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ABSTRACT 

Probleemstelling: Gebruik van psychofarmaca is één van de pijlers binnen de behandeling 

van psychiatrisch forensische patiënten. In de literatuur wordt aangegeven dat er binnen 

teams van sociotherapeuten, een tekort of achterstand in kennis en onduidelijkheid qua 

verantwoordelijkheden is betreffende het psychofarmacabeleid in de dagelijkse werking. 

Doelstelling: Er zijn twee centrale onderzoeksvragen. 

1. Wat is de kennis en houding ten opzichte van psychofarmaca bij sociotherapeuten 

werkzaam met forensisch psychiatrische patiënten? 

2. In welke mate is er bij sociotherapeuten die werken met volwassen forensische 

psychiatrische patiënten aandacht voor de effecten en bijwerkingen van 

psychofarmaca? 

Methodologie: In vijf units binnen drie psychiatrische ziekenhuizen werden via 

kennisvragenlijsten (n=40) kwantitatieve gegevens verzameld. Als kwalitatieve 

onderzoeksmethode werd gebruik gemaakt van semigestructureerd interview (n=12). 

Resultaten: De kennis van psychofarmaca stijgt bij sociotherapeuten die een opleiding 

psychofarmaca volgen buiten de basisopleiding. Vertrouwen in, en de sociotherapeut die 

vertrouwen geeft aan de patiënt, educatie van de patiënt en zijn omgeving, en motiverende 

handelingen zijn basisconcepten die de compliance bevorderen. De relatie tussen 

voorschrijver en sociotherapeut, de onderlinge relatie tussen de verschillende disciplines 

binnen het team sociotherapeuten en aansprakelijkheid zijn van belang in het uitvoeren van 

een kwaliteitsvolle psychofarmacologische begeleiding. 

Conclusie: Opleiding betreffende psychofarmaca tijdens het uitoefenen van de job als 

sociotherapeut is een meerwaarde in het verhogen van de kennis en een ondersteuning  in 

de observatie van nevenwerkingen in de relatie tot inname van psychofarmaca van de 

patiënt. Het opbouwen van een degelijke communicatie tussen de sociotherapeuten 

onderling en met het multidisciplinair team bevorderen een correct psychofarmacabeleid.  
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1 Inleiding 
De laatste jaren is in België de samenstelling van de basisteams in de meeste psychiatrische 

ziekenhuizen aan veranderingen onderhevig. Waar voorheen enkel psychiatrische 

verpleegkundigen de dagelijkse zorg voor patiënten voor hun rekening namen worden nu 

steeds meer andere disciplines zonder verpleegkundige opleiding opgenomen in het 

roulement van het basisteam. Vrijwel alle beroepsgroepen uit de sociale sector kunnen 

hiervoor in aanmerking komen: psychologen, criminologen, maatschappelijk werkers, 

psychologisch assistenten, opvoedkundigen, ergotherapeuten (Cumming & Cumming, 

1962; Frieboes, 2003; Houweling-Meijers & Visser, 1993). Een overkoepelende term voor 

bovenstaande actoren is sociotherapeut. Hoewel de tendens tot het opnemen van andere 

disciplines in het roulement van de basisteams een algemeen fenomeen blijkt, heeft het 

begrip sociotherapeut vooral ingang gevonden in de forensische psychiatrische settings van 

psychiatrische ziekenhuizen.  

Op dit moment echter is er binnen de wetgeving geen enkele verwijzing naar de 

verantwoordelijkheden en de toegelaten handelingen van de sociotherapeut. Het wettelijk 

kader waarin sociotherapeuten in België in de praktijk functioneren is gebaseerd op het 

Koninklijk Besluit (KB) nummer 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorg - 

beroepen. Voor sociotherapeuten met een diploma verpleegkunde is deze wetgeving 

eenduidig: iemand mag het verpleegkundig beroep enkel uitoefenen indien hij erkend is als 

drager van hetzij de beroepstitel van bachelor in de verpleegkunde (vroegere A1), hetzij de 

beroepstitel van gegradueerde verpleegkundige (vroegere A2 of gebrevetteerden), en als hij 

bovendien beantwoordt aan de voorwaarde het diploma te hebben behaald in een erkende 

onderwijsinstelling. De beroepsactiviteiten die verpleegkundigen mogen uitvoeren zijn 

vastgelegd in het KB van 18.06.1990 en werden op 09.06.2007 en 19.07.2007 aangepast en 

verduidelijkt. Het huidige tekort aan verpleegkundigen op de arbeidsmarkt heeft de 

wetgever er toe aangezet om bijkomende maatregelen te nemen. Op 12.01.2006 werd in een 

KB het begrip ‘zorgkundige’ geïntroduceerd waarin ook de regelgeving om geregistreerd te 

worden als zorgkundige werd vastgelegd. Dit KB stelt dat een beperkt aantal wettelijk 

omschreven verpleegkundige activiteiten door zorgkundigen mogen worden uitgevoerd. 
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Sociotherapeuten die niet over de beroepstitel van verpleegkundige beschikken, maar er 

toch al werkzaam zijn, kunnen gebruik maken van de mogelijkheid om het certificaat van 

zorgkundige te behalen. Desgevallend worden zij wettelijk bekwaam geacht om medicatie 

per os (oraal) toe te dienen, weliswaar onder het “toezicht” van een verpleegkundige.  

Aangezien in het werkveld psychofarmaca vaak worden toegediend, wordt elke 

sociotherapeut dan ook geacht om in staat te zijn de effecten van psychofarmaca op het 

dagelijks functioneren te kunnen opvolgen en beoordelen (Gournay, 2005; Walburn, Gray, 

Gournay, Quraishi  & David, 2001). Hiertoe behoren ook de observatie en rapportage van 

mogelijke bijwerkingen van psychofarmaca, de opvolging van de inname (dosage, 

tijdstip…) en aandacht voor therapietrouw. 

In de praktijk echter blijkt de kennis over psychofarmaca zowel bij verpleegkundige- als 

niet-verpleegkundige sociotherapeuten tekort te schieten (Bennett, Done & Hunt,  1995; 

Day, Henderson & Butterworth,  1995; Wray, 1994; Hodgins & Riaz, 2011; Adelugba et 

al., 2010). Het kennistekort van de effecten van psychofarmaca evenals de onderrapportage 

van bijwerkingen kunnen ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid van de 

psychiatrische patiënt (Day et al., 1995; de laCour, 1995; Jordan, Hardy & Coleman, 1999). 

Bovendien beroept de behandelende psychiater zich bij de beoordeling van zijn 

medicatiebeleid op de dagelijkse gerapporteerde observaties van de sociotherapeuten 

(Bennett, 1991; Bennett, Done & Hunt, 1995; Coid, 1996; Day, Henderson & Butterworth, 

1995; Earle, Taylor, Peet & Grant, 2011; McCrone & Shelton, 2001, Wray, 1994). 

Het ondersteunen en betrokken zijn bij het ziekteproces van de forensische psychiatrische 

patiënt en zijn farmacologische behandeling en tevens de patiënt hierbij betrekken is ook 

volgens Rettenbacher, Hofer, Eder, Hummer, Kemmler, Weiss & Fleischhacker (2004) van 

belang om compliance te bevorderen. Gray, Wykes & Gournay (2003) geven echter aan dat 

het Hawthorne effect van een training meespeelt in het verbeteren van de klinische 

vaardigheden en de kennis over medicatiemanagement. Dit kan er op wijzen dat de 

persoonlijke mening/houding van de sociotherapeut zelf, over het gebruik van 

psychofarmacologie, een rol speelt in de mate waarin deze aandacht heeft voor de 



3 
 

 

psychofarmacologische begeleiding. Vooral in het licht van shared-decision-making mag 

het belang hiervan niet onderschat worden. In de literatuur zijn echter weinig studies te 

vinden die de attitudes en overtuigingen van professionals betreffende 

psychofarmacagebruik hebben onderzocht. Uit een onderzoek door Levander, Eberhard & 

Lindström in 2007 blijkt de nood aan verder onderzoek naar een wetenschappelijk 

onderbouwd model dat het proces van gedeelde beslissing tussen patiënt en hulpverlener 

beschrijft. Eerder kwamen Fenton (2003) en Rask & Hunt (2007) ook al tot die conclusie.  

2 Literatuurstudie  
De literatuurstudie heeft als opzet na te gaan welke elementen van belang zijn bij het 

toedienen van psychofarmaca tijdens de behandeling van forensisch psychiatrische 

patiënten op een afdeling binnen een psychiatrisch ziekenhuis. Hierbij wordt gezocht naar 

kenmerken van de behandelafdeling (sociotherapeuten, teamwerking…), behandelcontext 

(kenmerken van de behandeling op zich) en kenmerken van de patiëntenpopulatie. Bij het 

zoeken naar literatuur over dit onderwerp, werd gezocht in de databases Cochrane Library, 

Medline, Web of Science, Pubmed, CINAHL, Google Scholar en PsychLit. Tevens werd er 

gezocht op de infosite van de Federale overheid en in wetenschappelijke boeken. Daarbij 

werden volgende zoektermen gehanteerd in verschillende combinaties: Nurse, forensic, 

psychiatry, knowledge, attitude, adherence, sociotherapy, compliance, psychotropic, team 

en medication. Hiernaast werd de gevonden literatuur aangevuld met informatie 

aangebracht door de (co)promotor en de begeleider. Op basis van de referentielijst van al 

gevonden of aangebrachte artikels werd nieuwe en relevante literatuur opgezocht.  

In de literatuur valt de afbakening van de begrippen sociotherapie, sociotherapeut, 

forensisch psychiatrische patiënt en forensische unit niet eenduidig te maken. Naargelang 

de herkomst van de literatuur blijken er verschillen te bestaan in de samenstelling van de 

teams die werken met forensische psychiatrische patiënten. Indien er in wat volgt verwezen 

wordt naar internationale literatuur, zal er gesproken worden over verpleegkundigen, daar 

het begrip sociotherapeut zoals die in Vlaanderen bestaat er niet of nauwelijks bekend is. In 

deze literatuurstudie wordt daarom eerst een beschrijving gegeven van wat er begrepen 

wordt onder een forensische psychiatrische afdeling en de plaats die het sociotherapeutisch 
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klimaat en de beroepsactiviteiten van de sociotherapeuten hierin innemen. Dit wordt 

gevolgd door het wetgevend kader waarin sociotherapeuten hun beroepsactiviteiten 

uitoefenen in Vlaanderen. Een juist begrip van het bovenstaande is noodzakelijk om een 

correcte inschatting te kunnen maken van de elementen die een rol spelen in de 

psychofarmacologische bejegening van forensische psychiatrische patiënten door 

sociotherapeuten.  

2.1 Forensische psychiatrische afdeling 
In een forensische afdeling van psychiatrische ziekenhuizen worden ernstig zieke 

psychiatrische patiënten behandeld, dewelke als gevolg van hun psychische stoornis een 

misdrijf gepleegd hebben. De ernst van het ziektebeeld en het potentiële gevaar voor de 

maatschappij dat er mee samenhangt, maakt dat de behandeling niet steeds in de reguliere 

zorg kan plaatsvinden (Rask & Levander, 2001). Bovendien komen in Vlaanderen, wegens 

plaatsgebrek vele geïnterneerden in het regulier gevangenisregime terecht, waar ze dikwijls 

langdurig verblijven zonder noemenswaardige behandeling (Vandevelde, Soyez, Beken, De 

Smet, Boers & Broekaert, 2011). 

Door diverse psychiatrische voorzieningen werd daarom in het verleden het initiatief 

genomen om tegemoet te komen aan de maatschappelijke vraag om voor deze doelgroep 

een zorgaanbod uit te bouwen. De eerste initiatieven in St-Truiden (1993), Beernem (1999), 

St-Niklaas (2000) boden een residentieel programma aan voor seksuele delinquenten. Sinds 

1995 werd een algemeen aanbod te Rekem ingericht.  

