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jaaroverzicht 2015

ExFam draagt bij aan een humane begeleiding 

van mensen in langdurige en intensieve zorgsituaties 

door inzet van Familiezorg
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Het hart van de zorg is daar waar de zorg gegeven 

wordt, waar kwetsbare families vragen, problemen 

en wensen hebben. Die families zijn in toenemende 

mate zelf verantwoordelijk voor hun zorg. De mo-

derne samenleving is immers aan het veranderen. De 

verzorgingsstaat groeit uit tot een managementstaat. 

Waarden als onderlinge solidariteit en sociale zeker-

heid maken plaats voor efficiëntie en effectiviteit. Wat 

betekent dit voor de praktijk? Wat gebeurt er in de 

ontmoeting tussen zorgvragers, familiezorger en be-

roepskrachten? Wat speelt er zich af in die zorgrela-

ties?
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Inleiding

2015 Ligt al weer enkele maanden achter ons. De verwachting was dat het een 
rustig overgangsjaar zou worden. Door de transitie van diverse zorgactiviteiten 
per 1 januari 2015 zijn nieuwe werkwijzen ontwikkeld en moeten organisaties 
meer gaan samenwerken. 

Zoals in het jaaroverzicht 2014 al vermeld, zijn de inkomsten vanuit subsidie-
gelden drastisch verminderd. Dankzij de trainingsactiviteiten is het mogelijk de 
werkzaamheden voort te zetten, onze expertise te handhaven en uit te breiden. 
Nieuwe workshops zijn ontwikkeld. 

Aan het dienstverband van onze secretaresse Gerrie van Berkel kwam per 1 fe-
bruari definitief een einde. De door haar uitgevoerde werkzaamheden zijn onder 
elkaar verdeeld. Eén van de taken van Gerrie was het verwerken van de evalu-
aties van de trainingen. We hebben Tonine Groten bereid gevonden deze klus 
tijdelijk te klaren. 

Wij, de medewerkers, hebben niet stil gezeten. Dankzij de extra financiële mid-
delen van de gemeente Tilburg kunnen er meer activiteiten worden uitgevoerd 
en nieuw PR-materiaal ontwikkeld. Dit alles met als doel zoveel mogelijk ‘nieuwe’ 
mantelzorgers te ontmoeten en daar waar nodig begeleiding te bieden.

Familiezorg Nederland kreeg in 2015 meer en meer vorm. Er is besloten in 2016 
het Kennisplatform Familiezorg-Nederland op te richten..

Er is een casus uitgebreid op papier uitgewerkt om inzichtelijk te maken wat de 
impact is voor een gezin met (in dit geval) puberkinderen waarin moeder gehan-
dicapt raakt. Het resultaat is verbluffend.

We zijn een kleine, maar levendige organisatie die voortdurend bezig is met een 
inspirerende ontwikkeling van zichzelf en anderen.

U leest hierover meer in dit beknopte jaaroverzicht 2015.
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Hersenletsel
In Nederland zijn 500.00 mensen met een min of meer ernstige vorm van hersenletsel. Jaar-
lijks komen er ± 120.000 mensen bij. Het gaat om traumatisch opgelopen hersenletsel door 
een val, herseninfarct, of -bloeding, hartfalen, e.d. Er wordt meer en meer een beroep op onze 
expertise gedaan door partners en familieleden van mensen met hersenletsel.

Er zijn naast de gebruikelijke systeembegeleiding ook een aantal bijeenkomsten in samen-
werking met andere organisaties georganiseerd. In het NAhuis samen met ContourdeTwern 
en medewerkers van de Schakelring speciaal voor mantelzorgers. Hierbij waren ± 25 mensen 
aanwezig. In de Reeshof samen met ContourdeTwern en Siza zijn twee bijeenkomsten georga-
niseerd (1 ’s middags, 1 ’s avonds) voor getroffenen en hun partner. Ook deze bijeenkomsten 
zijn goed bezocht. Uit deze bijeenkomsten kwam het verzoek dit vaker te organiseren.

In 2015 is samen met Las Psychologie de cursus ‘Naast Geven Ook Leven’ georganiseerd.Deze 
cursus biedt partners, mantelzorgers, gezinsleden van een getroffene door hersenletsel:
- kennis over de werking van de hersenen;
- kennis over gevolgen van hersenletsel;
- handvatten hoe om te gaan met lichamelijke en geestelijke gevolgen;
- aandacht voor de relatie door veranderd gedrag;
- aandacht voor verwerking en aanvaarding;
- stilstaan bij relatie, die onder druk komt te staan;
- rolomkering, zondebokmechanisme.

