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Inleiding 

Door deïnstitutionalisering en vermaatschappelijking in de psychiatrie vonden er in de 

afgelopen decennia belangrijke veranderingen plaats in de behandeling van mensen met 

ernstige en langdurige psychiatrische beperkingen. Als gevolg van de deinstitutionalisering 

verminderde het aantal bedden in psychiatrische ziekenhuizen en leidde 

vermaatschappelijking tot een verandering van patiënt tot burger (1,2)   

Al snel na de afbouw van het aantal bedden, werd echter duidelijk dat een grote groep 

mensen met psychiatrische beperkingen, met name patiënten met schizofrenie bij tijden 

extra hulp nodig heeft om als volwaardig burger deel te kunnen nemen aan de maatschappij 

(1). Schizofrenie behoort tot het ernstigste en meest chronische psychiatrische ziektebeeld 

met ernstige psychische en sociale gevolgen. De kansen die de samenleving deze patiënten 

biedt, zijn zonder extra inspanning niet erg groot (3). 

Deze behoefte aan extra hulp, leidde ertoe dat er een breed aanbod aan maatschappelijk 

geïntegreerde en ondersteunende voorzieningen voor mensen met een ernstige 

psychiatrische beperking beschikbaar is gekomen (1).  

Met de ontwikkelingen binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), ontstond er als reactie 

op de maatschappelijke en institutionele werkelijkheid een nieuwe visie op de behandeling 

van chronisch psychiatrische patiënten, namelijk de rehabilitatie benadering(1) 

Uitgangspunten van deze benadering zijn; het beschouwen van de totale mens met 

behoeften, beperkingen en mogelijkheden in diens sociale context. De benadering is een 

verandering ten opzicht van het klassieke medisch model (1,4)  

In de rehabilitatiebenadering speelt de hulpverlener evenwel nog steeds een belangrijke rol. 

Deze rol wordt veelal ingevuld door de sociaal psychiatrische verpleegkundigen (SPV). De 

SPV is een professional, die vanuit een autonome verantwoordelijkheid haar activiteiten richt 

op het initiëren, uitvoeren en bewaken van een optimaal zorgaanbod in de GGZ. Ze1 neemt 

daarbij de maatschappelijke participatie van de patiënt, zorg en ondersteuning van de patiënt 

als vertrekpunt (5)   

Sinds een aantal jaren is herstel, mede door de rol van de cliëntenbeweging als alternatief 

begrip meer in de belangstelling komen te staan. Vanuit cliëntenperspectief is herstel een 

proces waarbij cliënten2 zelf de actoren zijn en waaraan de rehabilitatie inspanningen vanuit 

de hulpverlening een bijdrage kunnen leveren (1). In herstelprocessen zijn de ontwikkeling 
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van een eigen verhaal, empowerment en ervaringsdeskundigheid onverbrekelijk met elkaar 

verbonden (6,7) 

Het eigen herstelverhaal plaatst de levensgebeurtenissen rond de psychiatrische 

aandoening en de aandoening in een samenhangend en hoopvol verband. Herstel betekent 

ook dat herstellenden persoonlijk en collectief meer macht krijgen over hun eigen leven en 

hun maatschappelijke positie, wat empowerment wordt genoemd. Herstel is weliswaar een 

persoonlijk proces, maar dit proces leidt tot inzichten die ook voor anderen waardevol 

kunnen zijn. Dat is een begin van ervaringsdeskundigheid. Boevink e.a. definiëren herstel als 

het vinden van een zinvol en bevredigend bestaan met of zonder psychiatrische aandoening. 

Herstel is daarom niet synoniem aan genezen (7).   

Vanuit het medisch wetenschappelijk perspectief wordt hertel opgevat als uitkomst van 

psychiatrische hulpverlening en wordt de nadruk gelegd op het afnemen van symptomen, 

verbeterd functioneren of het aantal keren dat iemand terugvalt.  De laatste jaren wordt 

hierbij een werkwijze voorgestaan waarbij de hulpverlener gebruikmaakt van interventies 

waarvan de effectiviteit in wetenschappelijk onderzoek is aangetoond (1). In Nederland zijn 

hiervoor multidisciplinaire richtlijnen ontwikkeld, zoals de multidisciplinaire richtlijn 

schizofrenie (8).   

Door de opkomst van het begrip herstel worden hulpverleners gedwongen tot bezinning over 

hun werkzaamheden. In de praktijk wil dit zeggen dat de agenda van een behandel- of 

begeleidingscontact steeds meer wordt bepaald door het herstelproces van de cliënt. 

Waarbij de vraag steeds is: hoe kan ik met mijn hulpverlening het eigen verhaal, de 

empowerment en de ervaringsdeskundigheid bevorderen (7)?  

In een toenemende bredere kring groeit het besef dat hulpverlening gericht dient te zijn op 

het ondersteunen van de eigen herstelprocessen van de cliënt. De omschreven 

perspectieven maken echter duidelijk wat verschillende partijen zien als werkelijkheid van 

herstel en dit heeft zijn weerslag op hoe de praktijk van herstelgerichte zorg en het meten 

van herstel wordt vormgegeven (1)  

In Nederland lopen er op dit moment meerdere onderzoeken naar herstel. Zo wordt er een 

meetinstrument ontwikkeld voor het meten van het herstelproces, onderzoek gedaan naar 

herstelondersteunende competenties bij hulpverleners binnen de chronische psychiatrie en 

zijn er effectstudies van herstelprogramma s voor mensen met psychische handicaps (1,6) 

