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De ontwikkelingen rond sociale 
media gaan razendsnel en hebben 
veel impact op mensen, zeker op 

hen die kwetsbaar zijn’, zegt Alblas. ‘Onze 
begeleiders praten met cliënten over de 
gevaren van kinderporno en over nep-
profielen: ‘Weet je honderd procent zeker 
wie achter zo’n profiel schuilgaat? Het 
kan iemand met verkeerde bedoelingen 
zijn.’ Het hoort bij het professional zijn  
in 2018. ‘Je moet je begeleidingsreper-
toire aanpassen.  
Het vak van hulpverlener verandert om-
dat de wereld om ons heen verandert. Je 
kunt niet roepen: ‘Oplichting gebeurde 
vroeger ook’ en je schouders ophalen.  
Wij moeten ons maximaal inspannen 
om te voorkomen dat online geld wordt 
afgetroggeld of mensen ten prooi vallen 
aan uitbuiting. Dat is buitengewoon las-
tig, we kunnen niet alles voorkomen.’

Ook cliënten zitten niet stil. Op het tv-
station PameijerTV maken zij maande-
lijkse journaals, te bekijken via een 
Youtube-kanaal. De filmpjes gaan over 
onderwerpen die cliënten leuk of belang-
rijk vinden. Zo is er ook een uitzending 
over de voor- en nadelen van sociale 
media.

‘Het nadeel is dat je niet ziet wie er aan 
de andere kant van het scherm zit’, zegt 
een medewerker van het Jongeren In-
formatie Punt. ’Het kan ook iemand zijn 
die misbruik van je wil maken. Dat weet 
je nooit.’ Pameijer-cliënten stellen in dit 
filmpje vragen over online gedragscodes.
Alblas: ‘Pameijer heeft ook een sociale-
media-code. Daarin hebben we opgeno-
men dat cliënten zich niet discrimine-
rend uitlaten over elkaar en onze mede-
werkers en geen seksueel getinte teksten 
plaatsen. Zij moeten daaronder hun hand-
tekening zetten. 
Vanzelfsprekend betrekken we de familie 
erbij. Dat doen we altijd met instemming 
van onze cliënt. Het komt helaas voor 
dat die geen familie-inmenging wil. Dat 
respecteren wij, maar we geven het niet 
makkelijk op. We bieden naasten ook een 
familiesupportprogramma aan.’ 

Een webcareteam houdt uitlatingen op 
Twitter in de gaten. ‘Alles met de hashtag 
#pameijer monitoren wij. Zo was er een 
tijdje terug een cliënt die op Twitter een 
begeleider de huid vol schold. Dat tolere-
ren wij niet. We voeren dan een indringend 

gesprek en wijzen de cliënt op onze ge-
dragscode. In uiterste instantie schorsen 
we iemand tijdelijk. Bijvoorbeeld door hem 
voor een aantal weken deelname aan on-
ze programma’s te ontzeggen. 
Bedreigingen door cliënten komen af en 
toe voor; sommige kunnen erg heftig zijn: 
’We komen met een mes naar de woon-
voorziening.’ In zo’n geval doen wij prak-
tisch altijd aangifte.’

Risico
Vanaf het moment dat een cliënt zich aan-
meldt bij Pameijer is er aandacht voor het 
gebruik van een computer en sociale me-
dia. ‘We gaan tijdens het intakegesprek al 
na hoe vaardig een cliënt is en welke toe-
passingen voor hem geschikt zijn. Het kan 
dan zijn dat wij een iPad beschikbaar stel-
len, maar dat hangt af of een cliënt risi-
co’s loopt.’

Hulpverleners kunnen in een risicopro-
fiel factoren opnemen die aangeven hoe 
hoog de kans op een risicovolle gebeurte-
nis is door bijvoorbeeld sociale media. 
Om hiervan een beeld te krijgen spreken 
zij met familie, collega’s, ze betrekken 
hun eigen observaties erbij of raadplegen 

‘Al bij de intake praten we over sociale media, óók over de schaduwzijde 

ervan.’ Geertje Paaij vraagt Jan Alblas, directeur van Pameijer, wat zijn 

instelling doet om mensen mediawijs te maken.
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ART, (F)ACT, RACT, HIC, IHT, EDMR, VR, PMT, TVP, PE, CGT, Kr8, IDDT, MFG, 
EKc, POD, WRAP... 
...zoveel methoden, trainingen, therapieën, modellen en initiatieven, zo-
veel afkortingen. Familieleden zien soms door de bomen het bos niet meer. 
Sommige methoden hebben zich in de ggz bewezen, andere worden nog 
uitgeprobeerd of onderzocht. Rita Loholter zet ze voor YN op een rijtje. 