Een medewerker was aanwezig tijdens de maandelijkse inloopbijeenkomsten van LAS Psycho-
logie waarbij informatie is gegeven over onderwerpen die met Niet Aangeboren Hersenletsel 
te maken hebben.
Volgens afspraak verzorgt Expertisecentrum Familiezorg 1 à 2 keer per jaar een thema. In 
2015 zijn we daar mee begonnen. Het thema is het effect van NAH op familie, vrienden en col-
lega’s. Er waren ± 40 deelnemers. Naar aanleiding van deze presentatie volgen uitgebreidere 
contacten met getroffenen en partners. 

De bijeenkomsten van Cafe Brein zijn bedoeld voor getroffenen met hersenletsel, hun familie, 
vrienden en kennissen. Zowel in Tilburg als in Waalwijk wordt vijf keer per jaar een bijeen-
komst georganiseerd. In Tilburg zijn we aanwezig om vragen van familieleden te beantwoor-
den. In Waalwijk vervullen we de functie van ‘kroegbaas’ samen met medewerkers van het 
RIBW.

 Café Brein
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Mede door bezuinigingen in de zorg wonen mensen met dementie langer thuis. Dit legt een 
grote druk op hun naasten Het duurt lang voordat de familie de zorg uit handen geeft. Op-
name in een zorginstelling wordt zo lang mogelijk uitgesteld. 

Op onze organisatie wordt regelmatig een beroep gedaan om families te begeleiden. Wij dra-
gen deze aanvragen over aan de dementieconsulent. Door het grote aantal aanvragen hebben 
zij soms een wachtlijst. Om mensen niet te lang te laten wachten, pakken wij zo’n casus tijde-
lijk op. Hierbij werken we nauw samen met de praktijkondersteuner van de huisarts.

Acht keer is de groep van partners in 2015 bij elkaar gekomen in MFA de Poorten. De groep 
bestaat uit negen deelnemers. Ieder jaar overlijden partners met dementie, ieder jaar komen 
nieuwe deelnemers o.a. via GGZ Breburg. Persoonlijke begeleiding in de vorm van huisbezoe-
ken is onderdeel van de ondersteuning. Drie keer was dit nodig. Ook een tiental telefoontjes 
zijn gepleegd. 

Het belangrijkste resultaat van de bijeenkomsten is het voorkomen van overbelasting bij de 
partners (in samenwerking met de dementieconsulenten, medewerkers van GGZ Breburg en 
verzorg- en verpleeghuismedewerkers). Deelnemers leren iedere bijeenkomst van elkaar, ie-
dereen voelt zich veilig om alles tegen elkaar te zeggen, bijzonder effectief in het proces van 
de verwerking van verlieservaringen.   

Zorgboerderijen merken meer en meer dat de druk op mantelzorgers van partners met de-
mentie hoger wordt. Hoewel het geen corebusiness is van een zorgboerderij, schenken ze 
hier wel aandacht aan. In november is het thema mantelzorg besproken met familieleden van 
mensen met dementie. Er waren 43 mensen aanwezig met een grote herkenbaarheid met 
betrekking tot de problematiek. De behoefte is uitgesproken hier in 2016 een vervolg aan te 
geven.

Voor de derde keer op rij kwam het verzoek om een thema vanuit de Methode Familiezorg 
als workshop voor professionals werkzaam in geriatrie te verzorgen. Er waren die dag ± 60 
deelnemers.

Dementie

 Partnergroep van mensen met een dementie 

 Zorgboerderij ’t Erf in Udenhout

 Geriatriedagen Den Bosch 
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Onderwerp Geriatriedagen: anticiperend rouwen
Veel elementen van rouwen bij dementie zijn dezelfde als bij rouw na een overlijden. We ston-
den in deze workshop stil bij de verschillen. De levende naaste/partner/ouder en de omgeving 
die geen steun en begrip biedt doordat er geen sprake is van ‘echt’ verlies door overlijden.

Deze verschillen zijn geïllustreerd met een welgekozen fragment uit de film ‘Amour’. In een 
korte opdracht worden de deelnemers uitgedaagd te bedenken, hoe de rouwenden te kunnen 
ondersteunen.

