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Arkin is een overkoepelende stichting die twaalf "merken" omvat: Mentrum, Jellinek, Punt P, 
Roads, Novarum, NPI, Inforsa, Sinai Centrum, Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam, Arkin 
basis GGZ, Arkin Jeugd & Gezin en Arkin Ouderen. Meer informatie vindt u op www.arkin.nl
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Interview met voorzitter en ex-voorzitter Naastbetrokkenraad 
Marijke de Kok-Res en Francine Boske
De Naastbetrokkenenraad van Arkin zet zich in om de positie van naasten van cliënten 

te verbeteren. De Raad vindt het belangrijk dat naasten goed ondersteund worden en 

betrokken bij de behandeling. Daarvoor adviseert zij Arkin en haar merken en doet zij 

mee aan allerlei verbeterprojecten. De Naastbetrokkenenraad (verder NBR) bestaat uit 

vrijwillige leden en een voorzitter, Marijke Res-de Kok-Res. Zij heeft Francine Boske in 

die functie opgevolgd. Francine is nu lid van de NBR en werkt sinds enige tijd ook als 

Familie Ervaringswerker binnen Arkin. 

Francine en Marijke zijn moeders. De zoon van Marijke is vele jaren opgenomen 

geweest bij Arkin. De zoon van Francine heeft een intensieve behandeling achter 

de rug en zet nu stappen naar verder herstel. Hun zonen hebben meerdere 

malen psychoses gehad en zijn verslaafd geweest aan (soft)drugs. Als moeders 

en naasten hebben Francine en Marijke jarenlange ervaring met hulpverleners 

binnen de psychiatrie en die ervaringen lopen uiteen van (heel) negatief tot 

positief. Marijke heeft (meer dan 25 jaar geleden bij een andere GGz-instelling) nog 

meegemaakt dat zij als oorzaak van de ziekte van haar zoon werd gezien. Dat werd 

haar door de behandelaar ook zo gezegd. Francine heeft wat dat betreft positievere 

ervaringen. Overeenkomst is dat zij als moeders veel aan de bel moesten trekken 

om gehoord, gezien en betrokken te worden. Of zij wel 

of niet betrokken werden door de hulpverlening had 

vooral te maken met de persoonlijke keuze en voorkeur 

van de behandelaar. En die wisselden vaak. 

Maar Francine en Marijke gingen niet bij de pakken neer 

zitten en accepteerden niet als zij buiten spel werden 

gezet. Juist omdat zij zich verplicht en verantwoordelijk 

voelden als moeder en je je zoon niet wil en kan loslaten. 

En hoop hielden op een betere toekomst. Maar in de 

zorg voor de ander gingen zij ook hun eigen grenzen 

over. 

Francine: “Je leert op een gegeven moment wel dat je in 

de eerste plaats ook goed voor jezelf moet zorgen, dat je 

er dan pas echt kunt zijn voor de ander. 

Marijke: “Want naast mijn zoon heb ik ook nog mezelf en 

een dochter waar ik voor moest zorgen”. >>
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Francine heeft ervaren hoe belangrijk haar rol in de behandeling kon zijn, nadat zij bij de behandelaar aangaf dat haar zoon ook drugs 

gebruikte. Iets waar deze niet van op de hoogte was. Ook kwam haar zoon vaak niet op afspraken en was zij dus de constante factor in zijn 

leven. Francine vroeg toen om een gezamenlijk gesprek en werd vervolgens meer betrokken. Daardoor ontstond er uiteindelijk een netwerk 

om haar zoon heen. Daar maakte de behandelaar ook deel vanuit. Francine: “Zo is mijn zoon gestopt met blowen. Hij werd met liefde 

klemgezet”. 

