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Beleid naastbetrokkenen 

Dit document beschrijft het beleid van PKJP voor omgang en communicatie met naastbetrokkenen 

van cliënten in het hele proces van intake tot en met einde zorg/ behandeling en nazorg. 

 

Met ‘naastbetrokkenen’ wordt bedoeld iedereen die een directe relatie met de cliënt heeft. Dat kan 
familie zijn, ouders, echtgenoten, partners, broers, zussen maar ook een goede vriend of vriendin, of 

iemand die zich om een andere reden bij de cliënt betrokken voelt. 

 

Uitgangspunten van dit beleid: 

• Erkenning positie naastbetrokkenen. 

In de hulpverlening speelt het systeem rond de cliënt, waarvan naastbetrokkenen een belangrijk 

deel vormen, een grote rol. Deze rol kan betrekking hebben op de behandeling van de cliënt, 

maar ook op het ontstaan van de problemen. Waar mogelijk werkt de hulpverlener samen met 

naastbetrokkenen. Ook het tijdig signaleren van een mogelijke ondersteuningsbehoefte van 

naasten en het invullen ervan (zo nodig doorverwijzen) behoort tot het takenpakket van de 

hulpverlener. De cliënt heeft een doorslaggevende stem in de wijze waarop naastbetrokkenen 

worden geïnformeerd en/of worden ingeschakeld bij de hulpverlening. 

• Eigen veerkracht van cliënt en naastbetrokkenen 

In het hele proces van intake tot en met einde zorg/ behandeling en nazorg is de eigen kracht van 

cliënt en naastbetrokkenen het uitgangspunt, zodat zij zich weer op eigen kracht verder kunnen 

ontwikkelen.  

• Autonomie en privacy.  

Als een cliënt niet wil dat naastbetrokkenen bij de hulpverlening zijn betrokken of worden 

geïnformeerd, respecteert PKJP dit. Naastbetrokkenen krijgen dan alleen niet-persoonsgebonden 

informatie. 

• Bijzondere omstandigheden vragen om bijzondere oplossingen.  

Hierbij gelden twee voorwaarden: 

o Wet- en regelgeving wordt nageleefd. 

o De handelwijze kan achteraf getoetst worden doordat deze is vastgelegd in het 

cliëntdossier. 

 

 

Bejegening van naastbetrokkenen 

• Uitgangspunt is een respectvolle en serieuze benadering van naastbetrokkenen. 

• Als er geen contact meer is tussen cliënt en naastbetrokkenen, gaat de hulpverlener bij de cliënt 

na wat daarvan de reden is. Indien wenselijk zal hulpverlener zich inspannen om het contact te 

hernieuwen. 

• De hulpverlener beantwoordt vragen van naastbetrokkenen zorgvuldig en met respect. 

Zorgvuldigheid heeft betrekking op het juist inschatten van de achtergrond van de vraag en de 

situatie van de vragensteller. Zorgvuldigheid heeft ook te maken met het bewaken van het recht 

op privacy van de cliënt. 

• De coördinerend regiebehandelaar van de cliënt is de contactpersoon voor naastbetrokkenen. 

Cliënt bespreekt dit met zijn naastbetrokkenen. In overleg met cliënt kan de hulpverlener deze 

afspraak maken. Deze legt hij/zij vast in het cliëntdossier. 
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 • Het heeft de voorkeur dat informatie openlijk met cliënt en 

naastbetrokkenen besproken wordt. Als dit om inhoudelijke 

redenen niet mogelijk is, wordt de informatie uiterst zorgvuldig behandeld. Als een hulpverlener 

vertrouwelijke informatie van een naastbetrokkene in ontvangst neemt, behandelt hij/zij deze 

als zodanig en geeft deze niet zonder toestemming van naastbetrokkene aan de cliënt. Als de 

hulpverlener van mening is dat de door de naastbetrokkene verstrekte informatie directe invloed 

zou moeten hebben op de wijze van hulpverlenen, vraagt hij/zij de betreffende naastbetrokkene 

om de informatie in het dossier te mogen opnemen. Als een naastbetrokkene dit weigert, kan de 

hulpverlener een eigen, niet tot de naastbetrokkene herleidbare samenvatting van de informatie 

in het dossier bewaren. De originele informatie wordt in dat geval vernietigd. Het 

behandelingsplan wordt aangepast in overleg met de cliënt. 

• Als de voorgestelde behandeling en de te maken afspraken in het kader van de behandeling te 

voorziene gevolgen hebben voor naastbetrokkenen, hoort PKJP hen en betrekt hen bij het maken 

van afspraken in het kader van het behandelplan. Dit kan alleen met instemming van de cliënt. 

• Als naastbetrokkenen met instemming van de cliënt een rol spelen bij de ondersteuning van een 

cliënt, dan biedt PKJP binnen haar professionele mogelijkheden: 

o naar behoefte emotionele en praktische ondersteuning aan naastbetrokkenen; 

o nazorg na ernstige incidenten aan naastbetrokkenen; 

o ondersteunende activiteiten aan naastbetrokkenen voor het adequaat kunnen omgaan 

met bepaalde gedragingen van de cliënt. 