Individuele ervaringsverhalen waaronder de verhalen van Wilma Boevink en Pat Deegan, 
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belangrijke exponenten van herstel en beiden gediagnosticeerd als lijdend aan schizofrenie 

zijn gebruikt voor theorievorming op een bepaald onderzoeksgebied en gepubliceerd (9,10)   

Probleemstelling 

Om de herstelvisie verder te ontwikkelen en te implementeren is het van betekenis, dat 

partijen met elkaar samenwerken. Het is van groot belang dat partijen als 

ervaringsdeskundigen, wetenschappers, beleidsmakers en hulpverleners elkaar de ruimte 

geven, respect tonen voor de opdracht of taak van de partij en elkaar aanvullen om 

zodoende de herstelvisie verder te implementeren. Door vanuit verschillende expertises en 

perspectieven naar herstel en herstelgerichte hulpverlening te kijken, kan er geleerd worden 

van ervaringen en vooruitgang worden geboekt (1). Om vanuit het perspectief van de 

hulpverlener naar herstel en herstelgerichte zorg te kunnen kijken, is binnen dit onderzoek 

de volgende vraagstelling geformuleerd:   

Wat zijn ervaringen van SPV- en bij het bevorderen van empowerment bij patiënt met 

schizofrenie?   

Doel 

Het beschrijven van ervaringen van SPV-en bij het bevorderen van empowerment bij 

patiënten met schizofrenie, waardoor er ervaringskennis kan worden gegenereerd en er een 

bijdrage kan worden geleverd aan de ontwikkeling van de herstelvisie en herstelgerichte 

ondersteuning in de SPV-hulpverlening aan patiënten met schizofrenie.  

Methode van onderzoek 

Onderzoeksdesign  

Voor het beantwoorden van de vraagstelling is er gekozen voor een kwalitatief 

onderzoeksdesign. Op deze manier kan het onderwerp van onderzoek benaderd worden 

vanuit het perspectief van de deelnemers. Binnen de uitvoering van het onderzoek werd de 

methodiek van de Grounded Theory benadering gevolgd. Kenmerkend binnen deze 

benadering is het cyclische onderzoeksproces, waarbij dataverzameling en analyse gestuurd 

door reflectie elkaar afwisselen. De resultaten worden zo systematisch gegenereerd uit de 

verzamelde data. Belangrijke principes in deze benadering zijn constante vergelijking en 

gerichte dataverzameling. (11, 12, 13).     
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Onderzoekslocatie en deelnemers 

Vanuit praktische en realistische overwegingen zijn via het netwerk binnen de werksituatie 

van de onderzoeker de managers van twee ambulant werkende teams benaderd. Deze 

transmurale intensieve zorgteams binnen een GGZ- instelling in het zuidelijk deel van Noord-

Holland bieden hulpverlening aan langdurige chronische psychiatrische patiënten, zoals 

patiënten met schizofrenie in hun eigen woonomgeving. Binnen de teams zijn naast SPV-en 

meerdere professionals werkzaam.  

Voor het werven van deelnemers en doelgericht selecteren van SPV-en voor deelname aan 

het onderzoek, is er samenwerking gezocht met de benaderde teammanagers.  

De SPV-en zijn schriftelijk benaderd en geïnformeerd over het onderzoek en hun rol bij 

deelname, door het toezenden van deelnemersinformatie per e-mail via zijn/ haar account 

binnen het instellingsnetwerk. Tevens is er een bijeenkomst georganiseerd, waarin het 

onderzoek is gepresenteerd en er gelegenheid is geboden voor het stellen van vragen.  

Steekproeftrekking 

De steekproefrekking is in drie fasen verlopen. De eerste fase richtte zich op de selectie van 

deelnemers met een gemiddeld aantal klinische- en ambulante ervaringsjaren als 

hulpverlener aan patiënten met schizofrenie. Deze keuze berustte op de verwachting dat 

laatstgenoemde deelnemers in staat waren in deze verkennende fase informatie te geven 

voor de uitwerking van het analytisch kader, de lijnen waarlangs geordend wordt voor het 

beantwoorden van de vraagstelling (11).   

In de tweede fase vond de selectie van deelnemers plaats op geleide van de verkregen 

informatie uit de eerste fase en de ontwikkelingen in de analyse. De criteria meer of minder 

ervaringsjaren, man-vrouw  en team Noord-Zuid zijn gebruikt voor de selectie van nieuwe 

deelnemers. Er werd gestreefd naar een heterogene deelnemersgroep om eerdere 

bevindingen te kunnen verscherpen, bevestigen of corrigeren tot er geen informatie meer 

aan de data werd toegevoegd.  

Tot slot werd in de derde fase een deelnemer geselecteerd om de gevonden resultaten 

vanuit de analyse te kunnen toetsen (11, 12).   

Ethische verantwoording  

Het onderzoeksvoorstel is voor uitvoering voorgelegd en besproken binnen de dienst 

onderzoek van de onderzoekslocatie.  

Het onderzoek richtte zich niet op een behandeling van- of interventie bij proefpersonen en 

viel daardoor buiten de reikwijdte van de Wet Medisch Onderzoek (WMO) (14). Een toets 

door een Medisch Ethische Commissie (METC) was dan ook niet vereist (15).  
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Deelnemers aan het onderzoek hebben vrijwillig deelgenomen en hun instemming schriftelijk 

bevestigd, informed consent (15).  

Dataverzameling 

Aansluitend op de onderzoeksvraag, waarin gevraagd wordt naar ervaringen  is als methode 

van dataverzameling bij de deelnemende SPV-en een circa 1 uur durend interview 

afgenomen. In een interview is het mogelijk om in te gaan op een gebeurtenis, zoals een 

ervaring vanuit het perspectief van de deelnemer (11).  