Ook de overheid nam initiatieven. Hierbij kan verwezen worden naar de teams in het kader 

van daderhulp voor seksuele delinquenten die via de centra voor geestelijke 

gezondheidszorg in elke Vlaamse Provincie werden opgestart. In 2001 werden 

pilootprojecten opgestart in drie psychiatrische ziekenhuizen (Rekem, Zelzate, Bierbeek) 

door het Ministerie van Justitie en het Ministerie van Volksgezondheid voor de 

zogenaamde medium security groep van geïnterneerden (Boonen, 2004). 
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2.2 Forensisch sociotherapeutisch klimaat 
De grondgedachte van sociotherapie bestaat erin dat er een onlosmakelijke eenheid bestaat 

tussen het individu en zijn omgeving. Het individu wordt erin gedefinieerd als een 

subsysteem dat functioneert binnen een ruimere sociale context (Thomas, Shatell & Martin, 

2002). Pathologie treedt op wanneer het evenwicht tussen het individu en zijn milieu wordt 

verstoord (Luijten, 1981). Cumming en Cumming (1962) definiëren sociotherapie als het 

methodisch hanteren van het leefmilieu, waarbij de groepsdynamiek als middel wordt 

aangewend om de behandeldoelen van de individuele patiënt te bereiken. Specifiek met 

betrekking tot het sociotherapeutische klimaat op een forensische afdeling bestaat er een 

spanningsveld tussen het creëren van een therapeutisch klimaat enerzijds en het handhaven 

van de veiligheidsvoorwaarden anderzijds (Burrow, 1993; Kinsella & Chaloner, 1995). Het 

bewaren van het evenwicht tussen zorg en ondersteuning versus de bewakingsfunctie, 

vormt een dilemma voor verpleegkundigen die werken in beveiligde psychiatrische settings 

(Burrow, 1993; Clarke, 1996). Dit dilemma kan volgens Martin & Street (2003) zelfs 

resulteren in de onmogelijkheid om een therapeutische relatie op te bouwen of in stand te 

houden. Volgens Gendel (2004) is daarom een specifieke aanpak vereist, waarbij opleiding 

en vorming van de sociotherapeuten op beide terreinen een aandachtspunt moet zijn. In het 

Verenigd Koninkrijk en in België staan de verpleegkundigen, naast de zorg, ook in voor de 

veiligheid, daar waar er in de VSA en Canada meestal afzonderlijk veiligheidspersoneel 

wordt ingezet (Day, 1993 in Mason, Lovell & Coyle, 2008). Het onderscheid tussen zorg 

en bewaking valt echter niet steeds ondubbelzinnig te maken. Hiertoe behoren ondermeer 

de begeleiding van een patiënt buiten de afdeling, het tellen van patiënten tijdens 

activiteiten, gecontroleerd bezoek van- en door patiënten, en het in bewaring nemen van 

“vuur” (Mason, Coyle & Lovell, 2008). Naast het dilemma op organisatorisch vlak 

vermeldt Hammer (2000) het bestaan van interne ethische conflicten bij verpleegkundigen 

in relatie tot hun zorgfunctie enerzijds en hun perceptie (verontwaardiging, afschuw…) 

over de gepleegde feiten anderzijds. In de lijn met Gendel (2004) pleit Hammer (2000) dan 

ook voor het inzetten van holistisch gevormde forensisch psychiatrische verpleegkundigen 

op forensische psychiatrische afdelingen.  
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2.3 Forensische sociotherapeut 
Uit de internationale literatuur blijkt dat forensische instellingen of forensische units van 

psychiatrische ziekenhuizen worden bestaft met psychiatrische verpleegkundigen en 

forensische psychiatrische verpleegkundigen. Het begrip sociotherapeut is er als dusdanig 

onbekend. Daarom werd er in deze literatuurstudie voor gekozen om de originele benaming 

te behouden van de beroepstitels die qua functieprofiel overeenstemmen met deze van 

sociotherapeut op een forensische psychiatrische afdeling in België.  

De internationale vereniging van forensische verpleegkundigen omschrijft hun 

beroepsactiviteiten als, de uitdaging aangaan om een wederzijdse verantwoordelijkheid op 

te bouwen met het wettelijk systeem, met als doel slachtoffers hun juridische-, burgerlijke- 

en mensenrechten te beschermen. Tevens dienen zij de grondwettelijke rechten van de 

daders van strafbare feiten, en families van beide te beschermen (International Association 

of Forensic Nurses, 2002). 

Of forensische psychiatrische verpleegkunde een specialiteit is van verpleegkunde eerder 

dan het uitvoeren van het verpleegkundig beroep in een specifieke forensische context blijft 

voor Cashin (2006) een open vraag. In Nederland bijvoorbeeld verwerven forensische 

psychiatrische verpleegkundigen hun titel, na het volgen van een specifieke opleiding die 

gericht is op kennis van de wetgeving van de geesteszieke, specifieke therapeutische 

technieken zoals delicthantering, criminologie en de relatie tussen ziektebeeld en misdrijf 

(Boersma, 2003). 

De beroepsactiviteiten van een sociotherapeut op afdelingsniveau in de forensische 

psychiatrie bestaat in essentie uit de bewaking van het sociotherapeutische klimaat. Dit 

wordt gerealiseerd door informatieverstrekking aan patiënten en directe betrokkenen, het 

opnemen van de advocaatfunctie en het individualiseren van behandelplannen (Barker, 

Reynolds & Stevenson, 1997; Gournay, 2005; MacNeela, Clinton, Place, Scott, Treacy, 

Hyde & Dowd, 2010) evenals het uitwerken van hervalpreventie (Britt, Hudson & 

Blampied, 2004; Lock, Kaner, Lamont & Bond, 2002; Lyons, 2009). De forensisch 

psychiatrische verpleegkundige handhaaft neutraliteit, objectiviteit, gereserveerdheid en 
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een vorm van alertheid die niet vereist is in een andere therapeutische relatie (Lyons, 2009). 

In de literatuur wordt het belang van de neutrale houding en zelfreflectie van de 

verpleegkundige ten aanzien van zijn eigen functioneren benadrukt. Een degelijke 

opleiding in zelfreflectietechnieken is noodzakelijk omdat er dikwijls meervoudige 

problemen bij forensische patiënten aanwezig blijken (Mason, 2002). Rask & Levander 

(2001) beschrijven dat de verbale interactie met de patiënt een basisvaardigheid moet zijn 

van een psychiatrisch verpleegkundige werkzaam in een forensisch psychiatrische setting. 

Het is essentieel dat de psychiatrische verpleegkundige voldoende aandacht schenkt aan de 

normale dagelijkse activiteiten en de beleving ervan (Yurovskaya & Semke, 2002). 

Daarnaast zijn het verschaffen van uitleg over de consequenties van het eigen handelen, 

confrontatie en aanmoediging van de patiënt om te spreken over zijn misdaden en 

aandoening(en) belangrijke aandachtspunten. De behandeling van deze aandoeningen 

bestaat uit een combinatie van psychotherapeutische, sociale en medicamenteuze 

interventies (Martin & Street, 2003). Dit vereist van de sociotherapeut de competenties om 

de integratie te maken van diverse vaardigheden waaronder het voorzien in educatie en 

ontslagplanning, de beoordeling van de gezondheidsconditie, de planning en opmaak van 

gezondheidsdoelstellingen, de beschrijving en monitoring van effecten en bijwerkingen van 

psychofarmaca (Latter, Rycroft-Malone, Yerrell & Shaw, 2000; Manias, Aitken & 

Dunning, 2004; Manias & Street, 2000). Omdat psychofarmaca sinds hun ontwikkeling een 

steeds wezenlijker onderdeel zijn gaan uitmaken van de behandeling van psychiatrische 

stoornissen heeft de psychiatrische verpleegkundige een steeds centralere rol gekregen in 

de begeleiding van de psychofarmacologische behandeling van psychiatrische patiënten. 

Psychiatrische verpleegkundigen zijn de laatste actor in de geneesmiddelen-

distributieketen, met eigen verantwoordelijkheden en taken. (Kenniscentrum Phrenos, 

2010). 
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2.4 Psychofarmacologische begeleiding door de sociotherapeut 
 

Zoals aangegeven in de inleiding zijn therapietrouw, het monitoren van de werking en de 

bijwerkingen van psychofarmaca, en de correcte toediening van psychofarmaca van belang 

in de professionele farmacologische begeleiding van de forensische psychiatrische patiënt 

(Gournay, 2005; Walburn, Gray, Gournay, Quraishi & David, 2001). 

Het kenniscentrum Phrenos in Nederland dat bijkomende opleidingen psychofarmacologie 

organiseert voor psychiatrische verpleegkundigen, vat de taak van de psychiatrische 

verpleegkundige in de psychofarmacologische begeleiding van patiënten als volgt samen: 

“De verpleegkundige biedt de patiënt en zijn sociale netwerk voorlichting en ondersteuning 

bij het gebruik van psychofarmaca. Hij/zij is het eerste aanspreekpunt voor patiënten met 

vragen over psychofarmaca. De verpleegkundige geeft terugkoppeling aan de arts over 

gewenste en ongewenste effecten van de medicatie. Daarnaast zijn er taken in het zorgen 

voor veilig medicatiegebruik en bij de medicatiecontroles. Vanuit het eigen 

beroepsperspectief tracht de verpleegkundige het gebruik van psychofarmaca voor 

patiënten zo effectief mogelijk te laten verlopen” (Kenniscentrum Phrenos, 2010). Om de 

voornoemde effectiviteit van de psychofarmacologische begeleiding met betrekking tot het 

voorgestelde takenpakket daadwerkelijk te kunnen realiseren, kan verondersteld worden dat 

de sociotherapeut over voldoende theoretische bagage moet beschikken. In het onderzoek 

dat Gray, Wyckes & Gournay (2003) uitvoerden met een pre-post meting werd inderdaad 

vastgesteld dat een medicatiemanagementtraining voor verpleegkundigen de klinische 

vaardigheden en de kennis ten aanzien van medicatiemanagement deed stijgen. De 

onderzoekers sloten echter niet uit dat de training op zich ook een effect had op de 

resultaten. Door het organiseren van de training zou er vanzelf meer aandacht gaan naar het 

onderwerp, waardoor de aandacht ervoor in de klinische praktijk ook zou verhogen. In 

wetenschappelijk onderzoek is dit fenomeen ook gekend als het Hawthorne effect 

(Chewning & Sleath, 1996). Verder bleken er evenmin aanwijzingen te bestaan dat het 

effect van de training op lange termijn bleef bestaan. Over in hoeverre het kennisniveau van 
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sociotherapeuten de effectieve uitvoering van de psychofarmacologische begeleiding mee 

bepalen, is in de literatuur geen sluitend antwoord te vinden. 

In de hedendaagse hulpverlening vormt het betrekken van de patiënt bij zijn eigen 

behandeling een centraal thema. Concepten als ‘empowerment’ en ‘shared-decision- 

making’ worden vaak aangewend. Uit een onderzoek door Levander, Eberhard & 

Lindström in 2007 blijkt de nood aan verder onderzoek naar een wetenschappelijk 

onderbouwd model dat het proces van gedeelde beslissing tussen patiënt en hulpverlener 

beschrijft. Eerder kwam Fenton (2003) ook al tot die conclusie. Het ondersteunen en 

betrokken zijn bij het ziekteproces van de forensische psychiatrische patiënt en zijn 

farmacologische behandeling en tevens de patiënt hierbij betrekken is ook volgens 

Rettenbacher et al. (2004) van belang om compliance te bevorderen. 

Uit het reeds aangehaalde vermoeden van Gray et al (2003)  dat het Hawthorne effect van 

een training meespeelt in het verbeteren van de klinische vaardigheden en de kennis over 

medicatiemanagement, kan er op wijzen dat de persoonlijke mening/houding van de 

sociotherapeut zelf over het gebruik van psychofarmacologie een rol speelt in de mate 

waarin deze aandacht heeft voor de psychofarmacologische begeleiding. Vooral in het licht 

van shared-decision-making mag het belang hiervan niet onderschat worden. In de 

literatuur zijn echter weinig studies te vinden die de attitudes en overtuigingen van 

professionals betreffende psychofarmacagebruik hebben onderzocht. Er zijn bijvoorbeeld 

geen reviews beschikbaar die specifiek de houding en persoonlijke overtuiging van 

verpleegkundigen ten aanzien van psychofarmaca beschrijven (Besenius, Clark-Carter & 

Nolan, 2010). Deze vaststelling werd al beschreven in de systematische review die 

Walburn, Gray, Gourney, Quraishi en David uitvoerden in 2001 over het gebruik van 

depot-antipsychotica. Ook zij stelden vast dat er bijzonder weinig data beschikbaar zijn 

over de perceptie van psychiatrische verpleegkundigen ten aanzien van het gebruik van 

antipsychotica in depotvorm.  

