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Vakblad voor opleiders in het gezondheidszorgonderwijs

To o l k i t
Onderwijs en gezondheidszorg is het toonaangevende vakblad voor opleiders in de gezondheidszorg. Het is voor u als professional van belang op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen op didactisch gebied in de gezondheidszorg. Regelmatig
zal de redactie in de rubriek Toolkit dan ook handreikingen aanbieden, waarin nieuwe inzichten in leervormen, werkmethoden of
vaardigheden onder de aandacht worden gebracht.

Netwerkanalyse-tool
Aan de slag met het cliëntsysteem: alleen ga je sneller en samen kom
je verder!
In deze toolkit wordt het sociale netwerk, inclusief partner, familieleden, vrienden en naasten evenals professionals en instanties,
aangeduid met cliëntsysteem. Op het moment dat iemand te maken krijgt met een chronische ziekte, verandert er veel voor
het betreffende cliëntsysteem. De cliënt en daarmee zijn systeem komen in een nieuwe levensfase en er wordt een groot beroep gedaan op de copingvaardigheden en de hulpbronnen van het cliëntsysteem. Van de mantelzorg wordt veel verwacht. Dit
vraagt van verpleegkundigen en verzorgenden dat zij de omslag van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’ maken. Hiervoor is een goed
overzicht van (potentiële) hulpbronnen in het cliëntsysteem van belang. Deze netwerkanalyse-tool is hierbij behulpzaam. In de
beschrijving wordt kort stilgestaan bij de doelen en toepassingsmogelijkheden. De verschillende onderdelen worden afzonderlijk
toegelicht. Tevens is er een aantal voorbeeldvragen om de gebruiker te laten zien dat verschillende vragen leiden tot informatie
over meerdere levensgebieden.
Marlies van Bemmel *

Waar dient de tool voor?
Deze netwerkanalyse-tool is een hulpmiddel bij het in
kaart brengen van het cliëntsysteem, het vaststellen van
(potentiële) problemen en hulpvragen en vervolgens het
formuleren van interventies gericht op het systeem. Deze
tool beslaat dus alle fasen van het methodisch proces.

Doelgroep
Deze netwerkanalyse-tool is voor (wijk)verpleegkundigen, die werken met cliëntsystemen, waarin sprake is
van chronische ziekte.

Welke doelen worden nagestreefd?
Verpleegkundigen zijn gericht op zelfredzaamheid van
het cliëntsysteem, want dan kan de zorg voor de chronisch zieke makkelijker gerealiseerd worden. Alle hulpbronnen uit het systeem worden dan benut en de communicatie binnen het cliëntsysteem verloopt soepel.
Zorgverleners hebben zo een goede basis voor samenwerking met het cliëntsysteem. De tool is behulpzaam bij
het aangaan van een gesprek met hen. Eenmaal in ge-