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een thera-
pie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokken-
de ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. 
Of een psychose! Herinneringen aan stressvolle gebeurtenissen worden 
minder. 

Lange tijd was het duidelijk dát, maar onduidelijk hóe het mechanisme pre-
cies werkt. In 2017 heeft nieuw onderzoek daar verandering in gebracht. 
Het blijkt dat het maken van oogbewegingen een hersengebied dat herin-
neringen opslaat (de amygdala), onderdrukt. De patiënt maakt tijdens de 
behandeling oogbewegingen terwijl hij of zij de nare herinneringen oproept. 
Door het bewegen van de ogen worden de nare herinneringen onderdrukt. 
Een behandeling duurt gemiddeld twee tot vijf sessies (tussen de 5 tot 90 
minuten per sessie). Dit verschilt per persoon en hangt af van de impact van 
het trauma en de resultaten die men van de therapie verwacht.

Hebben mensen met een psychose ook baat bij EMDR? David van der Berg, 
klinisch psycholoog en onderzoeker bij Parnassia in Den Haag, zegt van wel. 
Zeker als het gaat om posttraumatische stressstoornis (PTSS). 
Patiënten worden weerbaarder tegenover de stemmen die zij horen. Ook 
bij traumaklachten ten gevolge van de gebeurtenissen tijdens en in de psy-
chose helpt EMDR. Het is een veelbelovende therapie; er is echter meer on-
derzoek nodig. 

Een EMDR-therapeut moet voldoen aan de kwaliteitscriteria die gehanteerd worden door 
Vereniging EMDR-Nederland VEN (opleiding, werkervaring, enzovoort).

Meer informatie: www.emdr.nl

het cliëntdossier. Belangrijk is om regel-
matig een nieuwe taxatie te doen.
Alblas: ‘Wij maken alleen een risicopro-
fiel als de situatie daartoe aanleiding 
heeft gegeven. We zijn er wel scherper op 
dan tien jaar geleden. Aan de hand van 
criteria zetten we dan vinkjes die ons er 
alert op maken dat we te maken hebben 
met een verhoogd risicoprofiel. Een van 
onze criteria is een eerdere ervaring 
waardoor een cliënt gevaar liep.’
Wat minder riskant is, maar financieel 
grote gevolgen kan hebben, zijn de on-
line aankopen.

‘Een deel van onze cliënten is niet bestand 
tegen de verleidingen van het internet. 
Zij gaan  lidmaatschappen aan, sluiten 
abonnementen af of kopen spullen bij 
webshops. Wij laten de cliënt niet zitten 
met een grote schuld. Allereerst gaan we 
erover met hem in gesprek. Vervolgens 
zetten we alles op alles om de boel recht 
te trekken en zoeken contact met zo’n 
bedrijf. Soms lukt het om een aankoop 
teniet te doen. Een andere optie is een 
gunstige schikking voor de cliënt probe-
ren te treffen. In uiterste instantie vra-
gen we in overleg met de cliënt en zijn 
familie bewindvoering aan.’  

Ontmoeting
Pameijer stimuleert contact en ontmoe-
ting. ‘WhatsApp-groepen zijn gemakke-
lijk; iedereen gebruikt ze. Soms weet je 
als hulpverlener niet of cliënten onder-
ling groepen aanmaken. We proberen te 
voorkomen dat zij elkaar niet meer zien 
en roepen: ‘We regelen het wel via de app’. 
Ontmoeten betekent elkaar in de ogen 
zien en niet 24/7 naar je schermpje sta-
ren. Dat is voor niemand goed en zeker 
niet voor onze mensen.’
Geertje Paaij | yn@ypsilon.org

Pameijer ondersteunt mensen van alle leeftijden
met psychosociale of psychiatrische problemen 
of een (lichte) verstandelijke beperking.

Informatie: https://pameijer.nl
PameijerTV: www.youtube.com/user/pameijerTV
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