Naast de mogelijke impact van de persoonlijke houding en overtuiging van de 

sociotherapeut op het proces van shared-decision-making, kan de begeleiding van het 

psychofarmacologische behandeling ook nog belemmerd worden door patiëntgerelateerde 
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factoren die in forensische psychiatrische contexten vaak voorkomen. Concreet kan het 

gaan over beperkingen qua zelfinzicht, cognitieve stoornissen en verminderde 

mogelijkheden om autonoom te functioneren (Fenton, Blyler & Heinssen, 1997; Hamann, 

Leucht & Kissling 2003). De afwezige en/of gedeeltelijke therapietrouw die er dikwijls het 

gevolg van zijn, kan leiden tot een inconsequente symptoomcontrole, herval en 

herhospitalisatie, dewelke op zich de aanzet kunnen geven tot disfuncties op lange termijn, 

verlies aan autonomie, problemen met opleiding of werk, dakloosheid, buiten het 

gezondheidszorgsysteem vallen en zelfs suïcide (Ascher-Svanum et al., 2006; Docherty, 

Kozma, Grogg & Lasser, 2002; Herings & Erkens, 2003; Keith & Kane, 2003; Olfson, 

Mechanic, Hansell, Boyer, Walkup & Weiden, 2000; Robinson et al., 1999; Valenstein et 

al., 2002). 

Therapieontrouw voor psychofarmaca wordt dus geassocieerd met een sneller herval en een 

chaotische levensstijl (Balbuena et al., 2010; Baldessarini et al., 2008; Beasley, Sutton, 

Hamilton, Walker, Dossenbach, Taylor & Alaka, 2003; Nierenberg, Petersen & Alpert, 

2003). Dit kan op zijn beurt leiden tot verlies van ondersteunende netwerken en tot grotere 

sociale isolatie. Patiënten geven aan dat de belangrijkste reden om kort na hun ontslag te 

stoppen met hun medicatie het ervaren van bijwerkingen is (Naber, Kircher & Hessel, 

1996). Verder vermelden ze redenen zoals: zich niet meer ziek voelen en daarom stoppen 

met medicatie, schrik om verslaafd te raken aan de middelen, denken dat medicatie vergif 

is, wantrouwen in het gezondheidszorgsysteem (Perkins, 2002). In de studie die Schwartz, 

Vingiano & Perez (1988) uitvoerden wordt aangegeven dat personen die zich in een 

hervalmoment bevonden, verward waren of acuut psychotisch, eveneens een verminderde 

therapietrouw vertoonden. Een recente studie van Rosenheck et al (2011) ondersteunt deze 

bevindingen. In een voorafgaande Cochrane review door Haynes, McDonald, Garg & 

Montague in 2002 wordt aangegeven dat ondanks de vooruitgang in de laatste decennia op 

gebied van farmacologische behandeling, er weinig literatuur over therapietrouw 

verschenen is.  

Daarnaast is een belangrijke taak in de psychofarmacologische begeleiding het observeren, 

rapporteren en interpreteren van bijwerkingen (Gray, Wykes, Edmonds, Leese & Gournay, 
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2004). Verpleegkundigen kunnen als sleutelfiguren fungeren in het verstrekken van 

informatie over psychofarmaca en hebben mogelijks een significante invloed op het 

beslissingsproces dat psychiatrische patiënten maken betreffende de inname ervan 

(Besenius, Clark-Carter & Nolan, 2010). Bijvoorbeeld bij antipsychotica is het van belang 

om rekening te houden met de mogelijke impact van extrapiramidale symptomen (EPS) op 

therapietrouw, resultaat van de behandeling en nog belangrijker de patiënt zijn subjectieve 

beleving van de behandeling. Forensisch psychiatrische verpleegkundigen dienen 

waakzaam te zijn om EPS te herkennen in functie van een goede klinische praktijk (Gray & 

Gournay, 2000; Besenius, Clark-Carter & Nolan, 2010). Onderzoek door Bennet et al. 

(1995) geeft echter aan dat zulks niet steeds het geval is.  Deze onderzoeker vond dat bij 

verpleegkundigen een gebrek aan aandacht bestaat voor de mogelijke symptomen van EPS 

bij patiënten die antipsychotische medicatie innemen.  

Tenslotte zijn medicatiefouten bij het voorschrijven, transcriberen, verdelen en toedienen 

belangrijke oorzaken van morbiditeit en mortaliteit bij psychiatrische patiënten  (Duxbury, 

Wright, Bradley & Roach, 2009; Phillips et al., 2001). Observationele studies in algemene 

ziekenhuizen hebben foutpercentages aangetoond tussen 3,5 en 27 % (Prot et al., 2005; 

Ridge, Jenkins, Noyce & Barber 1995). Er is weinig onderzoek uitgevoerd over de mate 

van medicatiefouten die gebeuren in forensische psychiatrische settings en er is verder 

weinig geweten over de incidentie van administratieve fouten in het medicatiemanagement 

binnen de psychiatrie (Maidment, Lelliott & Paton, 2006). Verpleegkundigen staan in deze 

op de eerste plaats om geconfronteerd te worden met fouten op de hiervoor aangegeven 

gebieden (Benner, Sheets, Uris, Malloch, Schwed & Jamison, 2002). Medicatiefouten 

kunnen ook een negatief effect hebben op verpleegkundigen. Ten eerste maken 

verpleegkundigen zich zorgen over de patiënt. Ze voelen zich mogelijks schuldig over de 

gemaakte fout. Hun zelfvertrouwen in hun klinische competenties kan aangetast worden, en 

tevens voelen ze een kwaadheid tegenover zichzelf en het systeem waarin ze werken 

(Gladstone, 1995).  
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BESLUIT  
 
Van de sociotherapeut mag verwacht worden dat deze beschikt over de nodige 

professionele vaardigheden en een gepaste houding om te werken op een forensische 

psychiatrische afdeling waar “bestraffing” en “zorg” door de sociotherapeut met elkaar 

moeten verenigd worden. Zelfreflectie ten opzichte van het eigen functioneren in deze 

specifieke context is essentieel en kan via vorming en scholing bevorderd worden. Omdat 

de psychofarmacologische behandeling sinds zijn ontwikkeling ontegensprekelijk een 

belangrijkere rol is gaan spelen in de behandeling van psychiatrische stoornissen, mag 

verondersteld worden dat diezelfde professionele houding ook wordt aangehouden in de 

begeleiding van de psychofarmacologische behandeling (Bullock & Manias, 2002). Zo 

blijkt het principe van het shared-decision-making proces in de begeleiding van de 

psychofarmacologische behandeling steeds meer als norm te worden gesteld. Dit impliceert 

een intense samenwerking tussen de forensische patiënt en de sociotherapeut. Zowel 

theoretische als praktische kennis over psychofarmaca blijken echter nauwelijks 

onderzocht. Aangezien de behandelende psychiater zich voor zijn beslissingen inzake 

psychofarmacologische behandeling net baseert op de rapportage van de directe 

begeleiders, is verder onderzoek hierover aangewezen. Daarnaast zijn er indicaties dat er 

naast kennis over psychofarmaca nog andere factoren in het spel zijn die de professionele 

bejegening van sociotherapeuten in de begeleiding van de psychofarmacologische 

behandeling beïnvloeden. Hierbij kan gedacht worden aan de houding van sociotherapeuten 

ten aanzien van het gebruik en de te verwachten effecten van een psychofarmacologische 

behandeling. Het is niet ondenkbaar dat bijvoorbeeld de persoonlijke houding/ overtuiging 

van de sociotherapeut een rol speelt in de manier waarop de sociotherapeut zijn 

persoonlijke begeleiding terzake in de praktijk omzet. Welke deze factoren zijn en op welke 

manier ze een invloed hebben op de persoonlijke overtuiging  van sociotherapeuten over 

psychofarmaca is tot op heden evenwel niet onderzocht. Naast kennis en attitude wordt de 

begeleiding van de psychofarmacologische behandeling ook beïnvloed door kenmerken van 

patiënten, eigen aan de populatie van forensische psychiatrische afdeling. Cognitieve 

stoornissen (geheugenstoornissen), kennistekorten bij patiënten… kunnen ertoe leiden dat 
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de therapietrouw (=compliance) achteruit gaat waardoor er ernstige negatieve effecten op 

lange termijn kunnen ontstaan. 

De benadering van verpleegkundigen ten aanzien van verschillende aspecten in de 

begeleiding van de psychofarmacologische behandeling kan een invloed hebben op het 

dagelijks functioneren van de forensisch psychiatrische patiënt in een residentiële setting. 

Over theoretische en praktische kennis en de houding ten opzichte van psychofarmaca bij 

sociotherapeuten binnen de forensische psychiatrische context is in de literatuur weinig, 

beschikbaar. Er wordt wel melding gemaakt van de noodzaak om onderzoek betreffende 

deze thema’s te verrichten. 

Met betrekking tot de situatie in Vlaanderen is het van belang om de positie van de 

sociotherapeut in het forensisch psychiatrisch werkveld te beschrijven. Zoals al in de 

inleiding werd aangegeven, bestaan er namelijk wettelijke verschillen in mandaten en taken 

tussen sociotherapeuten met een beroepstitel verpleegkunde ten opzichte van diegenen die 

niet over deze beroepstitel beschikken. In het kader van deze masterproef is het beschrijven 

van nuances en wettelijke bepalingen betreffende de zogenaamde A-handelingen van 

belang. Om de mandatering van sociotherapeuten betreffende psychofarmacologische 

begeleiding van de patiënt correct te kunnen benaderen. Dit komt verder aan bod in het 

wetgevende luik. 
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2.4.1 Wetgeving beroepsactiviteiten van de sociotherapeuten 

In het Koninklijk Besluit (KB) van 18 juni 1990 wordt weergegeven welke technische 

verstrekkingen een verpleegkundige mag uitvoeren. In dit KB worden eveneens de 

handelingen beschreven die door een arts aan een verpleegkundige kunnen worden 

toevertrouwd, evenals de wijze van uitvoering van die verstrekkingen en handelingen en de 

kwalificatievereisten waaraan de beoefenaars van de verpleegkunde moeten voldoen. Dit 

KB werd gewijzigd door de KBn van 4/9/1990; 25/11/1991; 27/12/1994; 6/6/1997; 

2/7/1999; 7/10/2002; 13/7/2006; 21/4/2007. De toediening van medicatie behoort tot de 

zogenaamde A-handelingen. In de context van de forensische psychiatrische zorg is de 

toediening van medicatie doorgaans beperkt tot volgende toedieningswegen: Oog- en 

oorindruppeling, intramusculair, subcutaan, rectaal en per os. Betreffende het toedienen van 

voornoemde toedieningsvormen zijn er in de wetgeving de volgende bepalingen 

vastgelegd: 

- De geneesmiddelen moeten identificeerbaar blijven tot op het ogenblik van 

toediening 

- De verpleegkundige die het geneesmiddel klaarmaakt, dient het bij voorkeur 

ook toe 

- De op te lossen geneesmiddelen mogen pas klaargemaakt worden kort 

voorafgaandelijk aan de toediening 

- Er dient rekening te worden gehouden met de richtlijnen van de producent voor 

de bewaring, de voorbereiding en de wijze van toediening van het product 

Naast de toediening van medicatie kunnen er in het kader van deze masterproef nog andere 

verpleegkundige A-handelingen vermeldt worden.  

- Het observeren, het herkennen en het vastleggen van de gezondheidszorgstatus van 

de patiënt, zowel op psychisch, fysisch als sociaal vlak 

- Het omschrijven van de verpleegproblemen 
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- Het bijdragen aan de medische diagnose door de arts en aan het uitvoeren van de 

voorgeschreven behandeling 

- Het voortdurend bijstaan, uitvoeren en helpen uitvoeren van handelingen, waardoor 

de verpleegkundige het behoud, de verbetering en het herstel van de gezondheid van 

gezonde en zieke personen en groepen beoogt 

Zoals in de inleiding al aangegeven werd wellicht tengevolge van het tekort aan 

verpleegkundigen op 12 januari 2006 een KB uitgevaardigd om als zorgkundige 

geregistreerd te kunnen worden. Gecertificeerde zorgkundigen kunnen bepaalde 

verpleegkundige handelingen stellen onder toezicht van een verpleegkundige. 

Verpleegkundigen kunnen die delegatie op elk moment beëindigen. In artikel 2 van het 

betreffende KB worden de voorwaarden omschreven die toegang verschaffen tot de 

opleiding die na afloop leidt tot het certificaat van zorgkundige.  