De hulp voor de zoon van Marijke kwam pas laat op gang. Het gebrek aan hulp gecombineerd met, zoals Marijke dat noemt, “onwetendheid” 

deed de situatie van haar zoon snel verslechteren. Marijke heeft het gevoel altijd achter belangrijke positieve ontwikkelingen in de psychiatrie 

te zijn aangelopen. Naastbetrokkenbeleid was er toen nog niet en haar werd niet uitgelegd wat er aan de hand was of hoe zij daar als moeder 

mee om kon gaan. Haar zoon werd ook zonder voldoende medicatie langdurig geïsoleerd. Die situatie is in de psychiatrie gelukkig wel 

veranderd. Haar zoon was ook heel wisselend in zijn wens om haar wel of niet te betrekken. Dat maakte de situatie nog complexer. Hoe daar 

mee om te gaan werd niet besproken. Maar zij bleef wel heel belangrijk in het leven van haar zoon. Ook toen hij was opgenomen, bleef zij voor 

hem koken. Want in zijn psychose vertrouwde hij het eten van de kliniek niet. Zijn eten bracht zij ingepakt en geseald naar de kliniek, zodat 

haar zoon er zeker van kon zijn dat er niet mee ‘geknoeid’ was. Een jaar later accepteerde hij gelukkig het eten van de afdeling. 

Francine en Marijke zien dat er inmiddels heel wat positieve veranderingen hebben plaatsgevonden binnen Arkin. De behandelvisie 

van Arkin gaat ook nu uit van Triadisch werken: dat naasten betrokken en ondersteund moeten worden. In de praktijk gebeurt dat alleen 

nog lang niet altijd. Nog steeds is je positie van naaste vaak afhankelijk van de hulpverlener en niet vanuit de visie dat Triadisch werken altijd 

belangrijk is. En daar zetten Marijke en Francine zich juist voor in, om het volgende te bereiken: dat de keuze om Triadisch te werken niet 

vrijblijvend is en afhankelijk van de behandelende persoon. Dat het normaal is dat een cliënt in en met zijn omgeving behandeld wordt. 

Dat een behandeling ook alleen dan pas goede resultaten kan opleveren. Met als uitgangspunt dat er geen herstel mogelijk is zonder een 

betrokken omgeving. 

Francine en Marijke zijn ervan overtuigd dat de Naastbetrokkenenraad hier een positieve bijdrage aan levert. Zij hebben ondervonden dat 

persoonlijke ervaringen delen met beleidsmakers ook wat kan openbreken. Dan is de kans groter dat het niet alleen bij papier blijft. Begrip 

kweken door het delen van je verhaal en vervolgens invloed proberen uit te oefenen op het beleid. De NBR jaagt de ontwikkelingen aan en 

signaleert waar het goed en minder goed gaat. Francine: “Als NBR zijn wij toch de stem van de naaste. Het belang van Triadisch werken wordt 

inmiddels breed erkend en de wil is er ook. Maar hoe daar in de praktijk handen en voeten aan te geven, dat vinden hulpverleners vaak nog 

lastig. Het Triadisch werken is nog niet voldoende ingebed.”. 

Francine vindt het daarom ook belangrijk dat goede voorbeelden worden benoemd en verder worden verspreid: “Hulpverleners denken er 

ook vaak te zwaar over; vaak gaat het om het geven van basale informatie aan naasten en betrokkenheid bij voorbeeld intake, behandel- en 

signaleringsplan. Marijke vult aan: “Als NBR proberen wij de organisatie ook te inspireren om volgende stappen te zetten. Naasten zijn een 

medestander, zowel voor de cliënt als de hulpverlener. Ik gun de naasten ook meer lotgenotencontact, dat is iets wat ik zelf heb gemist”. 

Francine en Marijke zijn het erover eens dat verbinding met het netwerk van cliënten een voorwaarde is voor hun herstel. Eigenlijk kan 

niemand bestaan zonder netwerk. Als dat er niet is, moet je daaraan werken. Dat is natuurlijk niet altijd succesvol, maar het gaat om de 

constante inzet hiervoor. We zijn afhankelijk van elkaar en het is belangrijk elkaar in verbondenheid te zien.

Wil je je ook inzetten voor de Naastbetrokkenraad? 
Speciale talenten zijn echt niet nodig, er is altijd iets passends voor je te vinden!
We zijn een hechte en betrokken groep waar plaats is voor jouw ervaring.