Dankzij extra financiële middelen van de gemeente Tilburg is in de week van de informele 
zorg goed uitgepakt om (beginnende) mantelzorgers te bereiken en nieuw PR-materiaal te 
ontwikkelen.
In samenwerking met ContourdeTwern zijn o.a. de volgende acties uitgevoerd:
• een filmavond met als thema dementie in wijkcentrum ‘t Sant;
• een gezamenlijke maaltijd (mede aangeboden door Resto vanHarte) in ’t Kruispunt;
• een toneelvoorstelling met als thema mantelzorg in De Driehoek;
• een voorlichtingsavond voor naasten van mensen met NAH i.s.m. het NAhuis;
• twee bijeenkomsten voor getroffenen met NAH en hun naasten;
• een informatiedag in de hal van het TweeSteden Ziekenhuis en het Elisabeth Ziekenhuis;
• er is een informatiepakket samengesteld waarmee in huisartspraktijken meer aandacht 

wordt gevraagd voor mantelzorgers;
• het zogenaamde mantelzorgpasje is nieuw leven ingeblazen;  
• een cursus voor ‘beginnende’ mantelzorgers (zie hieronder);
• themabijeenkomst voor netwerkversterking ‘Samen Sterk’. 

Samen met ContourdeTwern zijn twee cursussen georganiseerd en verzorgd voor inwoners die 
zich sinds kort realiseren mantelzorger te zijn. Vooral naar aanleiding van een advertentie in 
een huis-aan-huis blad hebben zich mantelzorgers gemeld die nog geen contact met hulp- en 
zorg verlenende instanties hebben gehad.
Na vier bijeenkomsten hebben de cursisten een passend advies en, indien gewenst, een door-
verwijzing gekregen aan de hand van de vraagverheldering en hun eigen verkregen inzicht. 
We hebben in totaal 16 mensen kunnen helpen. Doorverwijzing en verdere ondersteuning 
door mantelzorgconsulent, dementieconsulent, gemeente Tilburg en  zorginstelling voor men-
sen met een verstandelijke beperking.

Week van de mantelzorg Tilburg

 Cursus beginnende mantelzorgers
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Allerlei

Dag van de mantelzorg
Zowel in Goirle als in Waalwijk is rond 10 november een dag van de mantelzorg georga-
niseerd met als centraal thema ‘Laat je zien’. In Waalwijk waren 60 mensen aanwezig. 
Zij genoten van het toneelstuk ‘Over de kopzorg’. Verder konden zij zich ontspannen 
met onder andere yoga, mindfullnes en bloemschikken.
In Goirle, in samenwerking met ContourdeTwern, waren 45 mensen aanwezig bij het-
zelfde toneelstuk. Na het toneelstuk is er middels gesprekstafels doorgepraat over het 
onderwerp.

Verenso Congres Utrecht
Met als thema ‘Start en Stop’. Wat zijn voor een specialist ouderengeneeskunde de cri-
teria van het starten èn stoppen van een behandeling? Hoe kies je de beste behandel-
optie voor je patiënt? Hoe stop je die behandeling waar patiënt en familie zo veel hoop 
op vestigen? En wat heb je nodig om dit te durven? Er zaten ± 75 deelnemers in de 
zaal zoals specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters. Ook klinisch geriaters 
en andere medisch specialisten, huisartsen, ouderenpsychiaters, psychologen, artsen 
verstandelijk gehandicapten, fysiotherapeuten en verpleegkundig specialisten waren 
aanwezig.
Door Expertisecentrum Familiezorg is het thema ‘Familieparticipatie: wie beweegt?’ be-
handeld.
In de arena van de zorg zijn familiezorgers inmiddels ook een partij. Ook zij hebben 
een mening over de verdeling van zorgverantwoordelijkheid tussen overheid, familie-
zorgers, cliënten en zorgverzekeraars. Grofweg valt die mening in drie clusters uiteen. 
Wij hebben bekeken hoe die clusters worden weergegeven en hoe we hier als beroeps-
krachten op (kunnen!) inspelen.      

Wij organiseerden een eenmalige themabijeenkomst voor mantelzorgers met als thema net-
werkversterking samen met ContourdeTwern. Er is voornamelijk gesproken over ‘je zorgen 
durven en kunnen delen met anderen; waarom is het zo moeilijk om te kunnen en/of durven 
vragen om hulp’. Ook hebben we informatie gegeven over organisaties die kunnen helpen het 
netwerk te verbreden. De bijeenkomst is bezocht door mantelzorgers, beroepskrachten en 
belangstellenden uit de politiek.