In artikel 3 van hetzelfde KB wordt uitdrukkelijk omschreven dat de zorgkundige enkel 

activiteiten kan uitvoeren binnen een gestructureerd equipe dat aan volgende eisen moet 

voldoen: 

- De gestructureerde equipe moet zodanig zijn opgesteld dat de verpleegkundigen 

toezicht kunnen uitoefenen op de activiteiten van de zorgkundigen. 

- De gestructureerde equipe moet de continuïteit en de kwaliteit van de zorg 

verzekeren. 

- De gestructureerde equipe organiseert het gezamenlijk patiëntenoverleg waarbij het 

zorgplan geëvalueerd en zo nodig bijgestuurd wordt. 

- De gestructureerde equipe voert een samenwerkingsprocedure in tussen 

verpleegkundigen en zorgkundigen. Deze laatsten rapporteren nog dezelfde dag aan 

de verpleegkundige die toezicht houdt op hun activiteiten. 

- De gestructureerde equipe krijgt permanente opleiding, minstens acht uur per jaar. 
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Wat de gestructureerde equipe in operationele zin kan inhouden wordt niet expliciet 

beschreven. Criteria betreffende de samenstelling van het team op gebied van disciplines 

worden evenmin aangegeven. 

Verder wordt het begrip ‘toezicht’ van verpleegkundigen op de gedelegeerde handelingen 

van de zorgkundige als volgt omschreven: 

- De verpleegkundige ziet erop toe dat de zorgverstrekking, de 

gezondheidsopvoeding en de logistieke activiteiten die hij aan de zorgkundige van 

de gestructureerde equipe heeft toevertrouwd, correct worden uitgevoerd. 

- Het aantal zorgkundigen dat onder toezicht van een verpleegkundige werkt, hangt af 

van de personeelsnormen van de gestructureerde equipe, van de complexiteit van de 

zorg en de stabiliteit van de toestand van de patiënten. Hiermee rekening houdend, 

is de aanwezigheid van de verpleegkundige bij de uitvoering van de activiteiten 

door de zorgkundige niet steeds vereist. 

- De verpleegkundige moet bereikbaar zijn om de nodige informatie en ondersteuning 

te geven aan de zorgkundige. 

In het KB staan een aantal specifieke handelingen vermeld met betrekking tot de toediening 

van medicatie zoals die door een zorgkundige kunnen worden uitgevoerd. 

- Het observeren en signaleren bij de patiënt van veranderingen op fysisch, psychisch 

en sociaal vlak binnen de context van de activiteiten van het dagelijks leven. 

- De patiënt helpen bij de inname van geneesmiddelen via orale weg, nadat het 

geneesmiddel door middel van een distributiesysteem, door een verpleegkundige of 

een apotheker werd klaargezet en gepersonaliseerd. 

In Vlaanderen vallen de forensisch psychiatrische units onder de ziekenhuiswetgeving. In 

de context van deze masterproef, waar de teams samengesteld zijn uit sociotherapeuten 

bestaan er momenteel nog geen normen met betrekking tot het aantal verpleegkundigen die 
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per shift aanwezig dienen te zijn op een afdeling. Verder zijn de criteria die bepalen wat 

een afdeling precies is ook voor interpretatie vatbaar. In de concretisering van het KB van 

13 juli 2006 worden wel de personeelsnormen beschreven die van toepassing zijn op de 

afdelingen die een erkenning kregen als A-dienst, waartoe de afdelingen die aan deze 

masterproef meewerkten, behoren. Men schrijft voor dat: 

- Voor de dag- en nachtdiensten: 11 personen, waarvan 6 verpleegkundigen, bij 

voorkeur psychiatrische verpleegkundigen; van de overige 5 personeelsleden dienen 

er ten minste 2 in het bezit te zijn van een diploma van verpleegkundige, 

arbeidstherapeut, opvoeder of psychologisch assistent of van een brevet van 

verpleegkundige of verpleegassistent; de overige 3 moeten in het bezit zijn van een 

brevet van gezins- en sanitaire hulp of een opleiding hebben genoten die is 

aangepast aan de noodwendigheden van de dienst; gedurende de nacht moeten 

tenminste twee personen, onder wie een verpleegkundige, de wachtdienst 

verzekeren. 

- Voor de diensten die bijkomend dagverpleging verzekeren: 3 verpleegkundigen 

- Voor de diensten die bijkomend nachtverpleging verzekeren: 7 personen onder wie 

5 verpleegkundigen; de overige 2 moeten in het bezit zijn van een brevet van 

gezins- en sanitaire hulp of vorming gekregen hebben die is aangepast aan de 

noodwendigheden van de dienst. Gedurende de nacht moeten ten minste 2 personen 

onder wie 1 verpleegkundige de wachtdienst verzekeren; overdag: 1 persoon. 
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3 Probleemstelling en methodologie van het onderzoek 

3.1 Probleemstelling en doelstelling 
Het gebruik van psychofarmaca wordt in de literatuur beschreven als een belangrijke pijler 

in de behandeling van psychiatrisch forensische patiënten. De vraag kan gesteld worden of 

alle sociotherapeuten, die veelal een verschillende opleiding hebben genoten, over de 

nodige kennis beschikken om de patiënt een kwalitatieve psychofarmacologische 

begeleiding te verstrekken. Deze masterproef heeft als doel de theoretische en praktische 

kennis van sociotherapeuten betreffende psychofarmaca te onderzoeken. Eveneens wordt 

gepeild naar indicatoren die van belang zijn voor het voeren van een degelijke klinische 

praktijk betreffende psychofarmaca in een residentiële setting. Wie neemt welke taken op, 

wat is de verantwoordelijkheid van de verschillende teamleden, welke zijn aandachtspunten 

en knelpunten in een psychofarmacologische begeleiding? 

De twee centrale onderzoeksvragen van het onderzoeksvoorstel, namelijk: 

- Wat is de kennis en houding ten opzichte van psychofarmaca bij sociotherapeuten 

werkzaam met forensisch psychiatrische patiënten? 

- In welke mate is er bij sociotherapeuten die werken met volwassen forensische 

psychiatrische patiënten aandacht voor de effecten en bijwerkingen van 

psychofarmaca? 

werden uitgesplitst in volgende subonderzoeksvragen: 

- Wat is de kennis van psychofarmaca bij sociotherapeuten werkzaam met forensisch 

psychiatrische patiënten? 

- In welke mate is er bij sociotherapeuten die werken met volwassen forensische 

psychiatrische patiënten aandacht voor de effecten en bijwerkingen van 

psychofarmaca?  
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- Wat is houding en perceptie ten opzichte van psychofarmaca bij sociotherapeuten 

werkzaam met forensisch psychiatrische patiënten? 

3.2 Onderzoek en methoden 
De behandeling van forensisch psychiatrische patiënten is een complex gebeuren waar 

verschillende actoren bij betrokken zijn. Om de kennis en de perceptie betreffende het 

gebruik van psychofarmaca in deze behandeling te begrijpen werd ervoor gekozen om de 

kennis over psychofarmaca via een vragenlijst, en de perceptie rond psychofarmaca via een 

semi gestructureerd interview bij sociotherapeuten te onderzoeken.  

Vooraleer het onderzoek van start ging werden het - door de examencommissie 

goedgekeurde onderzoeksvoorstel - de interviewguide voor de interviews en de 

kennisvragenlijst voorgelegd aan het Ethisch Comité van UZ Gent (EC). De opmerkingen 

werden grondig doorgepraat met (co)promotor en begeleider en tot twee maal toe 

teruggekoppeld naar het EC. Het onderzoek ging pas van start op moment dat de definitieve 

goedkeuring van het EC (bijlage 4) in het bezit was van de onderzoeker.  

3.3 Setting en respondenten 
Gebruik makend van de sociale kaart (Kluwer & Karel De Grote Hogeschool, 2000 in 

Vandevelde, Palmans, Broekaert, Rousseau & Vanderstraeten, 2006) werden zeven 

psychiatrische ziekenhuizen in Vlaanderen die over een unit beschikken waar er gewerkt 

wordt met volwassen forensisch psychiatrische patiënten aangeschreven via mail en post. 

Een goedgekeurd onderzoeksvoorstel werd in bijlage voorzien. Drie ervan werden in de 

studie geïncludeerd. Er werden 11 afdelingen in aanmerking genomen voor de studie 

waarvan er vijf toestemming gaven. De vijf afdelingen bevonden zich in Oost- en West 

Vlaanderen. In PC Sleidinge stemde afdeling Dubbele Diagnose toe, in PZ Sint-Amandus 

in Beernem afdeling Fides en tenslotte in PC Sint-Jan-Baptist in Zelzate afdelingen Encarga 

één, twee en drie. Na een week is er telefonisch contact opgenomen om het onderzoek toe 

te lichten. Een korte beschrijving van de afdelingen is te lezen in bijlage vijf. De 

inclusiecriteria om deel te nemen als unit waren het erkend zijn als forensische unit of het 

intensief werken met een populatie van forensisch psychiatrische patiënten. De inclusie van 
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de ziekenhuizen gebeurde via schriftelijke toestemming van de directies, aangevuld met een 

persoonlijke toelichting van de onderzoeker aan een lid van het directiecomité. De 

concretisering van het onderzoek is gestart met een persoonlijke toelichting door de 

onderzoeker aan de coördinatoren van de geselecteerde units. Het onderzoeksvoorstel, het 

afnemen van de vragenlijsten en het plannen en afnemen van de interviews werd 

schriftelijk en mondeling verduidelijkt. Suggesties en aanpassingen werden weerhouden en 

toegevoegd. De vraag om mee te werken aan de vragenlijst werd via de afdelingshoofden 

aan het team overgebracht en nadien door de onderzoeker op een teamvergadering 

toegelicht. De respondenten werd de mogelijkheid geboden om het onderzoek op elk 

moment te verlaten en de vrijwilligheid werd benadrukt. In totaal werden 48 

sociotherapeuten aangesproken waarvan er uiteindelijk 40 hebben deelgenomen aan de 

kennistest. Redenen tot niet deelname waren van praktische aard: ziekte (n=3), nachtshift 

(n=3), uit dienst treden van de sociotherapeut tijdens het onderzoek (n=2). 

Voor de selectie van de interviews werd uit de groep van de 40 respondenten die 

deelnamen aan de kennistest at random 15 sociotherapeuten geselecteerd. Alle 15 werden 

via de informatiebrief (Bijlage 8) schriftelijk ingelicht over de methode van de interviews 

en gevraagd een informed consent (IC) (Bijlage 9) te ondertekenen. Iedere sociotherapeut 

kreeg tijdens het ondertekenen van de IC mondelinge toelichting en de gelegenheid om 

vragen te stellen. Uiteindelijk werden er 12 interviews afgenomen. De volgorde waarin de 

interviews afgenomen werden is pragmatisch gebeurd, en de afname werd per deelnemende 

afdeling geclusterd. Uit iedere unit werden sociotherapeuten geselecteerd. Meer gegevens 

over de sociotherapeuten zijn terug te vinden in bijlage drie. 

3.4 Instrumenten 

3.4.1 Kennisvragenlijst 

De vragenlijst werd ontwikkeld op basis van een grondige literatuursearch. Er werd gezocht 

in Cochrane Library, Medline, Web of Science, Pubmed, CINAHL, Google Scholar en 

Psychlit. De zoektermen side effects, psychotropics, questionnaire, forensic, knowledge, 

practical, medication, psychiatric, inpatient, relaps, en theoretical werden in verschillende 
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combinaties gehanteerd. Twee handboeken namelijk: Hengeveld M.W. & Van Balkom 

A.J.L.M. (2005). Leerboek Psychiatrie. Utrecht: De Tijdstroom en Clijsen M., Garenfeld 

W., Kuipers G., van Loenen E. &  van Piere M. (2008). Psychiatrie voor verpleegkundigen. 

Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg zorgden voor de link tussen symptomatologie van 

psychiatrische ziektebeelden en klinische praktijk. Tijdens een stageperiode voorafgaand 

aan de masterproef werd op iedere geselecteerde unit een dossierstudie uitgevoerd. Van alle 

opgenomen patiënten (n=72) werd het medicatieschema uit het elektronisch 

patiëntendossier gefilterd. De namen van de patiënten werden van de outprint geschrapt 

door een aanwezige sociotherapeut. Op iedere unit werd een sociotherapeut (n=5) 

aangesproken om de outprints te maken, op twee verschillende dagen werden alle dossiers 

doorgenomen. Op geen enkel ogenblik heeft de onderzoeker de medicatieschema’s kunnen 

koppelen aan namen van patiënten. Alle medicatie werd opgelijst en vervolgens 

onderverdeeld in de zeven categorieën van psychofarmaca: antidepressiva, antipsychotica, 

sedativa, stemmingsstabilisatoren, anxiolytica, psycho-stimulantia en hypnotica. 