• De hulpverlener overlegt met de cliënt en naastbetrokkenen bij afronding van de hulpverlening 

en bespreekt de mogelijkheden voor nazorg en/of afschaling. 

• De hulpverlener maakt met instemming van de cliënt procedureafspraken met de 

naastbetrokkenen over wat zij doen als de cliënt terugvalt na beëindiging hulpverlening. 

• De hulpverlener wijst naastbetrokkenen op het bestaan van (activiteiten van) familieorganisaties 

indien naastbetrokkenen baat kunnen hebben bij contacten met lotgenoten. 

Informeren van naastbetrokkenen 

PKJP vindt het belangrijk dat naastbetrokkenen worden geïnformeerd over de situatie van de cliënt 

onder voorwaarde dat het recht op zelfbeschikking van de cliënt niet wordt aangetast. 

Hulpverlener en cliënt maken afspraken over welke informatie aan welke naastbetrokkene wordt 

verstrekt. Hulpverlener neemt deze afspraken op in het behandelplan. Wanneer een cliënt geen 

toestemming geeft voor het verstrekken van informatie aan naastbetrokkenen, verstrekt PKJP alleen 

algemene informatie over ziekte en zorgprocessen die de persoonlijke levenssfeer niet raken en dus 

niet-patiëntgebonden zijn, wat het betekent voor naasten van mensen met psychische problematiek 

in het algemeen en waar zij ondersteuning kunnen vinden.  

 Tabel 1 bevat een overzicht van niet-persoonsgebonden informatie die zonder toestemming van 

cliënt mag worden verstrekt. Om de privacy van de cliënt te beschermen, wordt deze informatie niet 

verstrekt door direct betrokken hulpverleners. 

Fase zorgproces Informatie 

Aanmeldingsfase Over het zorgaanbod: 

- (on)mogelijkheden van de instelling 

- vervolg(procedure) 
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- alternatieven van hulpverlening 

Over de rechtspositie: 

- informatierecht van familieleden 

- klachtenregeling 

- huisregels 

- dossiervorming 

Indicatie- en hulpverleningsfase Geen informatie zonder toestemming 

Hulpverleningsfase Over de rechtspositie: 

- klachtenregeling 

- privacyreglement 

- dossiervorming 

- inzage dossier 

- bewaartermijn en vernietiging dossier 

- belangenbehartiging van de cliënt 

- participatie van de cliënt 

- participatie van de familie bij de 

hulpverlening 

- informatierecht van familieleden 

Afsluiting en overdracht Over de rechtspositie: 

- klachtenregeling 

- dossiervorming 

- inzage dossier 

- bewaartermijn en vernietiging dossier 

Tabel 1: Niet-persoonsgebonden informatie (mag zonder toestemming cliënt worden verstrekt). Het 

betreft algemene informatie over de algemene gang van zaken binnen PKJP 

Als de cliënt toestemming geeft voor het verstrekken van informatie aan naastbetrokkenen, kan deze 

betrekking hebben op de hieronder genoemde onderwerpen. Deze informatie is persoonsgebonden. 

Het is de verantwoordelijkheid van de hulpverlener en cliënt om afspraken te maken over de grenzen 

van de inhoudelijke informatieverstrekking en aan wie deze wordt verstrekt. Deze afspraken worden 

vastgelegd in het behandelplan en regelmatig geactualiseerd. 

Fase zorgproces  Informatie 

Aanmeldingsfase Idem (zie tabel 1) 

Indicatie- en hulpverleningsfase Over het zorgaanbod: 

- probleemdefinitie 

- hulpverleningssetting 

- prognose hulpverlening/ behandelduur 

- bij afwijzing: alternatieven 

Hulpverleningsfase Over de hulpverlening: 

- (behandel)doelen 

- Prognose hulpverlening/ behandelduur 
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Over het hulpverleningsplan: 

- hulpverlening/ therapie 

- medicatie 

- consequenties van de hulpverlening/ 

behandeling 

- uitvoering/ taakverdeling 

- voortgang 

- wijzigingen 

Over de kosten: 

- eigen bijdrage 

Afsluiting en overdracht Over de afbouw: 

- planning 

- procedure einde zorg 

Over de vervolgprocedure: 

- nazorgplan 

- terugvalpreventie 

- taakverdeling 

- planning 

Tabel 2: Persoonsgebonden informatie (mag niet zonder toestemming cliënt worden verstrekt) 

Als een cliënt weigert persoonsgebonden informatie te verstrekken aan naastbetrokkenen kan dit 

consequenties hebben voor de inhoud van de hulpverlening.  

De privacywetgeving schrijft voor dat de autonomiewens van de cliënt gerespecteerd moet worden, 

en dat blijft ook het uitgangspunt. De in de WGBO opgenomen regels voor het geven van informatie 

aan en het verkrijgen van toestemming van minderjarigen en/of hun vertegenwoordigers (artikelen 

7:448 en 7:450 BW) worden nageleefd. Hoofdregel is dat de hulpverlener de leeftijdsgrenzen van de 

WGBO respecteert. Er ontstaat een dilemma wanneer de cliënt geen toestemming geeft om contact 

met de naastbetrokkenen op te nemen en wij het noodzakelijk achten dat er wel contact ontstaat. 