 Samen Sterk
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Ik zorg voor jou
Expertisecentrum Familiezorg is gevraagd om een familieconsulent in de functie van gezins-
coach mee te laten werken in de TV-productie voor RTL4 ‘Ik zorg voor jou’. In dit programma 
van Peter van de Vorst zijn acht gezinnen begeleid waarin ziekte en/of beperking dagelijkse 
zorg vragen van de gezinsleden. De zorgvragen zijn gevarieerd. Moeder met MS, vader met 
NAH, kind met meervoudige en complexe handicaps, vader met dwarslaesie n.a.v. een scoo-
terongeval, jong dementerende partner, moeder met Ataxie, drie kinderen met intensieve 
zorgvraag en partner met TIA, moeder met Longemfyseem. 

Een medewerker van Exfam geeft als gezinscoach aandacht aan gezinsrelaties, verstoorde 
rollen en relaties, rouwverwerking en het herstellen van de hiërarchie in het gezinssysteem. 
Daarnaast onderhandelt zij met gemeenten om indicaties voor zorg te regelen en, indien mo-
gelijk, indicaties van de gezinsleden te stapelen en deze zo in te zetten dat er meer systemisch 
en aan de oorzaak wordt gewerkt.

De medewerkers van Mezzo en VGZ ondersteunen de praktische vragen die het gezin heeft. 
Ook lokaal wordt structurele hulp gezocht.

Een belangrijke ervaring is dat gezinnen worden gefilmd in het dagelijks leven. Dit portret is 
aan het netwerk getoond in bijzijn van het gezin. Hierdoor zijn uitvluchten niet meer mogelijk. 
Alle kaarten omtrent de zorgsituatie liggen op tafel. De situatie is voor iedereen transparant 
waardoor er naar een passend en helder antwoord gezocht kan worden. 

Het netwerk lost geen problemen op, zij geeft emotionele steun. Een pannetje soep is welkom, 
een opgeknapte tuin is fijn. De échte hulp moet vanuit professionals blijven komen, dat heeft 
dit programma wederom duidelijk gemaakt. Vrienden moeten vriend blijven.
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Het rouwproces als gevolg van de veranderde situatie en het verlies van toekomstperspectief 
hebben de gezinnen alsnog doorlopen. Dat er achter de schermen meer therapeutisch werk 
is verricht mag duidelijk zijn. Op TV moet de gemiddelde Nederlandse kijker begrijpen wat er 
gebeurt en moet het aantrekkelijk zijn om te blijven kijken. De gemiddelde kijkcijfers lagen 
tussen 850.000 en 1.000.000. Een tweede seizoen wordt gepland door RTL 4 en VD Vorst 
Media. Of Exfam wederom haar diensten verleent aan het programma zal afhangen van de 
voorwaarden die door Exfam worden gesteld aan de samenwerking. Duidelijk is dat de inzet 
van Exfam bijzonder op prijs wordt gesteld: expertise, de bal spelend, duidelijke en heldere 
taal, transparant, feiten en meningen scheidend, laagdrempelig en toegankelijk in de zorg 
naar gezinnen en het team. 

Op initiatief van Exfam is samenwerking gezocht met huisarts Denise Schraven om een pro-
ject te starten ter ondersteuning van de huisartsenpraktijken in Tilburg in achterstandswij-
ken. Ine Bertens is gevraagd om de functie van projectleider te vervullen. Betaald door het 
Achterstandsfonds Midden-Brabant werkt Ine samen met een Turkse en Marokkaanse collega. 
Na een verwijzing van de huisarts of praktijkondersteuner wordt de patiënt met een familielid 
uitgenodigd op de huisartsenpost of wordt een huisbezoek gebracht. In de vier maanden van 
2015 hebben zij 18 patiënten met hun familiezorgers geadviseerd, voorgelicht, ondersteund 
en geobserveerd. Vanuit herkomstlanden Turkije: 8 personen, Marokko: 5 personen, Polen: 
1 persoon, Nederland: 1 persoon, Eritrea: 1 persoon, Afghanistan: 1 persoon, Antillen: 1 
persoon. Acht patiënten met diabetes. Verder dementie, verkeerd medicijngebruik, verwaar-
lozing, chronische pijn, overgewicht en overbelaste mantelzorg.

Daarnaast worden cursussen ‘Omgaan met diabetes’ verzorgd in de eigen taal. Vanwege de 
komst van vele vluchtelingen is de training ‘Werken met een telefonisch tolk’ aangeboden aan 
huisartsenpraktijken en wijkverpleegkundigen. Ter ondersteuning van het team is een klank-
bordgroep gevormd die tweemaal per jaar overleg heeft en tussendoor geconsulteerd kan 
worden. Klaartje van Montfort neemt hieraan deel als inhoudelijk deskundige. 