sprek wordt het eenvoudiger om de samenwerking met
het systeem aan te gaan. Deze samenwerking faciliteert
het cliëntsysteem in het vergroten van de eigen regie.
De meeste verpleegkundigen beschikken over vaardigheden in het werken met het cliëntsysteem. Zij zetten deze
vaardigheden echter niet altijd bewust in, maar handelen intuïtief. Deze netwerkanalyse-tool biedt hen handvatten in het methodisch werken met het cliëntsysteem
doordat inzichtelijk wordt hoe het sociale netwerk is opgebouwd. Tevens wordt duidelijk:
• welke vormen van sociale steun in het cliëntsysteem
aanwezig zijn;
• hoe de verschillende leden van het cliëntsysteem de
draaglast ervaren;
• of er sprake is van rolverwarring of rolverwisseling
door de chronische ziekte.
Daarnaast wordt gekeken of het betreffende systeemlid
het eens is met het doel van de chronisch zieke, bijvoorbeeld ‘zo lang mogelijk thuis blijven’.
Figuur 1 Netwerkanalyse-model
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Aspecten van de netwerkanalyse-tool?
Sociale bronnen
Een cliëntsysteem is uit verschillende onderdelen samengesteld, de sociale bronnen. Zo kan binnen het systeem
onderscheid gemaakt worden tussen familie, vrienden,
buren, welzijnsdiensten etc. Bronnen kunnen dus zowel
professioneel als niet professioneel zijn. Allereerst worden
alle aanwezige sociale bronnen in kaart gebracht. Per sociale bron wordt vervolgens in de rijen van het schema (figuur 1) informatie ingevoerd over de volgende aspecten:
Rolverwisseling
De vraag is hier of de chronische ziekte van de cliënt iets
heeft veranderd aan de oorspronkelijke rollen.
‘Toen mijn man ziek werd ben ik hem verloren. Ik leef
met hem, maar niet als partner. Ik heb al lang geleden
afscheid van mijn partner genomen. Ik ben nu zijn verpleegkundige.’1
‘Vroeger toen mijn zoon thuis kwam, ging hij altijd even
zitten met een bakkie koffie en nu kijkt hij meteen in de
koelkast en in de pillenbak. Ik vind dat niet gezellig.’
In deze voorbeelden wordt duidelijk hoe rolverwisseling
ingrijpt op bijvoorbeeld het emotionele leven van mensen.
Hulp die bijdraagt aan doel cliënt
Dit wordt gescoord met ja, nee of een vraagteken en kan
een zeer divers beeld opleveren. De ideale situatie is dat
overal ‘ja’ staat. Dat betekent dat iedereen eensgezind is
over het te behalen doel en dat de wijkverpleegkundige ook goed zicht heeft op wat iedereen bijdraagt. Dit is
echter niet altijd het geval, zoals duidelijk wordt uit het
volgende voorbeeld.
Wijkverpleegkundige Marianne ontdekt bij het invullen
van de tool bij een cliënt dat van de 15 systeemleden er 3
duidelijk bijdragen aan het doel van de cliënt: zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Daarnaast hebben twee systeemleden hierover sterke twijfels en het is voor haar niet
duidelijk hoe de anderen erover denken.
De wijkverpleegkundige heeft in haar tool bijvoorbeeld
enkele keren ‘ja’ staan, enkele keren ‘nee’, en een aantal ‘vraagtekens’. Het is dan in één oogopslag duidelijk
dat binnen het cliëntsysteem nog geen sprake is van een
gemeenschappelijke visie. Er blijken tussen de hulpbronnen onderling, verschillende perspectieven op wat er aan
de hand is en nodig is.
Geeft sociale steun
In de tool wordt in eerste instantie stilgestaan bij de emotionele steun die gegeven wordt aan de cliënt zelf. Daarna wordt gekeken naar de emotionele steun die mensen
binnen het cliëntsysteem aan elkaar geven.   Vooral de
centrale mantelzorger is hierbij van belang.

Mevrouw Boersma is de zus van meneer Boersma die nu
dementeert. Haar schoonzus Free is dag en nacht bezig
met extra zorg en aandacht die meneer Boersma nu nodig
heeft. Mevrouw Boersma neemt haar schoonzus een keer
per week mee naar de stad en spreekt haar waardering
uit voor de liefdevolle zorg die Free aan haar broer geeft.
Deze vorm van emotionele steun aan een afzonderlijk systeemlid verhoogt de draagkracht van deze mantelzorger
en daarmee de draagkracht van het gehele cliëntsysteem.
Dit ondanks het feit dat de emotionele steun die mevrouw Boersma inzet niet direct is gericht op haar broer.
Geeft praktische steun
In deze tool is een onderscheid gemaakt tussen emotionele steun en praktische steun. Dit zijn twee verschillende vormen van steun die allebei noodzakelijk zijn voor
een kwalitatief goed sociaal netwerk. In één oogopslag
wordt inzichtelijk of het cliëntsysteem in beide vormen
van steun voorziet.
Mevrouw Terbroekke: ‘Ik vind het erg prettig om met mijn
dochter uit Amerika te skypen. Ik kijk uit naar ‘ons’ moment. Ik vertel haar over van alles en voel me daar goed bij.
Zij begrijpt me erg goed. Ze is echt ontzettend lief. Maar ja,
als ik geen melk heb, ben ik erg blij als mijn kleinzoon van
3 straten verderop dat even voor me kan halen. Ook al zie ik
dat hij het met tegenzin doet: ik ben wel even uit de brand.’
Draagkracht systeemlid
Hier kan bij de mantelzorg gebruik worden gemaakt
van instrumenten als de EDIZ en de Caregiver Strain
Index (CSI). Met deze instrumenten krijgt de wijkverpleegkundige inzicht in de belasting, kunnen situaties
van overbelasting worden gesignaleerd en is er een basis om (preventieve) ondersteuningsacties in te zetten.
Eerder werd beschreven welke informatie in de verschillende rubrieken van de tool geplaatst kan worden. Een belangrijke vraag hierbij is: hoe komen we
aan deze informatie? De volgende vragen kunnen hierbij behulpzaam zijn. Vragen die helpen om in gesprek met het systeem de informatie te verzamelen.
Bij onderdeel sociale bronnen:
• Welke familieleden zijn er?
• Wie wonen er in de buurt?
• Van wie krijgt u kerstkaarten?
• Wie hebt u de afgelopen tijd nog gesproken?
• Wie zijn degenen die praktische steun geven?
En hoe ziet die steun eruit?
• Zijn er mensen die boodschappen voor u doen?
• Is er iemand die u naar het ziekenhuis rijdt?
Bij onderdeel rolverwisseling:
U bent dochter van uw moeder. Hoe typeert u de relatie die u met uw moeder heeft? Wat heeft de chronische
ziekte gedaan met de moeder-dochter relatie? In hoeverre is de moeder-dochter-relatie nog intact?
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• Hoe ervaart u uw rol in de relatie met uw partner? De
rol van hulpverlener of de rol van partner?
• Welke rol is het meest bepalend voor u in de relatie
met uw partner?
• Wat is er voor u veranderd in de relatie sinds chronische ziekte in jullie gezin is gekomen?
• Ik zie nu dat u sterk in de rol van zorgende zit; is dit
ook zoals het meestal gaat?