Somatische farmaca werden niet in de studie weerhouden. Per categorie werden de 

stofnamen en merknamen opgelijst in volgorde van meest voorgeschreven. Om de vragen 

op te stellen werden de meest voorgeschreven psychofarmaca geselecteerd. Op basis van de 

literatuur, uit gesprekken met de afdelingshoofden van de units en met twee psychiaters 

werd ervoor gekozen om de klinische set vragen op te splitsen tussen theoretische en 

praktische vragen. Theoretische vragen betreffen kennis over psychodynamische of 

psychokinetische kenmerken van een psychofarmacon. De praktische vragen refereren naar 

observatie van bijwerkingen of gedragsveranderingen in de klinische praktijk. Alle vragen 

werden opgesteld onder de vorm van multiple choice. Op basis van de relevantie voor de 

praktijk en getoetst aan de literatuur werden de keuzemogelijkheden bepaald. Iedere vraag 

kreeg een onderschrift met een unieke toelichting betreffende de antwoordmogelijkheden. 

Elke vragenlijst bestaat uit twee delen. Een eerste deel betreft beschrijvende 

achtergrondgegevens van de sociotherapeut zoals leeftijd, opleiding,…, een tweede deel 

met de hiervoor beschreven zeven theoretische en zeven praktische kennisvragen. Per 

psychofarmacologische categorie werd één theoretische en één praktische vraag opgesteld. 



22 
 

 

De definitieve vragenlijst is ontstaan na drie opeenvolgende peer review rondes. Het team 

dat de review uitvoerde was samengesteld uit twee ziekenhuisapothekers, één master 

geneeskunde richting psychiatrie, één master pedagogische wetenschappen, één 

psychiatrisch verpleegkundige en master gerontologie, één psychiatrisch verpleegkundige 

en master in het beleid van de gezondheidszorg en leden van het ethisch comité UZ Gent. 

Op de vragenlijst werd expliciet vermeld dat in kader van de bescherming van de privacy 

van iedere werknemer er geen resultaten vrijgegeven zouden worden aan derden. Concreet 

betekent dit dat enkel de leden van de onderzoeksgroep (student/onderzoeker, (co)promotor 

en begeleider) mogelijkheid hadden om inzage te krijgen in de resultaten. Er werd door de 

onderzoeksgroep gewaakt over de anonimiteit van de gegevens. Noch directieleden, noch 

rechtstreekse verantwoordelijken (hoofdverpleegkundigen, afdelingshoofden, 

coördinatoren), noch collega’s kregen inzage in de individuele resultaten van de 

respondenten. De tracering van individuele gegevens werd onmogelijk gemaakt door 

codering. Handmatig werd aan iedere vragenlijst een nummer toegekend dat overgenomen 

werd voor de elektronische verwerking. Er werd duidelijk vermeld dat het niet ging over 

een examen, en er dus ook geen punten toegekend werden. De optie bij elke vraag om, ‘ik 

weet het niet’, aan te duiden werd specifiek vermeld. Dit om te voorkomen dat mensen 

gingen gokken indien ze het antwoord niet kenden. 

Om de vragenlijst (Bijlage 1) te ontwikkelen is er gebruik gemaakt van LimeSurvey®, een 

open source survey applicatie. Initieel was het de bedoeling om alle vragenlijsten ook via 

het internet af te nemen zoals deze applicatie toelaat. In het deel procedure volgt de 

motivatie waarom deze methode niet werd weerhouden.  

3.4.2 Semi gestructureerd interview 

Om de kwaliteit van zorg en de visie van sociotherapeuten in kader van een degelijk beleid 

betreffende psychofarmaca te kunnen begrijpen is er gekozen voor een kwalitatieve 

onderzoeksmethode. Kwalitatief onderzoek leent er zich toe om dit complex verschijnsel 

met procesmatig karakter te bestuderen. Uit de 40 sociotherapeuten die deelnamen aan het 

kennisonderzoek werden er at random 15 geselecteerd. Er werd dus geen voorafgaande 



23 
 

 

selectie gemaakt wat betreft opleidingsachtergrond van de sociotherapeuten. De steekproef 

bestond uit verpleegkundigen (n= 7), maatschappelijk werkers (n=2), psychologen (n=1) en 

criminologen (n=2). De interviews werden afgenomen op drie opeenvolgende dagen en de 

respondenten in de 3 verschillende ziekenhuizen werden niet op de hoogte gebracht 

wanneer hun interview zou doorgaan. De interviews hierboven vernoemd werden 

uitgevoerd tot het saturatiepunt bereikt werd, dus tot geen relevante en nieuwe informatie 

meer verkregen werd (Maso & Smaling, 1998). De verkregen informatie kan op basis van 

het gebruik van deze methode, gezien het kleine aantal interviews, toch als zo volledig 

mogelijk beschouwd worden (Vandevelde et al., 2006). Het aantal afgenomen interviews is 

in totaal op twaalf uitgekomen. Alle gegevens zijn samen geanalyseerd, waarbij de 

verschillende bronnen telkens op elkaar betrokken werden. Het eerste interview is 

afgenomen met ondersteuning van een interviewguide (figuur 1). De twee 

onderzoeksvragen werden gehanteerd als leidraad voor het opstellen van de vragen. Deze 

interviewguide werd na ieder interview verfijnd en vervolledigd op basis van de informatie 

die het interview verschafte. Onderwerpen die aan bod kwamen tijdens de interviews, 

relevant voor het uitdiepen van het volgende gesprek werden genoteerd tijdens het 

interview. Deze werden teruggekoppeld naar de sociotherapeut op het einde van het 

gesprek. De extra onderwerpen werden toegevoegd aan de topiclijst en gebruikt in een 

volgend interview. Na drie interviews werd de topiclijst terug geëvalueerd en bijgestuurd 

door de onderzoeker, (co)promotor en begeleider. Deze evaluatie vond terug plaats na het 

zevende interview. De guide werd gebruikt als ondersteuning voor de onderzoeker tijdens 

de interviews. Het verloop van het gesprek kreeg voorrang ten aanzien van het afwerken 

van alle vooropgestelde vragen. Via deze kwalitatieve onderzoeksmethode werd getracht 

om inzicht te verwerven in de ervaring- en belevingsaspecten in de begeleiding van de 

psychofarmacologische behandeling, alsook de persoonlijke betekenis die sociotherapeuten 

aan de psychofarmacologische behandeling toekennen. 
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Finale interviewguide: 

1. Welke opleidingen heeft U genoten startend vanaf het secundair onderwijs?  

2. Wat heeft de keuze bepaald om uw huidige beroepskeuze te maken? 

3. Hebt U tijdens de opleiding onderricht gekregen betreffende farmacologie of psychofarmaca in het 

bijzonder? 

4. Hebt U buiten de reguliere opleiding, bijscholing gehad betreffende psychofarmaca. 

5. Hoe bent U er toe gekomen te kiezen om in deze setting te werken? 

6. Hoe verloopt de medicatiebedeling op uw afdeling? 

7. Wie is verantwoordelijk voor de distributie?  

8. Kunt U de procedure beschrijven wat betreft registratie van medicatie? 

8.1. Wie is volgens U eindverantwoordelijke? 

8.2. Is deze procedure schriftelijk vastgelegd? 

8.3. Zo ja, door wie werd deze opgesteld? 

8.4. Is deze uniform voor de totale instelling of specifiek voor de afdeling? 

8.5. Wat is uw specifieke taak binnen deze distributie? 

9. Betreffende mandaten binnen het team aangaande psychofarmaca 

9.1. Wie schrijft medicatie voor? 

9.2. In welke mate kan een sociotherapeut suggesties doen aan de voorschrijver? 

9.3. Wie zet medicatie klaar? 

9.4. Wie dient medicatie toe? 

9.5. Wie controleert medicatie vooraleer deze wordt toegediend? 

10. Betreffende registratie als zorgkundige 

10.1. Zijn er binnen het team sociotherapeuten erkend en geregistreerd als zorgkundige? 

10.2. Bent U zelf geregistreerd? 

10.3. Wat betekent het om geregistreerd te zijn? 

10.4. Wat zijn de wettelijke bepalingen behorende tot een registratie als zorgkundige? 

11. Betreffende aandacht voor bijwerkingen tijdens de dagelijkse werking 

11.1. In elke mate wordt er gecommuniceerd over psychofarmaca op de afdeling? 

11.2. In welke mate wordt er gesproken over bijwerkingen van psychofarmaca? 

11.3. Wie neemt in het team meestal initiatief om te praten over psychofarmaca? 

12. Betreffende aandacht tijdens gestructureerde vergadermomenten 

12.1. Wordt er in deze momenten over psychofarmaca gesproken? 

12.2. Als er over psychofarmaca gesproken wordt wie neemt in deze momenten het initiatief? 

12.3. Behelst in besprekingen het item psychofarmaca een vast onderdeel? 

13. Houding ten opzichte van psychofarmaca  
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13.1. Hoe staat U ten opzichte het toedienen van psychofarmaca? 

13.2. In welke mate is psychofarmaca voor U een onderdeel in de behandeling van de patiënten op uw 

afdeling? 

14. Welke rol speelt vertrouwen in mate van compliance? 

15. Hoe ziet U de functie van educatie binnen het medicatiegebeuren? 

16. Wat is de invloed van de relatie tussen teamleden op het medicatiebeleid? 

17. Wat kan de invloed zijn van de eigen mening van de sociotherapeut over psychofarmaca in de relatie met 

de patiënt? 

18. Hoe positioneert U motivatie in de compliance van de patiënt? 

19. Heeft de  samenstelling van een team invloed op het medicatiegebeuren  en hoe dient zich dit aan op de 

werkvloer? 

Figuur 1: Interviewguide semi gestructureerd interview finale versie 

3.5 Procedure 

3.5.1 Kennisvragenlijst 

Initieel was het de bedoeling om de vragenlijst via elektronische weg (LimeSurvey®) af te 

nemen. Bij de besprekingen met de afdelingshoofden rees er enige reserve ten aanzien van 

het verzamelen van een persoonlijk e-mailadres van personeelsleden. Het is namelijk 

noodzakelijk bij LimeSurvey® om via een persoonlijk e-mailadres de vragenlijst door te 

sturen. De vragenlijsten werden op papier aangeboden en afgenomen onder toezicht van 

dezelfde onderzoeker. Dit bood de garantie dat de toelichting die gegeven werd, op een 

uniforme manier gebeurde. De vragenlijsten werden in vier afdelingen individueel 

afgenomen en vanuit praktische en organisatorische redenen in 1 afdeling in groep. Geen 

van de respondenten had in deze laatste unit de kans om tegen elkaar te spreken of 

antwoorden van elkaar te zien.  

3.5.2 Semi gestructureerd interview 

Data werden verzameld door gebruik te maken van semi gestructureerde interviews met 

alle 12 sociotherapeuten. Vanuit de kennis, gegenereerd door de literatuurstudie, werden 

topics weerhouden en samengebracht in een open interviewguide, van waaruit het eerste 

interview kon starten. Deze werden gecombineerd met enkele andere topics, geformuleerd 

door zowel onderzoeker, promotor, copromotor en begeleider. De topiclijst werd doorheen 
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de interviews aangepast en uitgebreid op basis van de voorlopige analyse. De eerste en de 

laatste interviewguide is terug te vinden in bijlage 10 en 11. De volgorde van de topics 

werd om deze reden zoveel mogelijk aangepast aan het verloop van het gesprek. De 

tijdsduur van een interview bedroeg gemiddeld 45 minuten, met een minimum van 32 

minuten en een maximum van 75 minuten. Er werd aandacht besteed om de interviews in 

een zo ontspannen en rustig mogelijke omgeving af te nemen teneinde zo weinig mogelijk 

stereotype antwoorden te krijgen. Alle interviews werden opgenomen met een digitale 

recorder.  