Bel of mail ons vrijblijvend voor informatie of een kennismakingsgesprek:
T: 020-590 4095 op donderdag van 12-13.30 uur
E: naastbetrokkenenraad@arkin.nl NaastBetrokkenenRaad

 >>
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Check de website van Naasten in Kracht
Staan blijven en steun bieden

Naasten in Kracht is er voor naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid (partners, kinderen, ouders, broers, zussen en goede 

vrienden). Via deze website krijg je informatie, tips, inspiratie en steun. Vooral van elkaar. De informatie is zo algemeen mogelijk zodat zoveel 

mogelijk naasten er van kunnen profiteren. Je kunt door middel van filters de informatie en persoonlijke verhalen lezen die voor jou van 

toepassing zijn. Naasten in Kracht is een initiatief van 9 cliënten- en familieorganisaties in de ggz.

“Door goed voor mijzelf te zorgen kan ik de ander beter steunen”

Neem een kijkje op www.naasteninkracht.nl. 

Zo’n 13 aandoeningen worden beschreven met daarbij de invloed die deze kunnen hebben op naasten. Met tips voor jou, informatie over 

lotgenotengroepen, communicatie-aandachtspunten en veel meer. Zo zijn er ook vele ervaringsverhalen te lezen die naasten geschreven 

hebben. Ook is het mogelijk om je eigen verhaal te schrijven en te laten plaatsen op de website. Het doel van ervaringsverhalen is om andere 

naasten (partner, ouder, kind, broer, zus, vriend, buur, collega, kennis of andere betrokkenen bij mensen met een psychische kwetsbaarheid) 

te laten zien dat zij niet alleen zijn, maar dat er ook andere mensen worstelen met vergelijkbare situaties. Uit deze verhalen kunnen mensen 

troost halen en tips en adviezen over de omgang met de persoon met een psychische kwetsbaarheid.

Terugblik ontmoetingsavonden voor naasten in Buurthuis de Horizon 
Het is nu bijna 2 jaar geleden, dat Arkin Preventie Volwassenen en de Naastbetrokkenenraad begonnen met ontmoetingsavonden voor 

naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid. In dit artikel wordt dieper ingaan op één van de thema’s die besproken zijn, om een 

indruk te geven van wat er op zo´n avond naar voren komt. >> 

U bent van harte welkom!

Wanneer: Eens in de twee weken op maandagmiddag

Data: 10, 24 februari, 9, 23 maart, 6, 20 april, 8, 22 juni 2020

Tijd: 13 – 15 uur

Plaats: Huis van de wijk De Honingraat

Slotermeerlaan 103 (bij Plein ‘40-‘45)  

Doel: informatie, onderling contact en steun

Er wordt Nederlands, Marokkaans-Arabisch en Berbers 

gesproken.

Voor meer informatie of voor een kennismakingsgesprek

kunt u terecht bij de begeleiders:

Said Haouam 06 – 104 84 053

Marileen van Spijk 06 – 479 66 428

Lotgenotengroep MIZEN (BALANS) 
voor Nederlands-Marokkaanse familieleden van personen met 
gevoeligheid voor psychosen

We weten dat het voor veel mensen niet makkelijk is om de eerste keer naar een lotgenotengroep te gaan. Wie zal je daar ontmoeten 

en wat kun je wel en niet zeggen?

Daarom raden we iedereen aan eerst een kennismakingsgesprek te voeren met de begeleiders Said of Maileen, waarin je meer hoort 

over de groep en wat je kunt verwachten.

Het is ook mogelijk de eerste keren naar de groep te komen en vooral te luisteren en weinig of niets te zeggen. Ook dat kan al steun 

geven. En dan kun je zelf ontdekken of de groep iets voor je is.
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Thema Levend Verlies: het besef dat je familielid met een psychische aandoening, misschien daardoor niet het leven kan leiden wat hij/zij 

zich had voorgesteld.

