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Zorg voor families
		
door de huisarts

In de huisartsenpraktijk komen ook patiënten die in een zorgsituatie
verkeren waarbij familieleden zorg verlenen. Familierelaties kunnen hierdoor onder druk komen te staan. Juist een goede relatie is nodig om van
harte zorg te geven en te ontvangen. De huisarts en medewerkers in de
huisartsenpraktijk kunnen een belangrijke rol spelen in het onderkennen en voorkomen van problemen door verstoorde familierelaties.

Werken volgens
Familiezorg
Betekent voor de huisartsenpraktijk:
Betere afstemming van zorg. Wie neemt welk deel van de
zorg op zich. Hoe zijn de familierelaties. Voorkom dat achter de patiënt nóg een patiënt opduikt.
Betekent voor de patiënt en diens familie:
Betere bespreekbaarheid rondom zorgproblemen. Aandacht voor het hele gezin. Zorg wordt makkelijker en sluit
meer aan op de onderlinge band. Stress wordt voorkomen
of beter hanteerbaar. Gezinnen kunnen weer gezin zijn.

“Een bewuste aanpak van
(h)erkennen van de familierol
in complexe zorgsituaties.”

“Familiezorg maakt je als
zorgverlener nieuwsgierig
naar familierelaties.”

Scholingsaanbod
Familiezorg
De scholing Familiezorg is bestemd voor huisartsen,
POH-ers en andere medewerkers werkzaam binnen de
huisartsenpraktijk. In de scholing wordt stil gestaan bij
onderwerpen als zorgtriade, genogram, parentificatie en
zondebokmechanisme. Naast theoretische achtergrondkennis worden er vaardigheden geoefend naar aanleiding
van eigen casuistiek. Het interactieve karakter leidt tot
een afwisselend en boeiend programma. In overleg met
de aanvrager wordt er een programma op maat samengesteld.

Mogelijkheden zijn:
- Workshop: één onderwerp wordt belicht, keuze in
overleg, duur ongeveer twee uur;
- Scholing waarin meerdere onderwerpen belicht worden, twee tot zes dagdelen van drie uur.

Wilt u zich aanmelden of heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met het Expertisecentrum Familiezorg en vraag naar Bibian Hopmans, projectleider Familiezorg in de eerste lijn.
Ontstaan
De Methode Familiezorg is ontwikkeld door Dr. D.M. Beneken
genaamd Kolmer (Universiteit van Tilburg, Tranzo) op basis van
haar promotieonderzoek ‘Familycare and care responsibility:
the art of meeting each other’ (2007, Delft: Eburon).

“Familiezorg
maakt m’n werk leuker!”
Klaartje van Montfort, directeur Dr. Deelenlaan 11 5042 AD Tilburg
t 013 544 3343 | f 013 542 2131 | info@exfam.nl | www.exfam.nl