3.6 Data analyse 

3.6.1 Kennisvragenlijst 

Alle vragenlijsten werden afgenomen onder toezicht van één en dezelfde onderzoeker. Data 

werden verzameld, en direct na de afname geanonimiseerd door een nummer van één tot 40 

toe te kennen. Alle antwoorden werden vervolgens door de onderzoeker goed doorgelezen 

en op hun beurt voorzien van een numerieke code. Er werd gebruik gemaakt van het 

softwareprogramma SPSS 16 om de statistische analyses uit voeren. Elk antwoord kreeg 

een unieke code. De vragen betreffende persoonlijke gegevens van sociotherapeuten (vraag 

één tot en met zeven) werden waar mogelijk gedichotomiseerd. Dit gold voor vraag één, 

vijf en zes. Vraag drie en vier betreffende de basisopleiding en bijkomende opleiding werd 

eveneens dichotoom gemaakt in een categorie verpleegkundige en niet-verpleegkundige. 

De antwoorden op de kennisvragen werden voor de start van de afname vastgelegd en door 

de onderzoeksgroep goedgekeurd. Beschrijvende analyses werden uitgevoerd op alle 21 

vragen. Een exploratieve manier van onderzoek werd gehanteerd.  

Om het verschil in de resultaten tussen verpleegkundigen en niet-verpleegkundigen te 

onderzoeken werd gebruik gemaakt van een Independents Sample T tests. Een One-way 

Anova werd gebruikt om het verschil in anciënniteit te onderzoeken bij verpleegkundigen 

en niet-verpleegkundigen. Om het effect van de leeftijd op de resultaten te onderzoeken 

werd een lineaire regressie toegepast. 
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Om uit maken of een extra opleiding psychofarmaca effect heeft op de resultaten werd 

gebruik gemaakt van een Independent Samples T test. Een Two Way Anova werd 

gehanteerd om deze resultaten te koppelen aan verpleegkundige zijn of niet om zo het 

interactie effect te onderzoeken.  

3.6.2 Semi gestructureerd interview 

Het methodologie van dit onderzoeksonderdeel is gebaseerd op de Grounded Theory (GT). 

Er werden verschillende stappen die in deze methode gebruikt worden geïntegreerd in het 

onderzoek. Glaser en Strauss legden de basis voor deze theorie vast in het boek ‘The 

Discovery of Grounded Theory’ (Glaser & Strauss, 1967). Met GT wordt systematisch een 

theorie ontwikkeld door zowel inductief als deductief met de data te werken. Eén van de 

doelstellingen van GT is het formuleren van hypotheses op basis van verkregen concepten. 

Een tweede doelstelling is onderzoeken welke de voornaamste problemen zijn die de 

deelnemers ervaren, welke moeilijkheden ze ervaren binnen het vooropgestelde 

onderzoeksveld en op welke wijze ze veranderingen of oplossingen genereren. Er worden 

vier stadia onderscheiden in de analyse: De verkregen tekst wordt gecodeerd. Dit houdt in 

dat de belangrijkste ankerpunten gedefinieerd worden en zo de basisthema’s uit de data 

gedistilleerd kunnen worden. Concepten worden gegenereerd. Dit gebeurt door de codes te 

verzamelen die dezelfde onderwerpen vertegenwoordigen. Hierdoor is het mogelijk om 

data te groeperen die een vergelijkbare inhoud of thema vertegenwoordigen. Op basis van 

deze concepten worden grote groepen van gelijke inhoud of thema gebundeld om de basis 

te vormen voor een theorie. De theorie vertegenwoordigt dan een verzameling van 

beschrijvingen die het onderwerp van het onderzoek kunnen verklaren (Thomas & James, 

2006). 

Alle interviews werden na afname letterlijk getranscribeerd. Vooraleer over te gaan tot 

codering werden de getranscribeerde interviews enkele malen grondig doorgelezen. Voor 

de codering werd gebruik gemaakt van het softwareprogramma NVivo 8. NVivo is een 

kwalitatief data analyse software pakket. Het is ontwikkeld voor kwalitatief onderzoek dat 

gebaseerd is op rijke data in tekstvorm. Het is in staat data in te dikken en verschillende 

dieptes van  levels op te bouwen. De uitgetikte interviews in Word werden nadien 
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opgeladen in het programma. De eerste stap in de analyse betreft de identificatie van 

‘hermeneutische units’, die kunnen omschreven worden als, de kleinste betekenisvolle 

basiscomponenten in een tekst (Vandevelde et al., 2006). Er werd gekozen om de units te 

onderscheiden op het moment dat de context de boodschap voldoende ondersteunde. Dit 

om fragmentering en verlies aan werkbare informatie te beperken. Eén fragment kon 

meerdere coderingen krijgen. Aanvankelijk werd inductief gecodeerd, op basis van de 

terminologie die respondenten zelf gebruikten. Vervolgens werd naar een hoger 

abstractieniveau gegaan en werd een codeboom samengesteld. Na de codering van twee 

interviews konden enkele voorlopige kerncategorieën worden geformuleerd, die na verdere 

codering werden aangepast en verfijnd. Voorlopige aannames over diverse processen 

werden geformuleerd waarna deze voortdurend getoetst werden aan de bestaande en de 

nieuwe gegenereerde data. Om de interpretaties gemakkelijker te maken en samenhang van 

concepten te visualiseren werd na het voltooien van het vierde interview een eerste 

discussieronde georganiseerd met (co)promotor, begeleider en onderzoeker. Door het 

bediscussiëren van het coderingsproces voor iedere hermeneutische unit, werden de 

categorieën en subcategorieën gedefinieerd. In een volgende fase van het onderzoek, 

werden na de verwerking van acht, en na de verwerking van alle twaalf interviews telkens 

at random vijftig units geselecteerd. Uit het totaal van 22 categorieën die de finale 

codeboom vertegenwoordigen werden at random 10 categorieën gekozen om deel uit te 

maken van het valideringsproces. Deze laatste werden benoemd en tevens met de nodige 

toelichting onderbouwd zodat de transparantie en duidelijke definiëring zo helder mogelijk 

werd weergegeven. Om de validiteit te verhogen werd de interbeoordelings-

betrouwbaarheid toegepast. Deze meet de overeenstemming tussen twee of meer 

onderzoeken die door onafhankelijke beoordelaars (observators, interviewers, enzovoorts) 

uitgevoerd zijn en hetzelfde object, fenomeen of concept meten. In het ideale geval van 

maximum interbeoordelaars-betrouwbaarheid hebben alle onderzoekers dezelfde score voor 

dezelfde variabelen (Polit, Hungler & Beck, 2011). Een gebrek aan betrouwbaarheid in 

observaties kan ten grondslag liggen aan ontbrekende informatie, observaties die niet op 

dezelfde manier gecategoriseerd zijn, omstandigheden die van elkaar verschillen of de 

beoordelaars moeten opnieuw worden getraind. Des te groter de verschillen zijn, des te 
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lager is de betrouwbaarheid in een onderzoek. De procedure werd herhaald tot een Kappa – 

waarde,  voor de interobserver variatie, van minimum 0,80 verkregen werd op iedere 

categorie. De uiteindelijk 22 geïdentificeerde categorieën in de codeboom worden 

weergegeven in figuur 2. 

Aansprakelijkheid : In welke mate en op welke manier is de sociotherapeut aansprakelijk binnen de 
context van de medicatiebedeling en medicatiedistributie? 

Algemene opleiding van de sociotherapeut: Welke opleiding hebben sociotherapeuten genoten? 

Buiten de opleiding: Hebben sociotherapeuten een opleiding betreffende psychofarmaca gehad 
buiten hun opleiding? 

Educatie: Educatie betreffende psychofarmaca van de sociotherapeut naar de patiënt toe. 

Het team als werkinstrument: Teamwerking, positie van de sociotherapeut binnen het team in de 
context van het gebeuren rond psychofarmaca. 

Mandaten en verantwoordelijkheden: Welke mandaten en verantwoordelijkheden hebben 
sociotherapeuten in de bedeling van medicatie? 

Medicatiebeleid: Welke positie nemen sociotherapeuten in binnen het medicatiebeleid op de 
afdeling? 

Motiveren: Welke vaardigheden spelen een rol in het motiveren van patiënten om psychofarmaca in 
te nemen, hoe wordt dit door de sociotherapeut aangepakt? 

Na de opname: Welke technieken en vaardigheden gebruiken sociotherapeuten en op welke wijze 
wenden ze deze aan in functie van de ondersteuning van patiënten, in voorbereiding van, en na hun 
ontslag vanuit de residentiële opname? 

Observeren en rapporteren: Welke functie hebben deze twee begrippen in het dagelijks werk van 
de sociotherapeut? 

Organisatie van het team sociotherapeuten: Welke taken worden op welke wijze toegewezen aan 
welke disciplines werkzaam binnen het team van sociotherapeuten? Op welke domeinen binnen de 
teamwerking heeft dit consequenties en hoe wordt hier mee omgegaan? 

Plaats van psychofarmaca in overlegmomenten: In welke mate en op welke wijze komt 
psychofarmaca aan bod in overlegstructuren op de afdeling? 

Redenen van werken op de afdeling: Wat is de motivatie van sociotherapeuten om te werken op de 
dienst waar ze nu werken? 

Relatie en interactie tussen de patiënt en de voorschrijver : Hoe verhouden patiënt en 
voorschrijver zich ten opzichte van elkaar betreffende het psychofarmacabeleid tijdens de 
behandeling van de patiënt? 

Relatie en interactie tussen sociotherapeuten en voorschrijver : Hoe verhouden de sociotherapeut 
en de voorschrijver zich ten overstaan van elkaar inzake medicatiebeleid? 
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Taak van de sociotherapeut in het medicatiebeleid: Wat is de taak van de sociotherapeut in de 
ontwikkeling, uitvoering en bewaking van het psychofarmacabeleid op de afdeling? 

Technisch: Medicatiebedeling en de relatie met het elektronisch patiënten dossier. Circuit die de 
medicatie doorloopt in de distributie en de taak van de sociotherapeut.  

Theoretische kennis van de sociotherapeut: Kennis van de sociotherapeut van psychofarmaca over 
werking en bijwerkingen en de mogelijke implicaties op de klinische praktijk. 

Tijdens de opleiding: Welke opleiding hebben sociotherapeuten genoten betreffende psychofarmaca 
tijdens hun opleiding? 

Vertrouwen geven en betrouwbaar zijn: Invloed en functie van beide begrippen in functie van 
compliance ten aanzien van psychofarmaca door patiënten. 

Visie op medicatie van de sociotherapeut: Hoe kijken sociotherapeuten naar het gebruik van 
psychofarmaca, wat is hun eigen visie hierin en beïnvloedt dit hun functioneren? 

Visie van de patiënt ten aanzien van psychofarmaca: Hoe kijkt de patiënt naar psychofarmaca en 
het gebruik ervan? 

Figuur 2: De 22 geselecteerde categorieën na analyse van de interviews 

 

3.7 Validiteit 
De resultaten verkregen via de methode van GT kunnen moeilijk in statistisch significante 

waarschijnlijkheden worden uitgedrukt. Het is wel mogelijk om een reeks van uitspraken 

over de relatie tussen de concepten of een geïntegreerde set van conceptuele hypothesen te 

ontwikkelen op basis van empirische gegevens (Glaser, 1998; Glaser 2001; Glaser, 2003). 

Deze vorm van validiteit kan getoetst worden aan de hand van de volgende vier ijkpunten: 

fit, relevantie, bruikbaarheid en aanpasbaarheid (Charmaz, 2006; Glaser, 1978; Glaser & 

Strauss 1967; Glaser, 1998; Thomas & James, 2006). 

Fit  heeft te maken met hoe nauw concepten passen bij de “incidents” die zij 

vertegenwoordigen, en dit is gerelateerd aan hoe grondig de constante vergelijking van de 

“incidents” op de concepten wordt toegepast. 

Relevantie. Een relevante studie handelt over de echte zorg van de deelnemers, roept “pak” 

op, (vangt de aandacht) en is niet alleen van academisch belang. 
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Bruikbaarheid . De theorie werkt indien er wordt uitgelegd hoe het probleem op 

verschillende manieren kan opgelost worden. 

Aanpasbaarheid. Een aanpasbare theorie kan gewijzigd worden wanneer nieuwe relevante 

gegevens vergeleken worden met bestaande gegevens. De GT is nooit goed of fout, het 

heeft alleen meer of minder fit, relevantie, bruikbaarheid of aanpasbaarheid. 