Duidelijk werd dat de pijn/het verdriet niet altijd als rouw wordt herkend. Met rouwen bedoelen we het verdriet over wat jij aan verwachtingen 

had wat betreft je familielid, waarschijnlijk door zijn psychische aandoening niet meer mogelijk is. De manier van rouwen kan verschillen per 

persoon en ook per cultuur. Er werd een korte inleiding van het thema gegeven over: Omgaan met “lastige” gevoelens en acceptatie. Staan 

we onszelf toe om ’t even niet aan te kunnen? Om ’t even niet te weten? Om kwetsbaar te zijn? Wij kunnen niet alles kiezen wat er op ons 

levenspad komt maar wel hoe wij ons hiertoe verhouden! We kunnen onze gevoelens van verdriet, boosheid of angst serieus nemen, ze 

toelaten en tegelijkertijd op zoek gaan naar iets wat we ernaast kunnen plaatsen. Op zoek gaan naar dat wat ons hoop en kracht geeft. 

Kwetsbaarheid en kracht zijn beide in ieder mensenleven aanwezig. Zelf kunnen we zoeken naar een juiste balans tussen deze twee. 

Wat helpt, wat kun je zelf doen: 

• Rouw is een proces en geeft hoop omdat het aangeeft dat er beweging in zit.

• Wat helpend is bij rouw: iets nieuws doen.

• De nieuwe situatie omarmen. Voorbeeld: iemand vertelde, dat haar zoon niet meer thuis kon wonen. Na een periode van verdriet kon ze, 

door mee te doen aan het dagelijks leven op zijn nieuwe plek, weer plezier ervaren en de positieve kant zien van wat eerst als verlies voelde.

• Een groep waar je samen activiteiten mee onderneemt, kan steunend zijn. Het bij elkaar zijn is troostrijk. 

• Het herkennen van pijn en verlies bij anderen in een groep kan steun en troost geven (lotgenotengroep). 

• Je gevoelens delen met anderen en je hierdoor bewust worden hoe je ermee om kunt gaan 

• Belangrijk om goed voor jezelf te zorgen; jezelf niet vergeten. 

• Een macht die groter is dan jijzelf: de een noemt het God, Jahweh of Allah, de ander noemt het de natuur of spiritualiteit. Het je een deel van 

een groter geheel voelen. 

• Het schrijven van kleine verhaaltjes; je eigen realiteit creëren in een verhaaltje 

• Individuele steun van een psycholoog

Wij sturen de naar voren gekomen punten mee in de uitnodigingsbrief voor de volgende ontmoetingsavond, zodat de deelnemers er 

blijvend iets aan kunnen hebben. 

Mocht u interesse hebben in het deelnemen aan onze ontmoetingsavonden dan kunt u een mail sturen naar emailadres: 

naasten-westerpark@arkin.nl. De data in 2020 worden binnenkort bekend gemaakt.

In een volgend artikel in onze nieuwsbrief de Omgeving zal ik ingaan op een ander thema dat wij vorig jaar besproken hebben op één van 

de ontmoetingsavonden. 

Marianne Wijcherson, lid naastbetrokkenenraad

>>

MIND opent Ervaringenmonitor Wet Verplichte GGz (Nieuwsbericht van Ypsilon)
"Heb je ervaring met de Wvggz, positief of negatief? Laat het ons weten!" 

Onder dat motto heeft MIND, waartoe ook de Naastbetrokkenenraad Arkin en Ypsilon behoren, zojuist de Ervaringenmonitor Wvggz

gelanceerd. De Wet verplichte ggz, waar de afkorting voor staat, is op 1 januari ingegaan als vervanger van de Wet Bopz en regelt vanaf nu 

gedwongen zorg. Met de monitor willen we vinger aan de pols houden hoe de wet in de praktijk werkt voor cliënten en naasten, zodat we 

belangrijke signalen doorgeven aan de wetgever (de overheid) en aan de uitvoerders van de wet, zoals de ggz en justitie. 

Eerder hebben MIND en Ypsilon zich voor de nieuwe wet sterk gemaakt. Die ziet er op papier goed uit, maar het is de praktijk die telt. 