12 bijeenkomsten
Basiscursus Turkse vrouwen Sulemaniye moskee voorjaar        9 vrouwen
Basiscursus Turkse vrouwen Primazorg Tilburg Noord             12 vrouwen 
Basiscursus Internationale groep Primazorg Tilburg Noord 8 vrouwen, 1 man 
        Totaal 30 cursisten
                                                                                  
2x Voorlichting ‘Wat is familiezorg / ondersteuning’  21 Turkse vrouwen
2x Voorlichting ‘Werken in de zorgdriehoek’             21 Turkse vrouwen
1x Voorlichting ‘Wat is familiezorg/ ondersteuning’   18 Somalische vrouwen
                                                                                   Totaal 60 vrouwen

Familiezorg Allochtonen
 Project zorgconsulenten huisartsen

 Transculturele familiezorg thuis cursussen en voorlichtingen
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In het kader van het verzamelen van middelen voor onderzoek en onderwijs is samenwerking 
gezocht met partijen in Nederland die interesse hebben in verdere doorontwikkeling van de 
methode familiezorg. Deze samenwerking is gevonden met partijen in Groningen en Amster-
dam. Het afgelopen najaar is een start gemaakt met het geven van de experimentele zes-
daagse cursus aan 18 verpleegkundigen, niveau 5 aan de Hanze Hogeschool in Groningen. Zij 
leren een familiegesprek te voeren en moeten een proeve van bekwaamheid afleggen. Met als 
uiteindelijk doel de effectiviteit te meten van het voeren van het familiegesprek. 

Familiezorg Nederland wordt in 2016 opgericht als kennisplatform om de methode familiezorg, 
het familiegesprek, de dagelijkse praktijk van begeleiden van families en onderzoek te ver-
spreiden in Nederland. MBO en HBO instellingen zullen in 2016 benaderd worden de module 
‘het familiegesprek’ onderdeel te maken van onderwijsprogramma’s.

Vanuit het Educatiecentrum zijn aan de volgende instellingen cursussen/workshops gegeven 
in de regio Midden-Brabant:
• Amarant
• De Wever thuis
• RIBW
• Behandelaren van de Wever
• Prisma
• Stg. Maasduinen
• Huize Mater Misericordiae
• Notre Dame
• De Heikant
• ROC Tilburg
• Zorgacademie
• Thebe
• ‘t Laar
• Reyshoeve
• Praktijkondersteuners
• Fontys Hogeschool
• 4 Bijeenkomsten Amarant Ambulant, bereik 250 families en medewerkers

Trainingen

Familiezorg Nederland
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Buiten de regio Midden-Brabant zijn bij onderstaande instellingen cursussen/workshops ver-
zorgd:
• Avans Hogeschool
• InHolland Academy
• St. Annaklooster
• Stichting KOH, regio Eindhoven
• Gemeente Dronten
• Laverhof
• Zorggroep St. Maarten
• Workshops op diverse symposia Palliatieve Zorg; vijf hospices verdeeld over het land
• STMR
• Philadelphia Zorggroep 
• Stichting Buddyhulp, regio Den Bosch
Het afgelopen jaar hebben we gemerkt dat de aanvragende organisaties steeds meer maat-
werk geleverd willen krijgen op het gebied van cursussen en workshops. Dit is bij ons altijd 
mogelijk dus gaan we hierover met de organisatie in gesprek.  
Diverse samenwerkingspartners verzorgen door heel Nederland trainingen en workshops fa-
miliezorg, onder andere in Utrecht, Groningen, Haarlem en Arnhem.

In 2015 zijn we gestart met het aanvragen van accreditatie voor onze cursussen. Het is voor 
ons een meerwaarde omdat de cursus door een externe commissie beoordeeld is en voldoet 
aan specifieke vereisten. In het aanvraagformulier beschrijven we
• de leerdoelen;
• het lesprogramma van uur tot uur;
• het lesmateriaal;
• de cv’s van onze docenten;
• op welke basis de cursus is gebaseerd;
• onze competenties  

Op dit moment zijn onderstaande trainingen geaccrediteerd:
• 3-Daagse cursus Familiezorg
• 1,5 Dag cursus Familiezorg
• Workshop Familiezorg
• 6-Daagse training Familiegesprek
• Intervisiebijeenkomsten specifiek voor een organisatie

De accreditatie wordt aangevraagd waar wenselijk is. In 2015 is dit gebeurd bij:
• V&V    Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland
• Registerplein Voor Sociaal Professionals
• SKJeugd  Voor Sociaal Professionals werkzaam bij de jeugd

Accreditatie
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We zijn het afgelopen jaar een samenwerking aangegaan met de stichting Optimale Samen-
werking ten behoeve van de inrichting van een digitale samenwerkingstool. In januari is het 
team gestart met de invoering van een digitaal registratiesysteem met als doel het uitwis-
selen van informatie, in eerste instantie intern, maar in de komende jaren ook met externe 
partners. Alle werkprocessen zijn digitaal beschreven en alle stappen kunnen uniform worden 
uitgevoerd. Tijdregistratie en efficiënte verantwoording van uren kan in eindrapportages wor-
den samengevat. Met als doel alle informatie van elkaar in te zien en te gebruiken.  