Om de validiteit van de resultaten te verhogen werd, naast het meer open karakter van de 

interviews, gebruik gemaakt van onderzoekertriangulatie. Om deze te bewerkstelligen, 

werden voor deze masterproef regelmatig bijeenkomsten voorzien met de promotor, 

copromotor en begeleider. Daar werden de interviews en onderzoeksresultaten uitgebreid 

besproken en sommige hypothesen en denkpisten anders gekaderd. In drie peer review 

rondes werden de nodes, toegekend aan de gebundelde citaten, op hun validiteit 

onderzocht. De onderzoeker selecteerde in de 3 fasen at random 50 citaten uit de twaalf 

interviews. 10 nodes werden als mogelijke match opgegeven. Via een blind gemaakte 

scorelijst werd de mogelijkheid geboden om de citaten te verbinden met de meest passende 

node. Ieder van de 10 nodes werd voorzien van een gedetailleerde beschrijving en de 

procedure werd schriftelijk en mondeling aan de reviewers toegelicht door de onderzoeker. 

Na iedere review werden de nodes verfijnd en de omschrijvingen uitgediept met als doel 

een zo passend mogelijke match te krijgen tussen de benaming van de node en de inhoud 

van de citaten. De finale codeboom is weergegeven in figuur 4 en de laatste versie van het 

valideringsproces is te vinden in bijlage 8. 

Het beperkt aantal interviews dat in het kader van deze masterproef kon worden behandeld, 

beperkt de validiteit van deze studie. De studie blijft beperkt tot een exploratieve studie. 

Hoewel triangulatie de interne validiteit en de geloofwaardigheid van de studie versterkt, is 

dit geen garantie voor externe validiteit of voor overdraagbaarheid (Borg & Gall, 1989; 

Creswell, 1994; Polit, Hungler & Beck, 2001; Redfern, 1994). 
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4 Resultaten 

4.1 Kennisvragenlijst 

4.1.1 Algemene resultaten 

Van de 48 aangeboden vragenlijsten werd door 40 respondenten een vragenlijst ingevuld. 

Het eerste deel van de vragenlijst bestond uit zeven vragen die peilden naar 

persoonskenmerken van de respondenten. Onderstaand worden de persoonskenmerken per 

onderwerp weergegeven. Procenten worden weergeven ter illustratie in de notie dat in 

principe er slechts van procent kan gesproken worden indien n=100. 

Tabel 1: Frequentietabel van de persoonlijke gegevens van de sociotherapeuten (n=40) die de kennisvragenlijst hebben ingevuld. 

 

 

 

Frequentie 

 

Procent        Standaarddeviatie       Gemiddelde 

 

Geslacht 

Man  

Vrouw 

Totaal 

 

 

19 

21 

40 

 

47,5 

52,5 

100,0 

Leeftijd (in jaren) 

20-30 

31-40 

41-50 

51-60 

Totaal 

 

21 

9 

6 

4 

40 

                        1.05                         33.56 

52.5 

22.5 

15 

10 

100,0 

 

Basisopleiding 

Verpleegkundige 

Opvoeder A2 

Master ortho 

Master criminologie 

Master psychologie 

 

26 

1 

1 

7 

2 

 

65 

2,5 

2,5 

17.5 

5 
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Maatschappelijk werk 

Ander 

Totaal 

2 

1 

40 

5 

2,5 

100,0 

Bijkomende opleiding (en) 

Ja 

Neen 

Missing 

Totaal 

 

13 

20 

7 

40 

 

32,5 

50 

17,5 

100,0 

Opleiding farmacologie tijdens opleiding (en) 

Ja  

Neen 

Missing 

Totaal 

 

30 

9 

1 

40 

 

75 

22,5 

2,5 

100,0 

Opleiding farmacologie na opleiding (en) 

Ja 

Neen  

Missing 

Totaal 

 

14 

26 

0 

40 

 

35 

75 

0 

100,0 

Jaren anciënniteit  

<1 

1-5 

6-10 

11-15 

16-20 

21-25 

>25 

Totaal 

 

5 

15 

7 

5 

1 

1 

6 

40 

                         1.94                         2.26 

12,5 

37,5 

17,5 

12,5 

2,5 

2,5 

15 

100,0 

 

Het tweede deel van de vragenlijst bestond uit 14 vragen waarvan 7 als theoretisch en 7 als 

praktisch werden gelabeld. Voor de wijze van antwoorden werd gekozen voor een multiple 

choice methode. Onder theoretisch wordt verstaan: vragen die betrekking hebben op kennis 

van farmacokinetiek en farmacodynamiek. Tevens worden directe linken tussen het 

aanwezig zijn van een ziektebeeld en de gepaste psychofarmacologische behandeling 
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aangegeven. Onder praktisch wordt verstaan dat er op basis van klinische observaties en uit 

cases een gepast antwoord wordt verwacht betreffende observatie van direct aantoonbare 

nevenwerkingen van het psychofarmacon. Daarnaast wordt ook gevraagd naar de 

interpretatie van gedrag van de patiënt tengevolge van het psychofarmacagebruik, dat kan 

wijzen op een potentieel ernstige bedreiging van de gezondheid. In tabel 2 wordt een 

overzicht weergegeven van de antwoorden op deze vragen.  

Tabel 2: Overzicht van de antwoorden op theoretische en praktische vragen 

  

Theoretische vragen Goed  Fout Ik weet 
het niet 

Totaal 

 
 
In de categorie antidepressiva wordt onder andere de 
groep SSRI onderscheiden. Wat betekent deze 
afkorting? 
 

 
 
24 

 
 
6 

 
 
10 

 
 
40 

Een patiënt opgenomen op uw afdeling kreeg een 
psychofarmacon voorgeschreven met een kortdurende 
werking. Welk onderstaand psychofarmacon heeft de 
kortste werking? 
 

13 12 15 40 

Het gebruik van Lithiumzouten kan bij patiënten met 
een bipolaire stoornis aangewezen zijn. Er is een 
verhoogd risico op het serotoninesyndroom wanneer 
men deze combineert met: 
 

2 14 24 40 

Bij het gebruik van carbamazepine als 
stemmingsstabilisator is het van belang rekening te 
houden met het voorkomen van interacties met andere 
geneesmiddelen. Van welke geneesmiddelen zal 
carbamazepine de betrouwbaarheid gaan beïnvloeden? 
 

5 4 31 40 

Welke categorie van onderstaande psychofarmaca 
kunnen het metabool syndroom mede veroorzaken of 
bevorderen? 
 

6 14 19 39 

Het metabool syndroom wordt gekenmerkt door 
somatische aandoeningen, welke van de onderstaande 
zijn correct? 
 

2 21 17 40 

In de behandeling van opiaatverslaving wordt vaak 
gebruik gemaakt van vervangende middelen. Welke 
zijn deze middelen? 
 

2 20 18 40 

Totaal 
 

54(19.4%) 91(32.6%) 134(48%) 279(100%) 
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Praktische vragen Goed Fout Ik weet 
het niet 

Totaal 

 
SSRI’s kunnen bijwerkingen hebben en in sommige 
gevallen leiden tot het serotoninesyndroom. Aan 
welke bijwerkingen moet je dan in de klinische 
praktijk in eerste instantie denken? 
 

 
3 

 
16 

 
21 

 
40 

In een kritische toestand kan het serotoninesyndroom 
leiden tot zorgwekkende bijwerkingen: 
bewegingsonrust, spierstijfheid, verwardheid, 
bewustzijnsdaling en coma. Wat is de meest gepaste 
reactie van de sociotherapeut in deze situatie? 
 

32 6 2 40 

Wat is het gebruikelijke psychofarmacon dat bij een 
epileptisch insult acuut wordt toegediend? 
 

21 
 
 

8 
 
 

10 
 
 

39 
 
 

In een gesprek brengt Jan aan dat hij zich moe, 
teneergeslagen en angstig voelt. Vorige week heeft dit 
gesprek ook plaats gevonden en werd hij naar de 
psychiater verwezen. Deze besliste om een 
slaaphygiëne protocol voor te stellen en schreef een 
antidepressivum voor. Jan begrijpt niet hoe het komt 
dat hij zich nog teneergeslagen voelt, zeker omdat hij 
nu al een paar dagen de medicatie trouw slikt. Wat kan 
een mogelijke oorzaak zijn van de aanhoudende 
klachten? 
 

33 6 1 40 

Een jongeman, opgenomen op een gesloten 
psychiatrische afdeling, komt met klachten van een 
permanente erectie op consultatie bij de psychiater. 
Welk onderstaand psychofarmacon die hij op dit 
moment neemt kan dit probleem als bijwerking 
hebben? 
 

2 18 20 40 

Marie vertoont als bijwerking van een 
psychofarmacon dat ze sinds enkele maanden neemt 
volgende symptomen: kaakstijfheid, beven, 
constipatie, lage bloeddruk en verwardheid. Van welke 
onderstaande groep psychofarmaca zijn dit 
bijwerkingen? 
 

19 7 14 40 

Na het instellen van een behandeling met 
lithiumzouten dienen er verschillende controles te 
gebeuren. Duid aan welke. 
 

0 34 5 39 

Totaal 110(39.6%) 95(34.2%) 73(26.2%) 278(100%) 
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4.1.2 Verschil in kennis tussen verpleegkundige en niet-verpleegkundige 
sociotherapeuten 

Onder de categorie verpleegkundigen worden alle sociotherapeuten met een 

verpleegkundig diploma A2, bachelor of master begrepen. Onder niet-verpleegkundige 

wordt verstaan alle sociotherapeuten die een diploma hebben dat geen verpleegkundig 

diploma is. Via een Independent Sample T test (F=1,728; df(38); p=0,002) werd er 

nagegaan of er een verschil bestaat tussen de kennis van verpleegkundigen en niet-

verpleegkundigen op het totaal aantal kennisvragen. Het gemiddelde resultaat van de 

vragen bedraagt bij niet-verpleegkundigen 2,77 en gemiddelde bij verpleegkundigen 

bedraagt 4,74. Rekening houdend met het beperkt aantal respondenten geeft dit resultaat 

aan, dat de kennis van verpleegkundigen over psychofarmaca hoger ligt dan die van niet-

verpleegkundige sociotherapeuten.  

4.1.3 Verschil in theoretische en praktische kennis tussen verpleegkundige en 
niet-verpleegkundige sociotherapeuten. 

Het resultaat om het verschil aan te tonen tussen verpleegkundigen en niet-

verpleegkundigen betreffende theoretische kennis van psychofarmaca werd door middel 

van een Independent Sample T-test (F= 5,29; df(38); p=0,002) uitgevoerd. De Levene’s test 

is significant dus de varianties zijn niet voldoende gelijk. De gemiddelde score is bij 

verpleegkundigen 1,7 en bij niet-verpleegkundigen bedraagt deze 0,62. Rekening houdend 

met de beperkte sample kan worden aangenomen dat verpleegkundigen sterker scoren op 

de theoretische kennisvragen dan niet-verpleegkundigen.  

Op vergelijkbare wijze werd de praktische kennis geanalyseerd. De Independent Sample T 

test geeft een Levene’s test die niet significant is. Dus de varianties zijn voldoende gelijk. 

F=0,46, df=38 en p=0.03. Hieruit kan geconcludeerd worden dat verpleegkundigen in deze 

studie ook op de praktische vragen sterker scoren dan niet-verpleegkundigen, met een 

gemiddelde van 3.04 voor de verpleegkundigen en 2.15 voor de niet-verpleegkundigen. 
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4.1.4 Maakt een extra opleiding psychofarmaca een verschil uit in de 
resultaten van sociotherapeuten betreffende de kennis van 
psychofarmaca? 

Of de kennis van sociotherapeuten onderhevig is aan verandering omdat zij een bijkomende 

opleiding psychofarmaca buiten hun basisopleiding hebben gevolgd werd onderzocht aan 

de hand van een Independent Sample T test.  

Er werd ook nagegaan of er terzake een verband bestaat tussen het al dan niet 

verpleegkundige zijn en de wijziging in de kennis na een extra opleiding. Via een Two- 

Way Anova werd vastgesteld dat er wel degelijk een stijging is van de kennis en dit los van 

de basisopleiding van de sociotherapeut. Hierbij gaat het over de kennis van de theorie en 

praktijk samen. De toets gaf een Levene’s test die significant is waarbij de varianties 

onvoldoende gelijk blijken te zijn. F= 6.43; df=17,61 en p=0.04. De gemiddelde score van 

sociotherapeuten zonder een extra opleiding bedraagt 3.54 en de gemiddelde score van 

sociotherapeuten met een extra opleiding bedraagt 5.14. De vaststelling is dat de 

gemiddelde kennis van sociotherapeuten met een bijkomende opleiding hoger ligt dan deze 

zonder. 