Zo willen we dat bij de toepassing van verplichte zorg uiterste zorgvuldigheid in acht wordt genomen: verplichte zorg mag alléén worden 

gegeven als er géén andere mogelijkheden meer zijn. Omdat niemand weet hoe de praktijk eruit gaat zien, is de monitor ingesteld. 

De monitor is alleen bedoeld om eigen ervaringen te delen. 

Voor wie op zoek is naar informatie ontwikkelde Ypsilon de toolkit 'Het is crisis thuis'. www.ypsilon.org/crisis-thuis-toolkit 

En wie toch behoefte houdt aan advies, kan terecht bij de adviesdienst van Ypsilon:

T: (088) 000 21 20 E: adviesdienst@ypsilon.org
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Training ‘Werk en mantelzorg 
combineren’ 
Combineert u een baan met de zorg voor een 

naaste die ziek is of een beperking heeft? Dan 

bent u niet de enige. In Nederland is 1 op de 

6 mensen werkende mantelzorger. Hoe zorgt 

u voor een goed evenwicht tussen zorg, werk 

en privé? 

Tijdens de training gaan we in gesprek over 

hoe u de regie houdt, grenzen stelt en hoe u 

zorgt voor meer energie. Dit doen we aan de 

hand van leuke opdrachten en oefeningen. 

U krijgt concrete handvatten en tips en u 

ontmoet anderen die in dezelfde situatie 

zitten. 

Balans tussen werk mantelzorgtaken 

Een goede mantelzorg- en werkbalans hangt 

af van verschillende factoren. Van invloed is 

uw werksituatie, uw mantelzorgsituatie 

en uzelf. In de training komen die invloeden 

aan bod. 

Aan de orde komt onder andere: 

• Wat bespreekt u met uw collega’s en 

leidinggevende? 

• Hoe krijg en houd u de regie? 

• Hoe zorgt u voor meer energie? 

• Grenzen stellen, hoe gaat u ermee om? 

In de training leert u omgaan met 

bovenstaande onderwerpen. Daarnaast 

ontmoet u andere werkende mantelzorgers 

waarmee u ervaringen kunt uitwisselen en 

elkaar tips en feedback kunt geven. 

Wanneer? 

De ééndaagse training wordt gegeven op 

7 februari, 26 juni en 21 november 2020. 

Heeft u een naaste met een 
psychische kwetsbaarheid?
U wilt anders leren communiceren met degene voor wie u zorgt...

U zoekt naar manieren om samen te genieten en u minder belast te voelen...

Doe mee aan de gratis MAT-training 'hanteren van psychische problemen'.

Data en locatie
De training wordt drie keer gegeven. U kunt 
kiezen welke serie van zeven bijeenkomsten 
het beste bij u past. 

Training A: 7x donderdagavond
5 september t/m 24 oktober 2019
(5, 12, 19 sept. en 3, 10, 17, 24 okt.)
Achter Oosteinde 9, 1017 XP Amsterdam

Training B: 7x maandagavond
18 november 2019 t/m 13 januari 2020
(18, 25 nov., 2, 9, 16 dec. en 6, 13 jan.)
Zwanenburgwal 206, 1e verdieping,  
1011 JH Amsterdam.

Training C: 7x donderdagavond
19 december 2019 t/m 13 februari 2020
(19, dec., 9, 16, 23, 30 jan. en 6, 13 feb.)
Achter Oosteinde 9, 1017 XP Amsterdam.

Tijd
17.30 - 21.00 (incl. soep en een broodje)

Ook meedoen of meer informatie?
Bel of mail Markant, centrum voor mantelzorg
T  020 886 88 00
E  info@markant.org

“Al tijdens het volgen van de training

veranderde het contact met mijn zoon.

We hebben minder conflicten en ik kom

beter voor mezelf op. Ik vond het soms

confronterend, maar ik heb veel aan de

training gehad.”

Een ex-deelneemster 

Doe mee aan de gratis 
'MAT-training´.

• Zeven bijeenkomsten

• Concrete handvatten en tips

• Veel voorbeelden uit de praktijk

• Anderen ontmoeten die in dezelfde situatie zitten

• Hulp en steun vragen

Waar?

