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Ik heb informatie nodig van mensen 
die mijn patiënt langer kennen’, zegt 
Cornelis. ‘Hoe je het ook wendt of 

keert, hij maakt deel uit van een familie 
die hem beter kent dan ik. Ik kan geen 
goede zorg geven als ik naasten er niet 
bij betrek.’ 
Cornelis stimuleert mensen altijd om
goed na te denken wíe zij bij hun behan-
deling willen betrekken. ‘Met de infor-
matie die ik nu heb, kan ik je niet laten 
gaan’,  zeg ik, als ik bijvoorbeeld de ernst 
van de symptomen of het gevaar moet 
inschatten. ‘Misschien is er behalve je 
ouders een broer, zus, goede vriend of 
buurman die ik kan bellen. Wat maakt 
het voor jou zo moeilijk om iemand te 
noemen? Kunnen we die drempel zo laag 
mogelijk maken? Ik kan je anders geen 
goede zorg geven.’

Van iemand die weigert, vraagt Cornelis 
de verlangde gegevens op bij de huisarts 
als dat voor de inschatting van gevaar of 
toestandsbeeld echt nodig is. 
Soms worden mensen in agressieve ge-
moedstoestand bij de crisisdienst naar 
binnen gebracht. ‘In dergelijke situaties 
moeten zij ter plekke hun spullen afge-
ven. Soms wordt er - altijd nadat dit met 
de patiënt is besproken - in zijn spullen 

gekeken om informatie over naasten te 
vinden. Het belangrijkste is om het in 
goed overleg te doen. Ik probeer uit te 
leggen waaróm ik, als hulpverlener, iets 
wil. Meestal werken mensen dan mee, 
al gebeurt het soms onder druk. De ge-
dachte dat ze bijvoorbeeld gedwongen 
moeten worden opgenomen als wij niet 
meer informatie krijgen, vindt niemand 
leuk. Ook ik niet.’ 

Tuchtzaak
Cornelis geeft les aan collega’s en houdt 
lezingen over het betrekken van naasten 
bij een behandeling. Dan komt meestal 
het mogelijk aantasten van de privacy van 
patiënten aan de orde als risico. Hulpver-
leners zijn bang voor een tuchtzaak. 
‘In de twintig jaar dat ik aan een crisis-
dienst verbonden ben, heb ik nog nooit  
hierover een tuchtklacht gehad. Een paar 

jaar geleden heb ik uitgezocht hoeveel 
tuchtzaken hierover in Nederland waren. 
Ik kwam niet verder dan tien, waarvan 
maar twee klachten gegrond waren ver-
klaard. En die gingen over het níet be-
trekken van ouders bij een behandeling.’

Oplossing
De belangen van de patiënt en anderzijds 
die van naaste familie zijn niet altijd te-
genstrijdig.
Cornelis: ‘Het betrekken van naasten is 
namelijk óók in het belang van de patiënt. 
Ik vind het ook altijd moeilijker om aan 
familie uit te leggen waarom ze er niet 
bij betrokken is dan aan de patiënt uit te 
leggen waarom ik zijn familie er wél bij 
betrek. 
Als iemand gevaarlijk gedrag vertoont of 
onderhevig is aan grote maatschappelij-
ke teloorgang, kan ik bij een dramatische 
afloop familieleden niet uitleggen waar-
om ik ze er op dat moment niet bij heb 

betrokken. Dat is bijna niet te doen. Zij 
hadden vanuit de kennis die zij hebben 
over de patiënt misschien wel een oplos-
sing kunnen bieden.’
Cornelis stuurt in gesprekken met pa-
tiënten constant aan op het onderwerp 
familierelatie. ‘Daarin ben ik als psychia-
ter niet uniek. Veel collega’s van mij doen 
dit ook. Mijn ervaring is dat een suïcidale 
patiënt vaak zegt dat hij zijn familie niet 
wil belasten. Ik bied dan aan om samen 
met hem zijn familie te bellen. Dan heeft 
de patiënt  onder controle wat er wordt 
gezegd, hoort op welke manier ik het zeg, 
wat ik vraag, enzovoort.   

Ik heb vaak meegemaakt dat ik een moe-
der aan de telefoon krijg die al heel lang 
bang is dat haar zoon een einde aan zijn 
leven wil maken, maar er niet met hem 
over durft te praten. Zij vreest namelijk 
dat zij haar zoon dan op een idee brengt. 
Dan is ze zó blij dat ik haar bel.’ 

Patiënten blijken ook blij te zijn met 
zo’n telefoongesprek, want het beladen 
onderwerp ligt meteen op tafel. ‘Zij wa-
ren bang afgewezen te worden, maar het 
effect is vaak dat mensen om hen heen 
gaan staan.’

