docent aan de Universiteit Gent en promotor van mijn masterproef) en Sara Rowaert
(doctoraatsonderzoeker aan de Universiteit Gent).
Via een interview zal naar het verhaal van de betrokkenen familieleden geluisterd worden.
Het interview zal ongeveer 60 à 90 minuten duren en plaatsvinden op een afgesproken plaats en
tijdstip. Het zal, met toestemming van de geïnterviewde, door middel van een dictafoon worden
opgenomen. De interviews zullen afgenomen worden tussen februari 2016 en april 2016. De
gesprekken en de resultaten worden anoniem verwerkt.
Wie kan deelnemen?
Ik ben op zoek naar familieleden, die bereid zijn om hun verhaal te delen over hoe zij de gedwongen
opname van hun naaste ervaren.
Dit kunnen moeders, vaders, zussen, broers, partners en kinderen (+18) zijn, van een meerderjarige
persoon die één of meerdere gedwongen opname(s) achter de rug heeft.
Het is van belang dat het familielid contact had met de persoon voor, tijdens en na zijn/haar
gedwongen opname. De gedwongen opname moet reeds 3 maanden afgelopen zijn tenzij er voor
de huidige gedwongen opname reeds andere gedwongen opnames plaatsvonden. Het is vooral
belangrijk dat er gepraat kan worden over de ervaringen, noden en behoeften van de familieleden en
hoe de gedwongen opname hun dagelijks leven (heeft) beïnvloed(t).
Wilt u graag uw ervaringen met mij delen?
Neem dan contact op via:
-

E-mail: saskia.rigolle@ugent.be
Telefoon (nummer van mijn begeleidster, Sara Rowaert): 0471/71.97.65 of 09/331.03.11

Nadien zal er afgesproken worden waar en wanneer de afname van het interview het best past voor
u.
Nog vragen?
Aarzel niet om Sara Rowaert of mij te contacteren mocht u verdere vragen hebben.
Hartelijk dank voor het lezen van deze brief.
Vriendelijke groeten,
Saskia Rigolle
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Bijlage 2. Informed consent
Informatie voor de deelnemer:
Project:
Masterproef rond de ervaringen van familieleden bij een gedwongen opname van een naaste

Beschrijving en doel van het project.
Dit onderzoek vindt plaats in het kader van een masterproef met als promotor Prof. dr. Stijn Vandevelde en als
begeleider Sara Rowaert. De masterproef focust op hoe familieleden een gedwongen opname in de psychiatrie
van een naaste beleven. Het onderzoek heeft als doel de ervaringen, gevoelens en noden van de familieleden
in kaart te brengen.
Zoals u in de brief heeft kunnen lezen, zal er een interview worden afgenomen, waarbij er vooral geluisterd zal
worden naar uw verhaal. Er zal aandacht besteed worden aan uw ervaringen over de gedwongen opname van
uw naaste en welke invloed dit op u heeft. Wij vragen u daarom ook vriendelijk of u bereid bent om u te laten
interviewen en uw verhaal te vertellen. Dit zal ongeveer een uur van uw tijd in beslag nemen.
Deze studie is gedwongen goedgekeurd door een onafhankelijke Commissie voor Medische Ethiek verbonden
aan het UZ Gent. De studie zal worden uitgevoerd volgens de richtlijnen van ICH/GCP opgesteld in de verklaring
van Helsinki opgesteld ter bescherming van individuen deelnemend aan klinische studies. Deze verzameling
wordt uitgevoerd onder supervisie van Prof. Dr. Stijn Vandevelde.

Toestemming en weigering
Het staat u volkomen vrij om deel te nemen of niet. U kunt weigeren om aan het interview deel te nemen,
zonder dat u hiervoor een reden moet opgeven. Als u toestemt, wordt u gevraagd het toestemmingsformulier
te tekenen.

Voordelen en kosten
Deze studie biedt geen medisch of ander voordeel voor uzelf, maar de bekomen resultaten kunnen leiden tot
nieuwe inzichten om naast de persoon die gedwongen opgenomen is ook de familie te betrekken in het proces
van de gedwongen opname. Uw deelname aan de studie brengt geen bijkomende kosten mee voor u, maar
biedt ook geen financieel voordeel. De onderzoekers proberen om zoveel mogelijk zelf tot bij u te komen.

Bijstand
Indien u tijdens of na het onderzoek psychisch in de problemen komt, kan er beroep worden gedaan op de
urgentiepsychiatrie van het UZ Gent (UPSIE), te bereiken via volgend telefoonnummer: 09/332 21 11
(contactpersoon: prof. dr. Kurt Audenaert).

Vertrouwelijkheid
Als u akkoord gaat om aan deze studie deel te nemen, zullen uw persoonlijke en klinische gegevens tijdens
deze studie worden geanonimiseerd. In overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 en de
Belgische wet van 22 augustus 2002, zal uw persoonlijke levenssfeer worden gerespecteerd. Als de resultaten
van de studie worden gepubliceerd, zal uw anonimiteit aldus verzekerd zijn. De gegevens bekomen uit dit
onderzoek zijn beschermd door het medisch beroepsgeheim en zullen om geen enkele reden tegen u gebruikt
worden.

Verzekering:
De experimentenwet van 7/05/2004 verplicht ons om deelnemers aan wetenschappelijke projecten te
verzekeren
voor
de
deelname
en
het
risico
(hoe
klein
ook)
dat
men
loopt.
De waarschijnlijkheid dat u door deelname aan deze studie enige schade ondervindt, is extreem laag. Indien
dit toch zou voorkomen, wat echter zeer zeldzaam is, werd er een verzekering afgesloten conform de Belgische
wet van 7 mei 2004, die deze mogelijkheid dekt.
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Toestemmingsverklaring
Mevrouw/De Heer......................................................................................................................................
Stemt erin toe deel te nemen aan het wetenschappelijk onderzoek.
□

Akkoord

Wil u ook opnieuw gecontacteerd worden voor verder onderzoek over dit thema?
□

Ja
Contactgegevens:
E-mail: ...............................................................................................................................
Telefoonnummer/GSM: ...................................................................................................