Denk aan situaties waarin we essentiële bejegenings- en behandelinhoudelijke informatie missen 

(bijvoorbeeld om het toepassen van Dwang te voorkomen). Ondanks de autonomiewens kunnen wij 

ervan overtuigd zijn dat het van essentieel belang is voor de cliënt om contact te krijgen met 

betrokkenen. Daarnaast schrijft de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) 

voor dat er zwijgplicht geldt voor de hulpverlener t.a.v. patiënteninformatie. Op grond van goed 

hulpverlenerschap (geregeld in de WGBO) kan een hulpverlener hier uitzonderingen op maken. In 

dergelijke situaties is het van belang dat je je besluitvorming zorgvuldig in het dossier vermeldt. Voor 

elke casus kan de afweging (privacy versus goed hulpverlenerschap) anders uitpakken. Om een zo 

zorgvuldig mogelijke afweging te maken hanteren we de volgende richtlijnen:  

• Als de cliënt geen toestemming geeft en er is géén acute zorg/ direct gevaar dan organiseert het 

behandelteam een aantal gesprekken om de cliënt te motiveren de naastbetrokkenen alsnog te 

informeren of uit te nodigen. We informeren naastbetrokkenen dat in het onderhavige geval het 

de instelling niet is toegestaan informatie over de cliënt aan de naastbetrokkene te verstrekken, 

maar dat het wel mogelijk is voor naastbetrokkenen om informatie over de cliënt aan de 

hulpverlener te vertellen.  

• Als er acute zorg/ direct gevaar is, nodigt het behandelteam (vanuit goed hulpverlenerschap) de 

naastbetrokkenen uit. Dit leggen we zorgvuldig vast in het dossier. 
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Voorzieningen voor naastbetrokkenen 

Voor naastbetrokkenen is duidelijk wanneer en op welke wijze 

hun contactpersoon bij PKJP bereikbaar is. Voor naastbetrokkenen zonder vast contactpersoon is het 

secretariaat het informatiepunt. 

PKJP heeft informatie voor naastbetrokkenen opgenomen op de website.  

 

Klachtenregeling 

Naastbetrokkenen kunnen mondeling bij de persoon in kwestie en/of de contactpersoon hun beklag 

doen over de bejegening of over een ongewenste gang van zaken. Mocht dit niet tot een oplossing 

leiden, dan kunnen naastbetrokkenen gebruik maken van de door PKJP gehanteerde 

klachtenregeling voor cliënten. Naastbetrokkenen hebben hierbij de mogelijkheid contact op te 

nemen met de onafhankelijk klachtenfunctionaris, Quasir. De klachtenfunctionaris vervult een 

bemiddelende rol: zij geeft advies, helpt mensen bij het indienen van een klacht en bemiddelt bij het 

komen tot een oplossing. De klachtenfunctionaris is gedurende werkdagen op kantooruren 

telefonisch bereikbaar via (085) 48 74 012. U kunt ook een e-mail sturen naar 

bemiddeling@quasir.nl. 

PKJP wijst naastbetrokkenen op de mogelijkheid om over een klacht een melding te doen bij IGJ. 

 

Generieke Module samenwerken en ondersteuning van naasten  

De nieuwe Generieke Module samenwerken en ondersteuning van naasten (GGZ-standaarden van 

AKWA GGZ) is per 1-08-2021 online gegaan en bevat goede en heldere informatie voor de 

samenwerking van professionals, patiënten en diens naasten. De werkkaarten hieronder zijn vrij te 

downloaden en sluiten aan bij het familiebeleid van PKJP 

Samenwerkingskaart GM Naasten 

Werkkaart – Samenwerken en ondersteunen naasten 

Werkkaart – Wat heeft een naaste nodig? 

Werkkaart – Samenwerken & privacy 

Werkkaart – Familie- en naastenbeleid 

Werkkaart – Triadisch werken 

Werkkaart – Patiënt houdt naaste af 

https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/samenwerking-en-ondersteuning-naasten-van-mensen-met-psychische-problematiek/introductie
https://www.ggzstandaarden.nl/uploads/side_products/e6643a3f46749c828e2a25411167a7fd.pdf
https://www.ggzstandaarden.nl/uploads/side_products/657f8507f83d743101a662fc759d2624.pdf
https://www.ggzstandaarden.nl/uploads/side_products/eff37b288766965a6c767e7192f196bb.pdf
https://www.ggzstandaarden.nl/uploads/side_products/eff37b288766965a6c767e7192f196bb.pdf
https://www.ggzstandaarden.nl/uploads/side_products/669fa3f2923208147a14d1b4dee4c5d0.pdf
https://www.ggzstandaarden.nl/uploads/side_products/dcd7762a1ca3d8c8f1a842d968a5923e.pdf