Er is gekozen voor een semigestructureerd interview. In een semigestructureerd interview, 

liggen de vragen en antwoorden niet van te voren vast, maar de onderwerpen wel. Hierdoor 

wordt het mogelijk de informatie uit de interviews tijdens de analyse met elkaar te 

vergelijken.  

Onderwerpen die in het onderzoek aanbod behoorden te komen werden voorafgaande aan 

de interviews in een topiclijst weergegeven (16, 17).  

De beginvragen binnen het interview waren feitelijke vragen naar persoonsgegevens van de 

geïnterviewden. Vervolgens werd er overgegaan op vragen met betrekking tot de 

onderzoeksvraag.  

Tijdens de eerste fase van het onderzoek waren de interviews vooral gericht op het open 

verzamelen van de data. In de tweede fase van het onderzoek is er op geleide van de 

analyse van de eerder verkregen data, gerichter gevraagd. In de derde en afsluitende fase 

werd het interview afgenomen om de bevindingen vanuit de eerdere fases te toetsen en te 

bevestigen. 

De interviews werden digitaal opgenomen. Daarbij werden er tijdens de interviews korte 

notities gemaakt. Het gesproken materiaal is tijdens de transcriptiefase geheel uitgewerkt. 

De verkregen informatie is geanonimiseerd opgenomen in de verslaglegging, in 

overeenstemming met de Wet bescherming Persoonsgegevens (WBP) (18).  

Controle procedures  

In het onderzoek werden verschillende procedures toegepast om de kwaliteit van onderzoek 

te waarborgen (11). Zo werd de topiclijst voorafgaande aan het onderzoek voorgelegd aan 

een prominente SPV met veel ervaring in de hulpverlening aan patiënten met schizofrenie en 

het bevorderen van empowerment (11, 17.  

Het gebruik van opnameapparatuur tijdens het afnemen van interviews maakte het mogelijk 

om achteraf het interview meerdere malen te beluisteren, waardoor de controle op de 

kwaliteit van het interview achteraf maximaal was (17). 
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Computer ondersteuning werd ingezet bij de transcriptie van de verkregen data en de 

analyse (Winmax-software) om de systematiek te verbeteren en de navolgbaarheid te 

kunnen vergroten (11).  

Veldbetrokken literatuur werd bestudeerd ter verkenning van het veld en als ondersteuning 

van de ontwikkeling van het analytische kader (11). 

Een vorm van ´member check´ werd toegepast, door de resultaten voor te leggen aan de 

laatste deelnemer (11).  

Gedetailleerde beschrijvingen van de gang van zaken tijdens het onderzoek werden op 

memo s vastgelegd. Deze beschrijvingen of audit trail

 

maakt het mogelijk om het tot stand 

komen van beslissingen op basis van interpretaties na te gaan (11,12). 

Gedurende het onderzoeksproces is er controle en begeleiding geboden door een ervaren 

kwalitatief onderzoeker (11).   

Analyse 

De analyse bestond uit de selectie van het materiaal, het lezen en interpreteren van de 

uitgewerkte interviews, ontwikkelen en het systematisch toekennen van codes, verwerken 

van bevindingen in een analytisch kader en vertalen naar nieuwe onderzoeksvragen (11). 

Door het toekennen van codes aan een deel van de tekst, werd de interpretatie van de tekst, 

zoals deze is uitgesproken door de deelnemer, weergegeven. Codering, het toekennen van 

codes werd gebruikt voor het zoeken naar structuuringangen in het onderzoeksmateriaal. Via 

dergelijke ingangen konden opgedane inzichten systematisch op het onderzoeksmateriaal 

worden gecontroleerd (11). Op deze wijze werden aspecten en kenmerken van ervaringen 

van SPV-en bij het bevorderen van empowerment  bij patiënten met schizofrenie 

voortdurend met elkaar vergeleken.  

Het analyseproces werd gestuurd door in fasen de vraagstelling te beantwoorden. In de 

eerste fase werden de concepten empowerment en herstel gebruikt aangevuld met 

(bevorderende) hulpverlening en beïnvloedende factoren. In de tweede fase zijn deze codes 

verder uitgewerkt en in de slotfase getoetst (11).  

Resultaten  

Algemene gegevens deelnemers 

Aan het onderzoek werd door alle elf geselecteerde en benaderde SPV-en deelgenomen 

(100% steekproef). Om de anonimiteit van de deelnemers te kunnen waarborgen zijn de 

kenmerken leeftijd en de kenmerken met betrekking tot werkervaring weergegeven als < of > 

het gemiddelde. In de berekeningen is uitgegaan van hele jaren, gedeeld door n= 11  

Voor een overzicht: zie tabel 1.  
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Ervaringen van SPV-en 

De ervaringen van SPV-en gericht op het beantwoorden van de onderzoeksvraag zijn 

beschreven volgens de gevonden hoofdthema s; De betekenis van empowerment , 

Empowerment in relatie tot herstel , Empowerment bevorderende hulpverlening en 

Beïnvloedende factoren bij het bevorderen van empowerment .  

Voor een schematische weergave: zie figuur 1  

De betekenis van empowerment  

Omschrijving 

De deelnemende SPV-en  omschrijven empowerment in de hulpverlening aan patiënten 

met schizofrenie op verschillende wijzen. Zij verstaan onder empowerment het stimuleren, 

mobiliseren of aantrekken van eigen krachten, talenten of kwaliteiten van de patiënt. 