Nare mensen
Voor patiënten die lijden aan schizofre-
nie, zijn er andere wegen die naar Rome 
leiden. 
‘Als een patiënt zijn ouders als de vijand 
ziet, heeft hij daar zelf ook last van. Op 
zich wil hij wel contact hebben, maar hij 
is ervan overtuigd dat zijn ouders nare 
mensen zijn. Toch lukt het hem niet ze 
helemaal uit zijn gedachten te bannen. 
Dan heb je dus een ingang. Ik vraag dan 
hoe dat voor hem is. En leg uit dat de 
relatie met zijn ouders er altijd zal zijn, 
ook al is er geen contact.‘
Familieleden die bellen naar Cornelis, 
legt hij uit dat hij niets mag zeggen over 
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‘We kunnen nu iets veranderen’
Interview met Jurgen Cornelis, psychiater Arkin GGZ

Het is moeilijker om aan familie uit te leggen  

waarom ze niet betrokken wordt, dan aan een  

patiënt waarom ik hen er wél bij betrek

‘  

Jurgen Cornelis (1961)

Jurgen Cornelis werkt als psychiater bij 
de spoedeisende psychiatrie Amsterdam 
(Arkin GGZ). 
In de ruim 20 jaar dat Cornelis psychiater 
is heeft hij voornamelijk in de psychiatrische 
crisisdienst gewerkt. Eerst in Maastricht, de 
laatste tien jaar in Amsterdam. 
Hij zet zich in om naasten zoveel mogelijk 
te betrekken bij de zorg om gezamenlijk 
meer mogelijkheden te creëren in de be-
handeling. over het nut van het betrekken 
van naasten schreef hij verschillende arti-
kelen en hoofdstukken in leerboeken.
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hun zoon of dochter, maar dat hij wel 
met hem of haar zal bespreken dat zij 
hebben gebeld. 
‘Ik vertel dan dat de ouders zich zorgen 
maken, vraag of hij of zij zich dat kan 
voorstellen, noem de verhalen van de 
ouders. Als de patiënt de zorgen ontkent, 
zeg ik dat ik twee verhalen heb. Daar moet 
ik toch iets mee? Op die manier probeer 
ik een brug te slaan. Dat gaat niet van de 
een op de andere dag. Soms vergt dat een 
lange aanloop.’
Cornelis maakt zowel patiënt als familie-
leden deelgenoot van de worsteling die 
hij doormaakt bij het afwegen van wat hij 
wel en niet mag doen. 
‘Als je iets niet mag bespreken met naas-
ten, is dat lastig. Dat gaat op den duur 
tussen mij, de naasten en de patiënt in 
staan. Ik wil kunnen uitleggen waarom 
ik iets wel of niet doe.’

Instituut erbij
Wat vindt Cornelis van ontwikkelingen 
als ‘De Nieuwe GGZ’?  
‘De kleinschaligheid, terug naar de wijk, 
dat juich ik toe, maar dat vergt een grote 
cultuuromslag in de wereld van de GGZ. 
Nu kom je nog bij de psychiater en die 
bepaalt. In de visie van ‘De Nieuwe GGZ’ 
denken de psychiater, de wijkagent, de 
buurman, de familie, de woningbouw-
corporatie, enzovoorts met je mee. Zij 
luisteren naar je problemen zonder er 
meteen een psychiatrische diagnose aan 
te hangen. Over oplossingen wordt in 
gezamenlijkheid gepraat.’ Hij plaatst een 
kanttekening: ‘Het moet niet ontaarden 
in nog meer administratieve druk, noch 
in een instituut erbij.’

Kantelpunt
Cornelis doet een dringende oproep aan 
naaste familieleden: ‘We naderen een kan-
telpunt, we kunnen echt iets met elkaar 
veranderen. Naastbetrokkenen kunnen 
macht uitoefenen. Je ziet dat zorgverze-
keraars steeds meer belang hechten aan 

naastbetrokkenheid. Ook mijn instelling 
onderschrijft dat. Naastbetrokkenheid 
moet meer worden dan een afgetekend 
vinkje op een formulier. Wij hebben naast-
betrokkenen nodig die zeggen: ‘Daar en 
daar is het goed, maar daar loopt het, on-
danks dat jullie je best doen, verkeerd.’ 
Die stem zou ik graag veel duidelijker 
willen horen!’
 

→ vervolg

Belastingaangifte

Met ingang van het nieuwe jaar veranderen diverse uitkeringen 
en toeslagen. 
Het is de moeite waard de wijzigingen goed te controleren en bij 
afwijkingen die niet duidelijk zijn, contact op te nemen met de 
uitkeringsorganisatie. In veel gevallen kunnen misverstanden 
telefonisch of via e-mail opgelost worden. 
Lukt dit niet, dan is het mogelijk bezwaar te maken. Wanneer het 
probleem wordt opgelost kan het bezwaarschrift weer worden in-
getrokken. 

Ook bij de belastingaangifte verandert er elk jaar wel iets in de 
mogelijkheid om posten (ziektekosten, reis- en vervoerskosten, 
medicatie) af te trekken. De meeste mensen doen zelf aangifte. 
Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk dat door de belas-
tingdienst te laten doen. Het voordeel is dat het foutloos wordt 
gedaan. 

De herbeoordeling van de Wajong loopt nog steeds. Er is een 
groep die niet herkeurd wordt, omdat voor hen werk niet moge-
lijk zal zijn. Anderen worden beoordeeld op hun vermogen om 
te werken. Ook tegen de uitslag van de herkeuring kunt u be-
zwaar aantekenen. 

Voor vragen over juridische en sociale zaken kunt u contact 
opnemen met Jody Sluijter, consulent maatschappelijke dienst-
verlening van Ypsilon. Hij adviseert leden over financiën, uit-
keringen, verzekeringen en bewindvoering. 

088 000 21 20 | jsluijter@debakkerijleiden 