‘Toen ik mevrouw liet vertellen over haar netwerk in aanwezigheid van haar dochter, raakten beiden in gesprek en
begrepen ze elkaar beter. Ik vroeg de dochter in hoeverre
zij zich in de relatie met haar moeder dochter voelde en
in hoeverre zorgverlener. De dochter gaf na even nadenken aan, dat ze veel te veel in de rol van zorgverlener zat
en dat ze wilde kijken hoe ze toch ook de rol van dochter
weer wat meer in zou kunnen nemen.

Bij onderdeel emotionele steun
Waarschijnlijk krijgt u op verschillende manieren steun
van mensen. Sommige mensen geven praktische, anderen emotionele steun. Het is belangrijk dat u beide krijgt.
Kunt u vertellen bij wie u zich erg op uw gemak voelt?
• Tegen wie kunt u uw zorgen vertellen?
• Door wie voelt u zich gehoord/begrepen?
• Welke emotionele steun geeft u?

Als de (wijk)verpleegkundige bezig is met het verzamelen
van informatie, kan een aantal problemen naar voren komen. De meest voorkomende zijn in figuur 2 (op de volgende pagina) op rij gezet met bijpassende interventie.

Bij onderdeel: praktische steun
• Zijn er levensgebieden waarop u steun krijgt? B.v. financiën, administratie, huishoudelijk werk, tuinieren.
• Welke praktische hulp krijgt u van wie?
• Welke praktische hulp geeft u en welke praktische
hulp zou u nog meer kunnen geven?
Draagkracht sociale bron/systeem lid
• Dit meten met de gangbare instrumenten (de EDIZ en
de CSI). De resultaten zijn basis voor het gesprek.
• Wat is uw grootste zorg op dit moment?
• Waar haalt u de kracht vandaan om dit aan te kunnen?
• Hoe zorgt u er voor dat u goed op krachten blijft?
• Wat zou voor u nu de zogenaamde druppel zijn die de
emmer doet overlopen?

Fase probleemformulering
Met het invullen van het schema (figuur 1) verkrijgt de
(wijk)verpleegkundige veel informatie over het cliëntsysteem en is er een basis om systeemgericht te werken. Dit
betekent dus dat niet alleen de cliënt, maar ook mantelzorgers, familie, buurt professionele en informele zorg
‘in beeld’ zijn. Er wordt nadrukkelijk gekeken naar de
krachten in het systeem. Ook problemen die een verstorende werking hebben op de samenwerking binnen
een systeem, worden duidelijk en er kunnen interventies
worden ingezet om deze te verbeteren. Vaak is het zo dat
(wijk)verpleegkundigen deze informatie pas in de loop
van een aantal gesprekken boven tafel krijgen. In een enkel gesprek zal niet alles aan de orde kunnen komen.
‘Toen ik samen met de cliënt sprak over haar netwerk
kwam ik er achter dat zij veel spanning ervoer vanwege de conflicten tussen enkele van haar kinderen en haar
partner en dat dat voor deze cliënt verstrekkende gevolgen
had op het gebied van emotionele steun, mantelzorgcapaciteit en dat het daarnaast ook een grote stressfactor was.’
Het komt ook regelmatig voor dat de netwerkanalyse zelf
als interventie werkt.

Fase interventies plannen
Doordat de wijkverpleegkundige vanaf het begin van het
begeleidingsproces gericht is op het totale systeem, zal
hiervoor in de interventiefase ook meer aandacht zijn.
(Wijk)verpleegkundigen zullen een van de vele interventies zoals in het schema beschreven, oppakken. Een aparte
scholing op het gebied van ‘systeemgericht werken’ kan
een ondersteunende rol vervullen (Bemmel, 2014). Drie
specifieke interventies worden hieronder nader toegelicht.