Deze krachten, talenten of kwaliteiten worden ingezet om een betekenis vol leven op te 

bouwen, het zo goed mogelijk aan kunnen van het leven, vorm te geven aan het leven, het 

leven met de beperkingen van de ziekte, verbetering van de situatie en vermindering van 

klachten, het managen van de ziekte, zelf de regie kunnen bepalen en behoeften en wensen 

kenbaar maken, het beter om kunnen gaan met problemen, bestand te zijn tegen grotere 

problemen en te herstellen. Het navolgende citaat is een illustratie: 

Onder empowerment versta ik, dat je met mensen gaat kijken wat ze weer kunnen 

gaan oppakken om hun leven weer op de rails te krijgen met de beperkingen van hun 

ziekte en daarbij ook zelf de regie te laten bepalen hun behoeftes en wensen kenbaar te 

maken (SPV-1).

 

In het omschrijven van empowerment worden door de deelnemende SPV-en ook 

kenmerken gebruikt als; rehabilitatie, eerherstel, autonomie, zelfbeschikking, 

onafhankelijkheid, gelijkwaardigheid, zelfvertrouwen, zelfrespect en positief zelfbeeld. Een 

deelnemer vertelde: 

Aan de ene kant doet het mij veel denken aan rehabilitatie eer herstel, weer een rol 

kunnen vervullen in de maatschappij, maar aan de andere kant heeft het te maken met 

de manier waarop mensen zelf uiteigen krachten putten (SPV-2).

 

De deelnemers geven weer dat zij het een lastig begrip vinden om te concretiseren en er 

uitdrukking aan te geven Ook wordt empowerment een mooi woord gevondenen, maar 

heeft men geen idee wat hier onder wordt verstaan. Twee deelnemers gaven aan: 

Ik heb geen idee. Ik vind het een mooi woord (SPV-8 en 5).
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Empowerment in relatie tot herstel 

Een deelnemer meent dat empowerment een containerbegrip is, ontstaan binnen 

patiëntenverenigingen, vanuit het perspectief van de patiënt en zegt: 

Ik vind het eigenlijk een container begrip, waarin  patiënten verenigingen op zich zelf 

een belangrijke rol spelen en waar ook professionals aan bij dragen en met name als 

het over herstel gaat(SPV-6).

 

Herstel wordt door de deelnemers als een helderder begrip ervaren in de hulpverlening aan 

patiënten met schizofrenie. Het ontwikkelen van empowerment wordt gezien als bijdrage 

om tot herstel te komen. Onder herstellen wordt door de deelnemers niet verstaan het 

genezen van de ziekte, omdat bij patiënten met schizofrenie veelal allerlei klachten blijven 

bestaan. Benadrukt wordt dat iedere patiënt zijn eigen herstelproces volgt. Er wordt 

benoemd dat je als hulpverlener of als mens wel kan menen dat het leven beter of anders 

vorm kan worden gegeven, maar een patiënt kan niet herstellen op grond van wat een ander 

denkt of wil. Een deelnemer verwoordt dit als volgt: 

Mijn gesprekken met patiënten gaan heel vaak over herstel en wat verstaat iemand 

zelf daar onder. Wat heb je daar voor nodig en het omgaan met kwetsbaarheden 

terugval. Niet zozeer genezen maar omgaan met de ongemakken die je hebt (SPV-6).

  

Empowerment bevorderende hulpverlening 

De deelnemende SPV-en zijn in de hulpverlening niet gefocust op het uitvoeren van één 

hulpverleningsvorm. De keuze van een hulpverleningsvorm komt tot stand door gebruik te 

maken van aanbevelingen uit richtlijnen, resultaten uit onderzoek en eigen ervaringen van de 

SPV. Het onderstaande citaat is een illustratie: 

Natuurlijk ook ervaring en je eigen kleur die je geeft aan de begeleiding. Zeker ook 

wat collega s bevinden of wat onderzoeksresultaten zijn en ik denk zelf ook altijd wel 

heel erg hé.  Ik focus mij niet op één dingetje. Ik probeer altijd wel zoveel mogelijk 

afwegingen te maken (SPV-1).

 

Uitgangspunt bij het aanbieden van hulpverlening is de behoefte van de patiënt. Deze 

behoefte worden niet geuit in termen als het bevorderen van empowerment , maar omvatten 

die aspecten, die bijdragen tot het bevorderen van empowerment bij de patiënt. Een 

deelnemer vertelde: 

Ik heb empowerment nog nooit uitgesproken in het bijzijn van wie dan ook als cliënt. 

Als het voor mij al een ingewikkeld concept is om te bevatten, wat moet een patiënt er 

dan mee. Je zet het in of je probeert het te bevorderen in je bejegening en je 

benadering naar de patiënt toe en in je behandeling (SPV-11).
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Relatie/ Contact 

Het contact, de relatie de interactie tussen de deelnemer als  SPV en de patiënt wordt als 

cruciaal gezien en mede bepalend voor het resultaat van de ingezette interventie.  

Daarbij wordt op de weg, die met de patiënt wordt gegaan de werkwijze volgens de presentie 

benadering als van belang genoemd. Voor het opbouwen van een relatie is volgens de 

deelnemers het aandachtig luisteren naar de patiënt van betekenis. De patiënt moet zich 

gehoord voelen in wat hij wil, kunnen zijn wie hij is, geaccepteerd en respectvol worden 

benaderd en in zijn waarden worden gelaten. Een deelnemer gaf aan: 

Vanuit de presentie benadering vind ik het ook heel belangrijk om iemand tegemoet te 

treden. De presentie benadering is er altijd zijn voor iemand in welke situatie dan ook 

(SPV-11).