Tevens is een start gemaakt met de voorbereiding voor de ontwikkeling van een elektronische 
leeromgeving. De methode familiezorg wordt in hoofdzaak overgedragen door middel van 
trainingen met een gecertificeerde trainer. De komende jaren zal de vraag om te leren via e-
learning toenemen. Nu al zijn twee organisaties voornemens om een vervolg aan familiezorg-
trajecten te geven als ze van ons e-modules familiezorg kunnen ‘kopen’. In het najaar is een 
script gemaakt van alle materiaal dat nu gebruikt wordt. Teksten, beelden en nieuwe opnames 
van de training familiezorg zullen in 2016 worden verzameld en uitgevoerd.

ELO = Elektronische leeromgeving

INKIS Samenwerkingstool



Expertisecentrum Familiezorg Jaarverslag 2015    |    13

• Informatiebijeenkomst voor mantelzorgers/familiezorgers in samenwerking met René Mij-
land. De grote opkomst waarbij men bijna met de benen buiten hing. Ook een aantal pro-
fessionals is gekomen om zich te laten informeren over mogelijkheden van zorg die vanuit 
Buro Zorgregie geboden kan worden. René Mijland is een onafhankelijk zorgadviseur die 
tevens wijkverpleegkundige is waardoor hij mag indiceren.

• Dag van de Mantelzorg Waalwijk. Het was veel werk om deze dag te organiseren met de 
verschillende workshops en samenwerkingspartners. Een positieve ontwikkeling bij zowel 
deze bijeenkomst als de bijeenkomst met Buro Zorgregie is dat de medewerkers van het 
Gemeentelijk loket écht actief heeft geworven om mantelzorgers te informeren over deze 
bijeenkomsten.

• Cafe Brein. Samen met medewerkers van RIBW hebben we vijf avonden georganiseerd. 
Drie avonden is informatie gegeven door medewerkers van ‘de Schakelring’ o.a. over de 
mogelijkheden van revalidatie in Waalwijk. Andere thema’s waren: 

 - de professionele begeleiding bij beëindiging van het revalidatie traject; 
 -  de gevolgen voor (jonge) kinderen als een van de ouders hersenletsel krijgt.

• De gemeente Goirle heeft, net als andere gemeentes, financiële middelen ontvangen voor 
mantelzorgondersteuning. Samen met een collega van ContourdeTwern is een informatie-
bijeenkomst georganiseerd om te inventariseren waar de mantelzorgers in Goirle mee 
geholpen kunnen worden. Opvallend is de grote behoefte om met een woningcorporatie 
en de gemeente te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om naar een andere woning te 
verhuizen als er sprake is van dementie bij de partner.

• Er is een worshop verzorgd voor wijkverpleegkundigen in Goirle. Bij het expertiseteam is 
kennis gemaakt, zodat organisaties op de hoogte zijn van de mogelijkheden en de werk-
wijze van Expertisecentrum Familiezorg.

• Samen met collega’s van ContourdeTwern is we de Dag van de mantelzorg georganiseerd 
in Riel.

• Diverse begeleidingen van intensieve mantelzorg situaties.

In de gemeente Tilburg zijn o.a. de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
• Advies aan de gemeente Tilburg over de aanpassing van een woning voor een zorgsituatie 

waarin ouders zorgen voor een kind met een zeer ernstige chronische ziekte. 
• Aanvraag ontheffing sollicitatieplicht en bijstand van overbelaste mantelzorger met inwo-

nende moeder met dementie.
• Aanvraag tijdelijke ontheffing sollicitatieplicht voor Turkse moeder met twee verstandelijk 

beperkte kinderen alsmede mantelzorger van moeder met dementie.
• Tijdelijke ontheffing sollicitatieplicht voor echtgenote van man met hersenletsel.
• Aanvraag scootmobiel bij jong echtpaar met kindje van vijf jaar.

