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Psychiater door de bril van families 

‘Men moet een beetje kunnen thuiskomen bij de psy en een 
gelijkwaardige relatie met hem hebben …’ 
‘Dat de psychiater open kaart zou moeten spelen, de waarheid 
zeggen tegen de partner van de zieke persoon …’ 
‘Ik vind dat de psychiaters die enkel en alleen afgaan op wat ze op 
een consultatie horen en zien, niet goed bezig zijn…’ 
‘Gezinsleden moeten de rol van de psychiater zeker en vast niet 
overnemen, maar overleg kan tot betere resultaten leiden …’ 
‘Ik verwacht, tegen beter weten in, dat de dokter zich altijd aan zijn 
afspraken houdt, zijn beloftes nakomt, duidelijke uitleg geeft, zijn 
ongelijk kan toegeven, geen valse hoop geeft, begrip opbrengt, 
openstaat voor dialoog … en niet te vergeten in de eerste plaats de 
perfecte dokter voor mijn dochter is ….’ 
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Psychiater door de bril van families 

‘Iemand die kalm blijft als wij in paniek zijn. Die overdag bereikbaar 
is als er zich een crisis voordoet. Die toch blijft meedenken ook al 
veranderen wij soms van mening. Bij wie wij steeds terecht kunnen 
voor een gesprek…. Zo’n psychiater hebben wij voor onze zoon. En 
daar zijn wij heel dankbaar voor.’ 
‘Als ik zijn psychiater opbel om daarover eens te praten, is het 
antwoord dat dit enkel kan met mijn zoon erbij. Maar hoe kan ik 
deze open heel delicate vragen stellen waar mijn zoon bij is? … Dit 
is voor mij een groot gemis in het omgaan met de ziekte van mijn 
zoon.’ 
‘Tijd maken, luisteren naar de patiënt, een juiste diagnose, een juist 
inzicht en daarmee samenhangend adequaat handelen, een correct 
voorschrijfgedrag, een goed overleg met andere zorgverstrekkers, .’ 
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Psychiater door de bril van families 

‘De psychiater die we nu hebben voldoet aan onze verwachtingen. 
Zij heeft niet alleen aandacht voor de patiënt maar ook voor de 
familie en de impact die de ziekte heeft op ons gezinsleven. Zij 
onderhoudt ook goede contacten met de huisdokter. Ze werkt enkel 
op afspraak maar is overdag altijd telefonisch bereikbaar…’ 
‘Ik ken twee groepen dokters en die ene groep die me als intense 
mantelzorger buitensluit, doet me immens veel pijn…’ 
‘Iemand die ingaat op de vraag van familie tot contact. Bij dat 
contact mag niet blijken dat het als verkwiste tijd wordt beschouwd. 
De vergoeding voor de psychiater moet van die omvang zijn dat er 
tijd voor de familie kan vrijgemaakt worden…’ 
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Psychiater door de bril van families 

‘Sinds 12 jaar slagen mijn zoon, de psychiater en ikzelf erin om 
elkaar te begrijpen, te steunen en vooral mijn zoon te helpen. Er is 
veel respect voor ieder zijn standpunt en domein. Het is fijn te 
mogen beleven dat wij als patiënt en familie niet meer naar de 
psychiater moeten gaan maar dat de psychiater, wel te verstaan 
tijdens een consultatie, naar ons komt. Een wereld van verschil...’ 
…… 
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Wat verwachten families? 

Dat het goed gaat met hun gezin! 
Bij ziekte verwacht men genezing; bij een 
chronische aandoening verwacht men 
opvang en begeleiding ook voor de 
gezinsleden om iedereen in staat te 
stellen een kwaliteitsvol leven te leiden, in 
verbinding met zijn geliefden, zijn gezin, 
omgeving, ... 
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Families willen 

•  Zorg voor hun psychisch ziek gezinslid, 
 zoveel als nodig en zo lang als nodig maar 
 ook niet meer en niet langer dan nodig 
•  Ondersteuning van eigen draagkracht door 
 info, vorming, ondersteuning aan huis, … 
•  Inspraak in het zorgenplan 
•  Beluisterd worden 
•  Respectvolle bejegening 
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Families willen 

•  dat er werk gemaakt wordt van correcte 
 beeldvorming, dat uitsluiting en discriminatie 
 worden aangepakt 
•  een beter inkomen voor mensen met 
 psychische problemen 
•  veel aandacht in de zorg voor behandeling én voor 
 werken, wonen, vrije tijd, relaties, .. 
•  familiecoaches die hen bijstaan in hun 
 herstelproces en zoektocht doorheen de zorg 
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en dus moet een psychiater … 

- net zoals men verwacht van elk 
gespecialiseerde arts nl. een uitstekende 
dokter zijn, een vakman, op de hoogte 
van de recentste evoluties, die de juiste 
diagnose stelt, behandeling instelt en 
bijstuurt, opvolgt, verwijst, …  

- een teamspeler met zijn collega’s, 
multidisciplinair, in verbinding met … 
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en dus moet een psychiater … 

- goed kunnen communiceren, zich daar in 
oefenen en bijscholen bvb slecht nieuws 
brengen en omgaan met de normale 
reacties die dit bij mensen teweegbrengt, 
gewone mensentaal spreken, … 

- tijd maken voor familie en hen betrekken, 
informeren, steunen, verwijzen, 
beluisteren, motiveren, begrenzen, … 
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en dus moet een psychiater … 

- op de hoogte zijn van evidence based en 
practice based info over de impact van 
langdurige en complexe psychische 
aandoeningen op gezinsleden (KOPP, 
partner, ouders, zussen en broers) 

- naar de familie toestappen, zowel letterlijk 
als figuurlijk, … Mobiel zijn, bereikbaar, 
toegankelijk, ...  
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en dus moet een psychiater … 

- ontschuldigend zijn naar het gezin toe 
- het beroepsgeheim gebruiken waarvoor 

het dient met name in het belang van de 
patiënt 

- zich engageren voor verandering en 
vernieuwing, mee op de barricades staan 
voor betere zorg, voor échte 
gemeenschapsgerichte zorg, … 
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Samenvattend … 

- vakman 
- = belangrijk 
- gezinsvriendelijk 
- geëngageerd 
- verbindend, authentiek 
- werken in het leven zoals het is  
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