 

Voor een vertrouwenswekkende samenwerkingsrelatie wordt transparantie belangrijk 

gevonden. Door voortdurend contact te onderhouden, duidelijk en eerlijk te blijven en uit te 

leggen waarom je iets doet, wordt er vertrouwen en veiligheid geboden.  

Relaties tussen de SPV en de patiënt binnen het team zijn langdurig. Het zoeken naar een 

balans in de professionele relatie wordt hierin als lastig ervaren. In een langdurige relatie 

wordt het onvermijdelijk gevonden dat er dingen gebeuren en er persoonlijke elementen 

worden ingebracht. Deze elementen kunnen de hulpverleningsrelatie beïnvloeden en effect 

hebben op de patiënt. Een deelnemer vertelde het volgende: 

Patiënten weten ook wel iets van mijn achtergrond en mijn privé. Ik heb ook 

problemen, dat hoort bij het leven en als je op een bepaalde manier met problemen 

omgaat en je lost ze weer op nou ja dan geeft dat weer een prettig gevoel en je kunt 

weer verder. Dat zijn dingen waar patiënten iets aan kunnen hebben. Dus aan de ene 

kant is het functioneel, maar je deelt bepaalde gebieden van het leven ook wel een 

klein beetje en dat heeft invloed op de relatie die je met je patiënt hebt (SPV-10).

  

Het vaststellen van de behoefte van de patiënt 

De deelnemers geven weer dat een vertrouwensbasis nodig is om met de patiënt te kunnen 

bespreken wat zijn behoeften en wensen zijn. De Camberwell Assessment of Needs(CAN), 

wordt door de SPV ingezet als instrument op zoek naar de behoeften van de patiënt.  

Een deelnemer legt het als volgt uit: 

Nu met die CAN is dat heel goed inzichtelijk te maken. Dat je in open dialoog 

probeert niet te kijken wat ik vind maar dat je dat je kijkt waar zit de patiënt  met zijn 

problemen, hulpvragen en dat je ook probeert te kijken wat zou mogelijk. Waar wil die 

naartoe daarmee (SPV-3).
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Educatie 

Door de deelnemers wordt aan de patiënten psychoeducatie geboden Psychoeducatie leert 

de patiënt wat de gevolgen van zijn ziekte zijn en waarin de ziekte hem beperkt. Het leert de 

patiënt ook waar hun mogelijkheden zitten en stelt ze in staat hun wensen en ambities 

kenbaar te maken. Een deelnemer meent dat psychoeducatie van grote waarde is en zei er 

het volgende over: 

Ik denk waar een patiënt het meeste aan heeft is, dat hij goed weet wat is mijn ziekte, 

wat heeft het voor gevolgen, waarin beperkt mij dat en tegelijkertijd waar zitten mijn 

talenten, wat kan ik goed wat kan ik ontwikkelen waar ben ik sterk in. Dat is het deel 

wat ik graag ondersteun en dat is die psychoeducatie (SPV-10).

 

Ook Cognitieve GedragsTherapie(CGT), socratisch motiveren of oplossingsgericht motiveren 

worden genoemd om de mogelijkheden van de patiënt te vergroten.  

Lotgenoten contacten en Healt for You groepen bieden naast informatie over gezondheid en 

ziekte waardoor het van ziekte inzicht  wordt vergroot, de patiënt gelegenheid het netwerk uit 

te breiden en sociale contacten aan te gaan.   

Familie contact 

De deelnemers proberen nauw samen te werken met de familie en of eventuele andere 

mantelzorgers. Er wordt in overleg met de patiënt contact met familie opgenomen. Vaak 

weet familie weinig over de ziekte en hebben ze veel meegemaakt met de patiënt. 

In het bijzonder wordt het van belang genoemd contacten te onderhouden met familie van 

allochtone patiënten en deze te betrekken in de hulpverlening. Een deelnemer gaf aan: 

Je moet iets doen met de culturele wereld en met de culturele vormgeving van de 

familie van de patiënt. Marokkaanse mensen wonen bij hun ouders in huis tot ik weet 

niet hoe lang en ook al zijn ze getrouwd dan nog hebben de ouders invloed en veel te 

zeggen. Dus je kan de familie niet uitschakelen in je behandeling (SPV 4).

  

Medicatie management 

De groep patiënten met schizofrenie, waar de hulpverlening van de deelnemers zich op richt 

heeft veelal een lange historie met opnames. Bekend is dat als zij geen medicatie gebruiken, 

zij een groot risico lopen om te decompenseren. Er wordt benoemd dat het goed is om over 

het medicatie gebruik in gesprek te komen. Door goed te luisteren wat de patiënt wil, kunnen 

risico s door het niet innemen van medicatie worden afgedekt en medicatie eventueel 

gefaseerd worden afgebouwd. Een deelnemer stelt: 
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Ik vind het belangrijker dat het strijdpunt weg is, dan dat hij zijn medicatie slikt 

(SPV-9).

  
Arbeid en Dagbesteding 

Voor patiënten met schizofrenie  kan volgens de deelnemers arbeid een belangrijk issue zijn. 

De focus ligt buiten de psychische problemen en het bevorderd de integratie in de 

maatschappij. Een deelnemer benoemde het als volgt: 

Als je werkt hoor je er gewoon meer bij en dat ondersteunt natuurlijk ook. Niet alleen 

autonomie, maar ook zelfrespect en het respect vanuit de omgeving. Ook dat is 

natuurlijk erg belangrijk (SPV-10).