□

Nee

Ik verklaar hierbij op een voor mij begrijpelijke wijze mondeling en schriftelijk te zijn ingelicht over de
aard, de methode en het doel van deze studies.
Ik ben er mij van bewust dat dit project ter beoordeling en controle aan het Ethisch Comité van het
UZ Gent werd voorgelegd en ik deze goedkeuring niet moet beschouwen als een motivatie tot
deelname aan deze studie.
Ik ben ervan op de hoogte dat deelname aan deze studies geen bijkomende kosten meebrengen en
dat er geen financieel voordeel aan verbonden is.
De deelnemer kan zich op elk moment terugtrekken tot op het ogenblik dat de gegevens in de
database worden bewaard, zonder hiervoor een verklaring te hoeven afleggen.
Gelezen en goedgekeurd,
Datum:………………………………………………
Naam onderzoeker: .........................................................................................
(Handtekening onderzoeker)

Naam deelnemer: ............................................................................................

(Handtekening deelnemer)
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Bijlage 3. Interviewleidraad
Uitleg vooraf: Bij dit interview staat uw persoonlijk verhaal over de gedwongen opname van
uw familielid centraal. Ik ga wel een aantal vragen stellen maar uw verhaal vormt de basis.
Als u ermee instemt, dan zal in het midden van de tafel een bandopnemer worden geplaatst.
Het kan zijn dat ik af en toe ook iets zal opschrijven, zodanig dat ik uw verhaal goed kan
volgen.
Als het vertellen te moeilijk wordt voor u, of als u graag een pauze wil tussendoor, dan mag u
dit altijd aangeven. Het is belangrijk dat u uw verhaal op uw eigen tempo kan vertellen.
Er is voor dit interview een uur en half voorzien.
Interview
Levensgeschiedenis en het proces voorafgaand aan de gedwongen opname
Belangrijke gebeurtenissen in de levensgeschiedenis naaste, impact, gevoelens
Vb. Eerste signalen, diagnose, ...
Periode voor de gedwongen opname






Impact
Gevoelens
Lengte
Steunbronnen
Knelpunten

De procedure van de gedwongen opname
Procedure voorafgaand aan de gedwongen opname









Spoedprocedure of normale procedure
Lengte
Betrokken in procedure
Gevoelens
Impact leven en impact relatie familielid
Informatie
Steunbronnen
Knelpunten

De gedwongen opname zelf
Lengte


Verleningen (gevoelens)

Verblijf van familielid in psychiatrie


Dwangmaatregelen, (gevoelens)
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Contact met de professionelen (verpleging, psychiaters, ...), betrokkenheid bij zorg,
informatie over familielid
Gevoelens, noden, steunbronnen en knelpunten
Proces na de gedwongen opname
Ontslag





handvaten of kapstokken
Gevoelens
Impact
Relatie met naaste na ontslag

Beoordeling gedwongen opname en huidige situatie
Noden, steunbronnen, knelpunten
Toekomst
Welke wensen heeft u voor de toekomst, zowel voor uzelf als voor uw familielid?

Checklist a.d.h.v. sensitizing topics





Burden of care, stress
Confrontatie met het moeilijke gedrag van familielid
Familiedilemma
Paradoxale emoties (opluchting vs. schuldgevoelens en zorgen)



Ervaring van het systeem, van de wetgeving
* Controversiële positie t.o.v. naasten
* Obstakels voor verkrijgen behandeling
Participatie tijdens behandeling
Noden familieleden
Veerkracht
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Bijlage 4. Boomstructuur Nvivo
Beleving van het proces van de gedwongen opname
Struikelblokken bij aanloop naar gedwongen opname
Moeilijke toegang
Lang proces vooraf
Gevolgen patiënt
Agressie t.a.v. familie
Gevoelens voor gedwongen opname
Plaatsgebrek/nergens terecht/zware lijsten
Veel moeite voor gedwongen opname
Gevaarcriterium/er moet eerst iets gebeuren
Niet gehoord
Beslissing gedwongen opname
Impact op relatie tussen familielid en patiënt
Geen of beperkt ziekte-inzicht
Onenigheid rond beslissing
Juridische procedure
Advocaat
Informatie/ onduidelijkheid procedure
Ervaring van de gedwongen opname zelf
Gevoelens bij het eerste moment
Politieoptreden
Gevoelens tijdens de opname zelf
Dwangmaatregelen
Verlening
Communicatie met professionelen en betrokkenheid in behandeling
Positieve ervaringen
Negatieve ervaringen
Niet gehoord
Patiëntenrechten
Vertrouwensband arts-patiënt niet verbreken
Geen of beperkt contact met hulpverleners
Geen of beperkt contact met psychiater
Gebrek aan informatie
Weekend vrij
Schuld bij familie
Gevoelige informatie van familie doorgegeven aan patiënt
Verschillen tussen afdelingen/ ziekenhuizen
Ontslag en periode na gedwongen opname
Communicatie over ontslag
Gevoelens bij het ontslag
Periode na de gedwongen opname
Herval
Medicatie
Continuïteit
Negatieve toekomstvisie
Nazorg
Effecten van de gedwongen opname volgens familieleden
Beoordeling van de gedwongen opname
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Herstel, steunbronnen en copingstrategiëen
Copingstrategieën
Creativiteit
Vastberadenheid
Steunbronnen
Similes
Herstel bij familieleden
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