Het maken van een crisissignaleringsplan
(CSP)
Een chronische ziekte doet een groot beroep op de draagkracht van het cliëntsysteem. Dit maakt het systeem ‘crisisgevoeliger’. Onder crisis verstaan we een situatie die
door het cliëntsysteem als crisis wordt ervaren. (Oenen,
2007). Wanneer een crisis zich herhaalt wordt het mogelijk om er van te leren. Door achteraf met elkaar te
praten over wat voorafging aan de crisis kan vastgesteld
worden wat de voortekenen en de factoren waren die
mogelijk een rol speelden in het ontstaan van de crisis.
Deze informatie kan in een CSP beschreven worden. Een
CSP geeft antwoord op de volgende vragen:
• Hoe ziet de crisis eruit?
• Wat zijn mogelijke voortekenen van de crisis?
• Wat zijn factoren die een crisis kunnen ontlokken?
• Wat kunnen we doen om een crisis te voorkomen?
• Wat kunnen we doen op het moment dat zich een crisis voordoet?
Daarnaast kan ik geval van dreigende crisis preventief gehandeld worden.

Het familiegesprek
De (wijk)verpleegkundige die de leden van een cliëntsysteem aanmoedigt om met elkaar in gesprek te gaan en
eventueel aanbiedt om dit gesprek te leiden, is gericht op
het mogelijk maken van het gesprek binnen het systeem.
Veel families vinden het moeilijk om problematische zaken met elkaar te bespreken. Voorbeeld
‘Door het doen van deze netwerkanalyse werden mij de
verschillende visies op benodigde zorg duidelijk en vroeger zou ik in zo’n geval gezegd hebben: ‘Ik wil graag één
contactpersoon’, en het daar vervolgens bij laten. Laatst
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Figuur 2 Van probleem naar actie
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Anticiperende begeleiding mogelijke crisis:
Crisis Signaleringsplan (CSP 3)
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Duidelijke profilering door (wijk)verpleegkundige

merkte ik dat ik in zo’n situatie zei: ‘Ik merk dat jullie
met zijn allen aan het zoeken zijn naar de beste manier
om om te gaan met de gevolgen van deze ziekte. Hoe denken jullie hier uit te komen?’

Meervoudig partijdig zijn
De wijkverpleegkundige komt regelmatig in contact met
systemen met verschillende en soms conflicterende visies
over zaken met betrekking tot de cliënt. Wanneer zij een
conflict in het systeem ervaart, doet ze haar best om niet
in het conflict betrokken te geraken. De wijkverpleegkundige zal geen partij worden in het conflict zelf, maar juist
partij zijn voor alle betrokken partijen. Voorbeeld
De zoon en dochter van mevrouw Jansen hadden ruzie omdat
de dochter het onverantwoord vond dat haar broer ontzettend
zijn best had gedaan om het rijbewijs voor zijn moeder te behouden. De dochter was boos omdat ze het erg onveilig vond
als moeder ging autorijden. De wijkverpleegkundige was zowel partij voor de zoon: ‘Ik hoor dat u erg uw best doet om het
uw moeder zo goed mogelijk naar de zin te maken’ als voor de
dochter: ‘Ik begrijp dat u zich zorgen maakt om het welzijn
van uw moeder’. De wijkverpleegkundige gaat verder en zegt:
‘Jullie willen beiden het beste voor jullie moeder’. Dit wordt
door hen beaamd. De weg is nu weer vrij voor een gesprek.

Ten slotte
Werken met systemen is de dagelijkse praktijk en tegelijkertijd niet eenvoudig Deze tool is ontwikkeld in de be-

Wie

Wanneer

Evaluatie

roepspraktijk zelf. Er wordt nu door een aantal wijkverpleegkundigen mee gewerkt. Op basis van de huidige
ervaringen blijkt het een handig hulpmiddel om systematischer met systemen te werken. Deze tool is ondersteunend in alle fasen van het zorgverleningsproces om de
focus op krachten van en samenwerking met het cliëntsysteem te behouden of te verkrijgen. Het is nog te vroeg
om conclusies te trekken over de effectiviteit van de tool.
Begrippen
• Sociale bron: onderdeel van sociaal netwerk, bijvoorbeeld familie of buren.
• Meervoudig partijdig: inhoudelijk en emotioneel aansluiten bij alle betrokken personen. Partij zijn voor een
ieder die lid is van het systeem.
• CSP: Crisissignaleringsplan.
• Potentiële hulpbron: Hulpbron die er wel is maar niet
gebruikt wordt.
• SDM: Shared Decision Making.
Bronvermelding
-

-

Lopend onderzoek methodisch werken bij dementie door lectoraat Innovatie in Care (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) en
lectoraat Innovatie in de Ouderenzorg (Hogeschool Windesheim)
Oenen, F.J. van, Bernardt, C. & Post, L. van der (2007).
Praktijkboek crisisinterventie. Utrecht: De Tijdstroom.

* Marlies van Bemmel is lid kenniskring Lectoraat Inno-

vatie in de Care.
Meer informatie: Marlies.vanbemmel@han.nl
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