 

Het bieden van structuur of onder de mensen komen kan een doel zijn bij het streven naar 

werk. Als werk, een betaalde baan niet haalbaar is kan dagbesteding in de vorm van 

vrijwilligerswerk of een activiteit in de vorm van een sport of hobby ook aansluiten  

Praktische hulpverlening  

Deelnemers vertellen in de hulpverlening aan patiënten met schizofrenie op meerdere 

gebieden praktische hulp te bieden. Deze hulp kan bestaan uit het ondersteunen van het 

schoonhouden van de eigen woning, maar ook uit het bieden van hulp bij de persoonlijke 

administratie. Een deelnemer noemt voorbeelden als: 

Vergunningen aanvragen voor iets, financiën of activiteiten wat niet lukt. Mee gaan 

naar bedrijfsartsen, wat ook moeilijk is. Gewoon praktische ondersteuning (SPV-5).

  

Case manager en multidisciplinaire samenwerking 

De deelnemers benoemen  in de hulpverlening aan patiënten met schizofrenie  als SPV een 

coördinerende taak te hebben. Er bestaat samenwerking met disciplines binnen de instelling 

als woonbegeleiders, maatschappelijk werk en psychiater, maar ook buiten de instelling 

zoals het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI).  

De samenwerking wordt ook als belangrijk genoemd als klankbord voor de SPV tijdens de 

intervisie, casuïstiek bespreking en als toets bij het inzetten van dwang. Een deelnemer geeft 

weer: 

Ja, nee die multidisciplinaire samenwerking is heel belangrijk. Ik kan niet zonder, dat 

is de standaard (SPW-6).

  

Beïnvloedende factoren bij het bevorderen van Empowerment 

Door de deelnemers wordt weergegeven dat hulpverlening aan patiënten met schizofrenie 

met het oog op herstel altijd mogelijk is. Zelfs in crisis als onder dwang de regie (tijdelijk) 
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wordt overgenomen, kan deze (tijdelijke) overname van de regie als noodzakelijk worden 

gezien voor het ontwikkelen van empowerment bij de patiënt, waardoor hij in staat is om in 

een later stadium de regie weer uit te oefenen. Door een deelnemer wordt dit als volgt 

weergegeven: 

Ik denk dat herstel eigenlijk al begint op het moment dat iemand wordt opgenomen. 

Ook al is hij dan in crisis, eigenlijk begint herstel dan al. Nou ja,  dat je dan al de 

herstel situatie hebt en narmate de behandeling vordert, dat dan steeds  meer 

empowerment om de hoek komt kijken (SPV-7).

 

De beïnvloedende factoren hebben dan ook volgens de deelnemers geen effect op het wel 

of niet uitvoeren van de hulpverlening, maar op de mate waarop de patiënt ervaart 

empowerment en herstel te hebben bereikt.   

Negatief beïnvloedende factoren 

De deelnemers menen dat negatieve beïnvloedende factoren vooral worden veroorzaakt 

door pathologische aspecten, als negatieve en positieve symptomen. Het ziekte beeld 

schizofrenie wordt als complex en invaliderend aangeduid. Een deelnemer benoemd: 

De positieve symptomen die natuurlijk belemmerend kunnen zijn, maar ook de 

negatieve hé de passiviteit en de depressiviteit die mee kunnen spelen (SPV-1).

 

Voor het ontwikkelen van empowerment  wordt door de deelnemers ook als een negatief 

ervaren, dat het voor veel patiënten door de financiële situatie waarin ze verkeren al moeilijk 

is om hun hoofd boven water te houden. Soms komen ze niet verder dan primaire zaken 

zoals het hebben van een dak boven hun hoofd. In dit verband wordt er ook verwezen naar 

de behoeften piramide van Maslow. Een deelnemer zei er het volgende over: 

De leefomstandigheden is ook heel erg belangrijk,  maar vooral hoe zit je in je 

materie. Als je schulden hebt, dat is niet gezondheid als het ware(SPV-3).

 

Op organisatie niveau en regelgeving wordt bureaucratie als een negatief beïnvloedende 

factor benoemd. Naast stigmatisering en vooroordeel met betrekking tot de kwaliteiten van 

de patiënt beperkt de patiënt in zijn mogelijkheden. Een deelnemer vertelde:  

Soms is dat ontzettend complex, wat je moet invullen aan bureaucratie als iemand een 

paar dagdelen voor een organisatie aan de slag wil gaan (SPV-2).

  

Positieve beïnvloedende factoren 

De deelnemers menen dat resultaten uit onderzoeken, het implementeren van richtlijnen en 

het oog hebben voor behandel ervaringen van de patiënt maakt dat de aandoening te 
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managen is en er vorm kan worden gegeven aan het leven naast de beperking. Een 

deelnemer zei: 

Ik meen dat er nu  ruimte is voor de eigen mening van de cliënt, maar ook voor 

onderzoek en visie (SPV-4).

 
Ook menen deelnemers dat door het grotere aanbod van laagdrempelige voorzieningen, de 

patiënten positief wordt beïnvloed om zich te ontwikkelen. Een deelnemer gaf weer: 

Cursussen die mensen verder kunnen helpen om,  zich zelf beter te voelen en toch 

weer tot nieuwe ontwikkelingen te kunnen komen (SPV-1).