Buurtboerderij ‘Ons Genoegen’ 

Spaarndammerdijk 319, 1014 AA Amsterdam 

Aanmelden

Deelname is gratis en wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Amsterdam en Markant. 

Voorafgaand aan de bijeenkomst vindt een telefonische intake plaats. 

Aanmelden kan bij Markant: T 020 886 88 00 of info@markant.org

Meer informatie? 

Bel naar Markant T: 020 886 88 00 of kijk op www.markant.org
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Cursus: Omgaan met iemand met een eetstoornis 
Voor familieleden, partners en direct betrokkenen van mensen met een eetstoornis organiseert Novarum de cursus “Omgaan met iemand met 

een eetstoornis“. Daarin komen de volgende thema’s aan bod: 

• Wat is een eetstoornis? Wat zijn de gevolgen ervan? 

• Hoe kijkt u tegen de eetstoornis aan van uw kind, partner, broer/zus, etc. Wat zijn uw gevoelens daarover? 

• Handvatten voor het omgaan met uw partner of familielid en spanningen in de thuissituatie 

• Tips voor de communicatie met uw partner of familielid 

• Een ervaringsdeskundige komt vertellen 

• Zorgen voor jezelf 

Ervaring 

“Grote dankbaarheid voor deze mogelijkheid. Als ouder van een kind met eetstoornis kun je je ongemerkt somber, schuldig, bezorgd gaan 

maken. Dat is ook voor het kind niet goed. Door de heldere maar betrokken en ter zake kundige manier waarop Mignon en Anouk de cursus 

begeleidden, begon ik zelf weer grond onder de voeten te voelen. Ik denk dat die verandering in mij ook een positieve invloed heeft op mijn 

dochter en bovendien mij heeft doen inzien welke mogelijkheden er voor mij zijn om met de situatie om te gaan en om mijn dochter tot steun te 

zijn.” – ervaringsdeskundige moeder – 

Praktische informatie

De cursus is voor naastbetrokkenen van cliënten met anorexia, boulimia of eetstoornis NAO. De cursus bestaat uit vier wekelijkse bijeenkomsten 

van 2 uur en wordt meerdere keren per jaar door Novarum verzorgd. Voor een prettige gang van zaken, is het zeer wenselijk dat u alle 4 

bijeenkomsten aanwezig bent. 

De cursus wordt vier keer per jaar gegeven en er wordt een bijdrage van € 5,- per persoon gevraagd. 

Voor informatie en aanmelding kunt u contact opnemen via telefoonnummer 020 590 47 10 

of per e-mail via naastbetrokkenen@novarum.nl 

Meer informatie over Novarum: www.novarum.nl

Deze nieuwsbrief is ontworpen en opgemaakt door Roads Print & Pixels - www.roadsprintenpixels.nl 
Roads Print & Pixels is een sociale onderneming. In deze professionele printshop en ontwerpstudio worden mensen met een achtergrond in de 
GGz of verslavingszorg begeleid bij het hervinden van structuur, dagbesteding of werk.

Voor psychische problemen:

www.arkinbasisggz.nl en ga naar ‘Familie’ 

Gratis adviesgesprek voor naasten: 

Preventie 

T: 590 1330 (receptie) 

Voor verslavings problematiek: 

www.jellinek.nl en ga naar ‘Familie’ 

Gratis adviesgesprek voor naasten: 

Jellinek Expert Team 

T: 088-505 1220 elke werkdag 

van 9.00-11.00u en 15.00-17.00u. 

Voor eet-problematiek:

www.novarum.nl en ga naar ‘Betrokkenen’ 

Ondersteuningsaanbod voor naasten: 
Voor de naasten van Arkin die iemand in hun omgeving hebben met een psychiatrisch probleem en/of verslaving, is er een ruim 

aanbod aan cursussen en ondersteuningsmogelijkheden: 

Voor het Amsterdam breed ondersteuningsaanbod: www.voorggznaasten.amsterdam