Gemeente Waalwijk

Gemeente Goirle

Gemeente Tilburg
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• Samen met medewerkers van ContourdeTwern en Siza zijn twee bijeenkomsten in de Rees-
hof georganiseerd voor getroffenen met NAH en hun mantelzorgers.

• Met verschillende mantelzorgconsulenten van ContourdeTwern zijn, in het kader van de 
week van de informele zorg, drie bijeenkomsten georganiseerd.

• Samen met Kentron en LAS Psychologie hebben we een jonge mantelzorger van 21 jaar 
begeleid. Moeder met NAH, vriend met verslavingsproblematiek.

• Er is begeleiding van alleen-zorgende mantelzorgers, echtparen en gezinnen met diverse 
ziektebeelden zoals Parkinson, NAH, MS, visuele beperkingen, autisme en verslaving.

• Vragen zijn gesteld op het gebied van verlieservaring, omgaan met verslaving, de weg vin-
den binnen de voorzieningen en ondersteuningsmogelijkheden en omgaan met dementie. 
Help ons er met elkaar over te praten.

• Samenwerking met MEE, dementieconsulent, LAS Psychologie, Silver Psychologie, WMO-
loket, ContourdeTwern, RIBW, diverse huisartsen, Kentron, Achter de Regenboog, Siza, 
Thebe, Kompaan de Bocht, Steunpunt Huiselijk Geweld, ’t Laar, Buro Zorgregie, Amarant, 
UWV, Buro Schuldhulpverlening, Werk en Inkomen, Maatschappelijk werk in de buurt.

• Wat is de betekenis van systeembegeleiding bij een gezin met een moeder die met een 
ernstige handicap moet leven? De volledige casusbeschrijving vindt u op de website.

De werkwijze (de methode familiezorg) van het Expertisecen-
trum Familiezorg (Exfam) wordt in deze casusbeschrijving uit-
gewerkt aan de hand van een intensief ondersteunings traject 
bij een gezin met twee tienerkinderen waarvan de moeder 23 
jaar geleden een herseninfarct heeft gehad. Na 21 jaar neemt 
de inmiddels volwassen zoon contact op met een familieconsu-
lent van het Expertisecentrum. De familieconsulent treft een 
heftige, ontspoorde situatie aan.

De familieconsulent voert gedurende een jaar gesprekken met 
het gezin. In totaal besteedt Exfam zo’n 150 uur aan onder-
steuning.

De consulent heeft gesprekken met hele gezin, later spreekt ze met alle betrokkenen afzon-
derlijk of in twee tallen. Het gaat over de zorg, de taken die men op zich heeft genomen. Maar 
ook over verlies, wat het betekent als rollen omgedraaid worden, over de verslaving van va-
der. De familieconsulent regelt in overleg met de familie nieuwe, beter passende zorg. Ze stelt 
ook vast dat het PGB niet wordt uitgegeven waarvoor het was bedoeld en zorgt er voor dat 
dit verandert.

Nu ontstaat eindelijk een situatie waarin de relaties in het gezin worden hersteld en men zich 
meer kan ontspannen. Helaas is deze periode van korte duur want na een jaar wordt moeder 
ernstig ziek en overlijdt aan nierfalen.

 

 CASUS-beschrijving

CASUS
Methode familiezorg
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In dit soort heftige situaties is de begeleiding vanuit de werkwijze van Exfam eigenlijk een 
noodzaak om het verlies van een familielid te verwerken, de relaties opnieuw vorm te geven 
en de zorg adequaat te organiseren.

Exfam wil op basis van de casusbeschrijving met genoem de instellingen overleggen hoe de 
steun aan families als deze kan verbeteren en tegelijkertijd kosten kunnen wor den bespaard. 
De werkelijke onkosten van e 1.300.000,- over 20 jaar hadden met vroegtijdige inzet van Ex-
fam met e 500.000,- kunnen worden gereduceerd.
 
Deze casuïstiek vereist daarbij ook dat verantwoor delijkheden niet worden ontlopen. Zo wis-
ten veel hulpverleners wel dat er wezenlijke zaken in de hulpverlening niet in orde waren. 
Ook het niet ade quaat inzetten van het PGB was bij meer partijen bekend. Toch trok niemand 
aan de bel zodat er is inge grepen om de situatie te verbeteren. Ook hier biedt Exfam tegen-
wicht. Dat betekent in deze casus dat de Exfam-medewerker haar ogen niet sluit voor slecht 
functione rende organisaties, verkeerde keuzes voor wat betreft de juiste hulp en onjuist ge-
bruik van voorzieningen.