  

Discussie 

Uit het onderzoek komt naar voren, dat de aan het onderzoek deelgenomen SPV-en 

empowerment een lastig begrip vinden om te omschrijven. Mogelijk ook door wat Boevink 

Het ontbreken van consensus over de inhoud noemt (19). Judi Chamberlin, verbonden aan 

het centrum voor Rehabilitatie aan de universiteit van Boston meent, dat met de weinig 

operationele definities van empowerment de betekenis van het woord zo breed lijkt, dat het 

moeilijk te beweren is dat empowerment een zinvol concept is. Zij merkt tevens op dat het 

opvallend is, dat empowerment in het buitenland niet wordt vertaald (20).  

De vraagstelling uit dit onderzoek is afgeleid van de vraag: hoe kan ik met mijn 

hulpverleningsactiviteit de empowerment van mijn cliënt bevorderen?  De vraag wordt 

gesteld binnen herstelondersteunende zorg om het herstelproces van de cliënt te kunnen 

ondersteunen (7) Empowerment kan hier gezien worden als middel, basisproces zoals Pool 

ook weergeeft en naar voren komt uit onderzoek naar de verpleegkundige hulpverlening aan 

patiënten met schizofrenie in de maatschappelijke omgeving (21, 22, 23). Empowerment 

draagt bij tot herstel, zoals door de deelnemers aan dit onderzoek wordt benoemd. Maar 

ondanks dat herstel als helderder begrip wordt ervaren blijkt uit de resultaten, dat ook bij dit 

begrip geworsteld wordt met de verschillende interpretaties en openrationalisaties. Men 

benadrukt dat iedere patiënt zijn eigen herstelproces volgt, maar wanneer het echter gaat om 

beïnvloedende factoren spreekt men over de mate waarin herstel wordt bereikt. Het 

proceskarakter en het uitkomstenelement lopen hier door elkaar. Mogelijk ook doordat men 

een balans zoekt tussen de nadelen van de perspectieven, herstel als levenslang proces en 

het veel minder oog hebben voor de sterke kanten van de persoon bij herstel (1).    
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Conclusie 

Vanuit de ervaringen van SPV-en bij het bevorderen van empowerment bij patiënten met 

schizofrenie, komt naar voren dat, zij empowerment een niet éénduidig te omschrijven 

begrip vinden. Herstel wordt als een helderder begrip ervaren, waarbij empowerment 

bijdraagt tot herstel. Door de SPV-en worden meerdere vormen van hulpverlening geboden 

om het herstelproces van de patiënt te ondersteunen. Deze hulpverlening bestaand uit; het 

aangaan van contact/ de relatie, het vaststellen van de behoefte, educatie, het onderhouden 

van familie contact, medicatie management, ondersteunen in arbeid en dagbesteding, 

praktische hulpverlening en case management.  

SPV-en ervaren in de hulpverlening aan patiënten met schizofrenie beïnvloede factoren. 

Deze beïnvloedende factoren hebben geen invloed op de hulpverlening op patiëntniveau, 

maar beïnvloeden de mate waarop herstel wordt bereikt.   

Aanbevelingen 

De begrippen herstel en empowement roepen nog veel vragen op, waaruit blijkt dat er nog 

veel onbekend is over deze fenomenen. Uitkomsten van lopende onderzoeken en een 

degelijk onderzoeksprogramma zal nodig zijn om herstelprocessen nog beter te kunnen 

bevorderen.   

De bijdrage van dit onderzoek is, dat het zich heeft gericht op het beschrijven van ervaringen 

van SPV bij het bevorderen van empowerment bij patiënten met schizofrenie. De 

toegepaste controle procedures hebben de betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek 

vergroot. Deelnemers aan het onderzoek zijn echter binnen twee vergelijkbare identieke 

teams in één instelling geworven, waardoor het bereik van de resultaten zich beperkt tot 

deze teams. Een hetrogenere groep SPV-en door ook andere teams te betrekken in het 

onderzoek, had het bereik vergroot, maar had de haalbaarheid van het onderzoek onder 

druk gezet. Naarmate het onderzoeksthema complexer is en de groep heterogener zullen er 

meer respondenten nodig zijn (13). De meerwaarde van dit onderzoek is echter dat de 

resultaten in een vervolgonderzoek getoetst kunnen worden binnen een ander team en/ of 

een andere instelling.  Ook kan er gekozen worden voor onderzoek vanuit het perspectief 

van een andere professional met betrekking tot ervaringen binnen een andere 

patiëntengroep. Daarbij heeft het onderzoek zich beperkt tot het interviewen van SPV-en, 

waardoor de ervaringen bij het bevorderen van empowerment vanuit hun gezichtsveld zijn 

besproken. Aanvullende data om de validiteit van het onderzoek te verhogen zou  

observerend onderzoek kunnen zijn om inzicht te krijgen hoe empowerment gestalte krijgt 

binnen de SPV-hulpverlening.    
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1Om recht te doen aan het grote aantal vrouwelijke verpleegkundigen is ervoor gekozen de term 
verpleegkundige met de vrouwelijke vorm aan te duiden. Hiermee worden zowel mannen als vrouwen 
bedoeld.Voor de leesbaarheid wordt de term patiënt of cliënt in de mannelijke vorm gebruikt.  

2Vanuit het medisch perspectief en volgens de landelijke afspraken worden mensen met 
psychiatrische ziektebeelden benoemd als zijnde patiënten. De cliëntenbeweging spreekt echter liever 
vanuit hun visie over cliënten. In het artikel wordt ingegaan op beide perspectieven, waardoor zowel 
de term patiënt als cliënt  
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Tabel 1: Overzicht kenmerken deelnemers    

SD 

Geslacht

 
Leeftijd 
>47,5jr.<  

39jr.-58jr.

 
Team 

 
Opleiding 
Wel/ Geen

 
VO-SPV 

Werkzaam* 
in de psychiatrie

 
>22,9jr.< 
42jr.-10jr. 

Ambulante

 
ervaring 
>13,6 jr.< 
27jr.-5jr. 

SPV 
ervaring

 
 >11jr.< 
25jr-2jr. 

SPV-1 

 
Vrouw > Zuid  < < < 

SPV-2 Man > Noord

  
< < < 

SPV-3 Vrouw > Noord

  
> > >< 

SPV-4 Vrouw < Noord

  

> > >< 
SPV-5 Man < Zuid VO-SPV.  > > > 
SPV-6 Man > Noord

  

< < < 
SPV-7 Vrouw > Zuid  < < >< 
SPV-8 Man < Zuid  < < > 
SPV-9 Man > Noord

 

VO-SPV < > > 
SPV10

 

Man < Zuid  > > > 
SPV11 Man > Zuid VO-SPV.  > > < 
* Er wordt veelal eerst ervaring opgedaan als psychiatrische verpleegkundige in de kliniek om vervolgens ervaring op te doen  

als ambulant psychiatrische verpleegkundige, waarna men zich specialiseert tot SPV.     

Figuur 1: Schematische weergaven van de resultaten 
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Ervaringen van Sociaal Psychiatrische Verpleegkundigen bij het bevorderen van 

empowerment bij patiënten met schizofrenie  

Samenvatting  

INLEIDING: Door deïnstitutionalisatie en vermaatschappelijking veranderde de behandeling 

van mensen met ernstige psychiatrische beperkingen naar herstelgerichte ondersteuning. 

DOEL: Het beschrijven van ervaringen van SPV-en bij het bevorderen van empowerment bij 

patiënten met schizofrenie, waardoor er ervaringskennis kan worden gegenereerd en er een 

bijdrage kan worden geleverd aan de ontwikkeling van de herstelvisie en herstelgerichte 

ondersteuning in de SPV-hulpverlening aan patiënten met schizofrenie.VRAAG: Wat zijn 

ervaringen van SPV- en bij het bevorderen van empowerment bij patiënt met schizofrenie? 

METHODE: Er werd een kwalitatief onderzoek uitgevoerd volgens de methodiek van de 

Grounded Theory  binnen een GGZ-instelling. Dataverzameling bestond uit het afnemen van 

semigestructureerde interviews bij doelgericht geselecteerde SPV-en. De analyse vond 

plaats volgens de methode van constante vergelijking. RESULTATEN: Aan het onderzoek 

werd door elf SPV-en deelgenomen. Door de deelnemers werd empowerment verschillend 

omschreven en herstel een helderder begrip genoemd. Er worden meerdere 

hulpverleningsvormen aangeboden, uitgaande van de behoefte van de patiënt. In de SPV-

hulpverlening toegepaste hulpverleningsvormen zijn; het aangaan van een relatie, 

vaststellen van de behoefte, educatie, familiecontact, medicatiemanagement, arbeid en 

dagbesteding, praktische hulpverlening en casemanagement. Positieve- en negatieve 

symptomen, stigmatisering regelgeving en bureaucratie worden als beïnvloedende 

factorenervaren. CONCLUSIE: Empowerment is een niet eenduidig te omschrijven begrip. 

Empowerment draagt bij tot herstel. Meerdere SPV-hulpverleningsvormen worden aan 

geboden om het proces van herstel van de patiënt te ondersteunen Er zijn factoren die de 

mate van herstel beïnvloeden.  

AANBEVELINGEN: Verder onderzoek is nodig om het begrip empowerment en herstel te 

operationaliseren.  

Trefwoorden: Grounded Theory, (Sociaal) Psychiatrische Verpleegkundigen, (Ambulante) 

Hulpverlening, Schizofrenie     
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Experiences of Community Psychiatric Nurses to enhance empowerment for patients 

with schizophrenia  

Summary  

INTRODUCTION: Deinstitutionalisation en socialisation changed the treatment of people 

with serious mental limitations to promoting recovery.  

AIM: To describe the experiences of social psychiatric nurse to enhance empowerment of 

patients with schizophrenia, as a result of which given insight in these experiences and there 

a contribution can be made to the quality of the nurse-practice at the promotion of the 

empowerment at patients with schizophrenia. QUESTION: What are experiences of CPN s in 

promotion empowerment for patient with schizophrenia? METHOD: A qualitative study was 

conducted according to the `Grounded Theory method in a location of a psychiatric 

institution. Semi-structured interview were performed, at purposeful selected CPN s. The 

analysis took place by systematic granting codes, according to the method of constant 

comparison. For increasing the quality of the study several control procedures has been 

applied. RESULTS: eleven nurses taken part at the study. By the participants empowerment 

was defined in different ways and the called recovery as more useful concept. Several 

services forms are offered, tailored to by the need of the patient. In CPN-service the applied 

assistance include; building a relationship, determining the need of care, education, family 

contact, medication management, work and day spending, practical assistance and case 

management. Positive and negative symptoms of schizophrenia, stigmatisation, legislation 

and bureaucracy become as influencing factor. CONCLUSION: `Empowerment is not 

defined unambiguous.  Empowerment contributed to recovery. Several interventions are 

offered to enhance empowerment for patients with schizophrenia. The service is influenced 

patient and contextual factors. RECOMMENDATIONS: Further research is necessary to 

define the term `empowerment and recovery. `   

Keywords: Grounded Theory, (Community) Psychiatric Nursing, Community Practice, 

Schizophrenia    
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