Ondersteuning mantelzorgers
Telefonische contacten:        80 telefonische contacten
Individuele begeleidingen:                    75 vragen waarop is ingegaan
Systeem begeleidingen:                   46 intensieve systemische begeleidingen
Cursus familiezorg:                           5  groepen van gemiddeld 10 deelnemers
Transculturele Familiezorg:                 2  cursussen
Partnergroep van dementerenden:       8  bijeenkomsten, gemiddeld 12 deelnemers
Cafe Brein:                    5  bijeenkomsten, gemiddeld 35 deelnemers

Systeemgericht werken  uitdragen
Zorgaanbieders:             ± 160 contacten                     
Mantelzorgers:                          ± 550 mantelzorgers

Ondersteuning organisaties op het terrein van mantelzorg
Advies gemeentelijke beleid:        6  adviezen wonen en ontheffing sollicitatieplicht
Eenvoudige vragen:                   57 vragen
Meervoudige vragen:               28 vragen om gezamenlijk een casus 
         op te pakken
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VOORUITBLIK
Voor 2016 zijn de financiële middelen gelijk aan die van 2015. We kunnen gezinnen 
blijven begeleiden in de Gemeente Tilburg en Goirle. In Waalwijk zullen we ons moe-
ten beperken tot een cursus Transculturele familiezorg, workshop voor de vrijwil-
ligers van inloophuis Toon en Cafe Brein.

Er zijn verschillende organisaties die door ons getraind willen worden en familiezorg 
gaan invoeren. Andere organisaties blijven gebruik maken van de trainers als het 
gaat om de borging van de opgedane kennis. 

Bij Amarant in Tilburg leveren we de projectleiders familiezorg en Familiezorg Neder-
land zal gerealiseerd en verder uitgebreid worden. 

RTL 4 heeft een beroep op onze organisatie gedaan om in 2016 mee te werken aan 
een vervolg van ‘Ik zorg voor jou’. Als medewerkers gaan we ons, samen met enkele 
trainers, verdiepen in het gedachtegoed ‘Verdraaide organisatie’ van Wouter Hart.

Hoewel 2017 nog ver weg lijkt, houden we ons wel bezig met de toekomst. Een toe-
komst waarin het participeren van burgers centraal staat in het beleid van gemeen-
ten en zorginstellingen. Juist in deze tijd is onze expertise een uitkomst voor families 
in langdurige zorgsituaties en beroepskrachten die met hen werken. In alle situaties 
waarin wij werkzaam zijn is ‘opluchting’ misschien wel het juiste woord voor het ge-
voel dat zowel de gezinnen als de beroepskrachten ervaren als openheid van zaken 
de beste samenwerking oplevert. Samenwerken is een kunst en kunde waarmee we 
in Tilburg en Goirle de kans krijgen om voorop te lopen en de verbindende schakel 
te zijn. Dat deze expertise hard nodig is blijkt uit de casusbeschrijving die we het 
afgelopen jaar hebben gemaakt.

Deze toekomstvisie vraagt om alert reageren op de maatschappelijke ontwikkelin-
gen, zoals kenbaar maken welke toegevoegde waarde onze systemische werkwijze 
heeft. Graag blijven we samen met de Raad van Toezicht daarover met iedereen het 
gesprek aangaan, zodat we gezamenlijk daadkrachtig de beste resultaten behalen.

Tilburg, april 2016

Mede namens het team en de Raad van Toezicht,

Klaartje van Montfort
Directeur/Bestuurder

CASUS
Methode familiezorg

“Door de rust die ontstond kunnen we nu 
  ook trots zijn op wat we al die jaren  
  samen hebben gedaan.”
  - familie Mensen -
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Samenstelling team Expertisecentrum Familiezorg

Klaartje van Montfort  directeur
Bibian Hopmans  familiezorgconsulent / trainer
Ellen Willemse   bureaumanager / counselor
Nona van Berkel  secretaresse / planner trainingen
Jeannette Kamps  familiezorgconsulent / trainer

Samenstelling Raad van Toezicht Expertisecentrum Familiezorg

De heer B.I. Awad  voorzitter
Mevrouw I.M. Appel  lid
Mevrouw K. van Geffen  lid
Mevrouw M. de Leeuw-Reulen lid
De heer H. van der Wiel vice-voorzitter
De heer R. Embrechts  lid

Adres:   Dr. Deelenlaan 11, 5042 AD Tilburg
Telefoon:  013 544 3343
Fax:   013 542 2131
Email:  info@exfam.nl
Internet:  www.exfam.nl

Team en Raad van Toezicht
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