Via een Two-Way Anova werd onderzocht of er invloed was van de extra opleiding op het 

feit of sociotherapeuten qua basisopleiding verpleegkundigen zijn of niet. Het hoofdeffect, 

met name,  is de sociotherapeut van basisopleiding een verpleegkundige of niet, is niet 

significant met een gemiddelde F=2,09 en een p=0.16. Indien het hoofdeffect “al dan niet 

een bijkomende opleiding genoten” bekeken wordt is de vaststelling dat dit evenmin 

significant is met een gemiddelde F=1,33 en p=0.26. Het interactie-effect is eveneens niet 

significant met F=0.04 en p=0.85. Onafhankelijk van het feit of de sociotherapeut van 

basisopleiding verpleegkundige is of niet, maakt dat er een stijging is van resultaten op de 

kennistest. Figuur 3 geeft deze resultaten weer 
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Figuur 3: Effect van extra opleiding psychofarmaca buiten de basisopleiding 

 

4.1.5 Maakt een extra opleiding psychofarmaca een verschil uit in de 
resultaten van sociotherapeuten bij de theoretische vragen versus de 
praktische vragen?  

Uit voorgaande is gebleken dat als er extra opleiding wordt gegeven aan sociotherapeuten,  

dit een effect heeft op de stijging van kennis. Om te onderzoeken of er een effect is op de 

theoretische kennis enerzijds en praktische kennis anderzijds werd een Independent Sample 

T test gebruikt. 

Wat het effect op de theoretische vragen betreft is de Levene’s test significant. We krijgen 

hier een F= 4.17; df=18.67 en  p=0.07. De theoretische kennis wordt dus niet groter door 

een bijkomende opleiding, maar er is wel trend naar significantie. Een onderzoek met 

grotere sample kan hier mogelijks meer duidelijkheid verschaffen. Sociotherapeuten die 

geen opleiding genoten scoren een gemiddelde van 1.04, deze die wel een opleiding 

genoten scoren een gemiddelde van 1.92. 

Het effect op de praktische kennis door een extra opleiding te voorzien voor 

sociotherapeuten geeft een Levene’s test die niet significant is waarbij de variaties 
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voldoende gelijk zijn. F=0.11; df(38) en p=0.07. Gemiddeld scoren sociotherapeuten 

zonder opleiding 2.5 en sociotherapeuten met een opleiding 3.2. Vastgesteld wordt dat er 

geen significante toename is van de praktische kennis indien er een extra opleiding 

psychofarmaca wordt gegeven aan sociotherapeuten, hoewel er ook hier een tendens is naar 

significantie. 

4.1.6 Verpleegkundige zijn of niet maakt een verschil betreffende de mate van 
kennis 

Via een Two-way Anova test werd gekeken naar de interactie effecten van hoofdeffecten 

“bijkomende opleiding” en “verpleegkundige sociotherapeut of niet” op de mate van 

verschil in de theoretische en praktische kennis. Als het hoofdeffect “verpleegkundige of 

niet” wordt bekeken op het resultaat van de theoretische kennis, leidt dit tot een significant 

resultaat met p=0.04 en F= 4.41. Bij de praktische kennis zien we geen significant resultaat 

(p=0.95; F<0.01). Verpleegkundigen die een extra opleiding krijgen scoren dus beter dan 

niet-verpleegkundigen die een extra opleiding kregen op de theoretische vragen uit de 

vragenlijst. 

Het hoofdeffect van bijkomende opleiding is niet significant op theoretische kennis 

(p=0.97; F=<0.01) en niet op praktische kennis (p=0.80; F=3.24). 

Onderzoek naar het interactie-effect van bijkomende opleiding en al dan niet 

verpleegkundige zijn brengt een niet significant resultaat bij zowel de theoretische (p=0.80; 

F=1.11) als praktische (p=0.16; F=2.06) kennis. 

4.1.7 Effect van anciënniteit op de kennis van psychofarmaca 

Via een One-way Anova werd onderzocht of er een verschil bestaat tussen de verschillende 

anciënniteitscategorieën betreffende uitkomsten van praktische en theoretische vragen. Bij 

geen van beide werd er een significant verschil vastgesteld. Voor de praktische vragen is de 

Levene’s test niet significant. We krijgen hier een F=1.57 en p=0.19. 

Voor de theoretische vragen is de Levene’s test eveneens niet significant met varianties die 

voldoende gelijk zijn. F=1.34 en p=0.27. 
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4.1.8 Besluit 

De resultaten van de kennistest over psychofarmaca bij sociotherapeuten tonen een aantal 

tendensen. Binnen de groep sociotherapeuten scoren de verpleegkundigen in dit onderzoek 

sterker dan de niet-verpleegkundigen op de algemene kennis betreffende psychofarmaca. 

De mate van kennis werd ook afzonderlijk onderzocht voor de praktische en theoretische 

vragen, waaruit blijkt dat op beide categorieën de verpleegkundigen een hogere score 

behalen dan niet-verpleegkundigen. 

Indien sociotherapeuten een extra opleiding psychofarmacologie genoten hebben buiten 

hun basisopleiding wordt een trend naar significantie vastgesteld in de stijging van 

praktische en de theoretische vragen apart. Een onderzoek bij een grotere sample kan 

uitsluitsel geven of deze bevinding zich doorzet of verworpen wordt.  

Het belangrijkste besluit is dat zowel bij verpleegkundigen als niet-verpleegkundigen de 

algemene kennis (theoretische en praktische kennis samen bekeken) betreffende 

psychofarmaca significant stijgt als ze na hun basisopleiding een extra opleiding over 

psychofarmaca gekregen hebben.  

4.2 Semi gestructureerd interview 

4.2.1 Algemene resultaten 
Finale boomstructuur van de analyse van de interviews 

Opleiding 

Algemene opleiding van de sociotherapeut 

Opleiding van de sociotherapeut betreffende psychofarmaca 

Buiten de opleiding 

Tijdens de opleiding 

Theoretische kennis van de sociotherapeut 

Werk 

Jobuitoefening 

Het team als werkinstrument 
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Medicatiebedeling 

Aansprakelijkheid 

Mandaten en verantwoordelijkheden 

Technisch 

Positie van de patiënt ten aanzien van psychofarmaca 

Relatie en interactie tussen de patiënt en de voorschrijver 

Visie van de patiënt ten aanzien van psychofarmaca 

Taken en vaardigheden in de relatie tot de patiënt 

Educatie 

Medicatiebeleid 

Motiveren 

Na de opname 

Observeren en rapporteren 

Vertrouwen geven en betrouwbaar zijn 

Taken en vaardigheden in de relatie tot het team 

Organisatie van het team sociotherapeuten 

Plaats van psychofarmaca in overlegmomenten 

Relatie en interactie tussen sociotherapeuten en voorschrijver 

Taak van de sociotherapeut in het medicatiebeleid 

Redenen van werken op de afdeling 

Visie op medicatie van de sociotherapeut 

Figuur 4: Tree Nodes, finale boomstructuur van de analyse van de interviews 

 

De resultaten die voortvloeien uit de analyse van de interviews worden als volgt cijfermatig 

voorgesteld: (x, y/835, z %) x=aantal interviews waar er over het onderwerp wordt 

gesproken, y= het aantal hermeneutische units ten opzichte van het totaal aantal units waar 



42 
 

 

het onderwerp besproken wordt, z= het percentage units ten opzichte van het totaal aantal 

units. Indien er gesproken wordt in de resultaten over units worden hermeneutische units 

bedoeld. De sociotherapeuten maakten het vaakst melding over de organisatie binnen hun 

team (10, 64/835, 7.7%), gevolgd door uitspraken betreffende het team als werkinstrument 

(12, 63/835, 7,6%); visie op medicatie van de sociotherapeut (11, 63/835, 7,6%); technisch 

(11, 62/835, 7,4%); mandaten en verantwoordelijkheden (12, 57/835, 6,8%); relatie en 

interactie tussen de sociotherapeut en voorschrijver (12, 52/835, 6,2%); medicatiebeleid 

(11, 47/835, 5,6%); redenen van werken op de afdeling (11, 40/835, 4,8%); algemene 

opleiding van de sociotherapeut (12, 37/835, 4,4%); observeren en rapporteren (10, 37/835, 

4,4%); aansprakelijkheid (11, 35/835, 4,2%); opleiding psychofarmaca tijdens de opleiding 

(12, 33/835, 4,0%); opleiding psychofarmaca buiten de opleiding (10, 31/835, 3,7%); 

theoretische kennis van de sociotherapeut (10, 31/835, 3,7%); vertrouwen geven en 

betrouwbaar zijn (9, 30/835, 3,6%); plaats van psychofarmaca in overlegmomenten (11, 

29/835, 3,5%); taak van de sociotherapeut in het medicatiebeleid (10, 36/835, 3,1%); 

motiveren (9, 26/835, 3,1%); educatie (8, 26/835, 3,0%); na de opname (7, 20/835, 2,4%); 

visie van de patiënt ten aanzien van psychofarmaca (7, 13/835, 1,6%) en de relatie en 

interactie tussen de patiënt en voorschrijver (5, 13/835, 1,6%). Doorheen de resultaten 

worden citaten, gegenereerd uit de interviews, cursief weergegeven. Om de leesbaarheid te 

bevorderen werden stopwoorden en uitdrukkingen in dialect niet weergegeven. Tabel 2 

geeft de benaming van de concepten van de codeboom weer en het aantal keer dat dit in één 

van de twaalf interviews werd besproken. Het aantal units waarin er sprake was van een 

concept wordt in de laatste kolom weergegeven. 

Tabel 3: Aantal units (n=835) ten opzichte van het aantal interviews (n=12) 

Benaming van de concepten Interviews(x/12) Units(%) 

Aansprakelijkheid 11 35(4,2) 

Algemene opleiding van de sociotherapeut 12 37(4,4) 

Buiten de opleiding 10 31(3,7) 

Educatie 8 26(3,0) 
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Het team als werkinstrument 12 63(7,6) 

Mandaten en verantwoordelijkheden 12 57(6,8) 

Medicatiebeleid 11 47(5,6) 

Motiveren 9 26(3,1) 

Na de opname 7 20(2,4) 

Observeren en rapporteren 10 37(4,4) 

Organisatie van het team sociotherapeuten 10 64(7,7) 

Plaats van psychofarmaca in overlegmomenten 11 29(3,5) 

Redenen van werken op de afdeling 11 40(4,8) 

Relatie en interactie tussen de patiënt en de 
voorschrijver 

5 13(1,6) 

Relatie en interactie tussen sociotherapeuten en 
voorschrijver 

12 52(6,2) 

Taak van de sociotherapeut in het medicatiebeleid 10 26(3,1) 

Technisch 11 62(7,4) 

Theoretische kennis van de sociotherapeut 10 31(3,7) 

Tijdens de opleiding 12 33(4,0) 

Vertrouwen geven en betrouwbaar zijn 9 30(3,6) 

Visie op medicatie van de sociotherapeut 11 63(7,6) 

Visie van de patiënt ten aanzien van psychofarmaca 7 13(1,6) 

Totaal  835(100) 

 

4.2.2 Algemene opleiding van de sociotherapeut 

In alle interviews (n=12) werd ingegaan op de opleiding die de sociotherapeuten hadden 

genoten. In drie vierden van de interviews geven de participanten verschillende redenen aan 

waarom ze willen werken met patiënten die een psychiatrische stoornis hebben. Ingegeven 

door het verlangen ‘iets voor de ander willen doen’ wordt de keuze om te starten met een 

specifieke studie vermoedelijk vaak onbewust genomen. Er wordt vaak een afweging 
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gemaakt tussen een richting van meer technische aard enerzijds en een richting in de 

menswetenschappen anderzijds.  

Die elektronica en die dingen,  ik vond dat op zich wel allemaal boeiend, maar ik had zoiets 
van, ik wil eigenlijk wel iets meer  met mensen doen, dat ik wat meer kan babbelen. Ik heb 
dan gekozen voor optie psychiatrische verpleegkunde.(sociotherapeut 11, verpleegkundige) 
 
De uiteindelijke keuze hangt volgens de geïnterviewden af van ervaringen in de familiale 

sfeer of het directe netwerk van de student op dat moment. Ouders die werken in de sociale 

sector of de link met persoonlijke problemen of problemen van een dicht familielid kunnen 

aan de basis liggen van hun keuze.  

4.2.3 Opleiding van de sociotherapeuten betreffende psychofarmaca 

Binnen het team van sociotherapeuten werken gezondheidswerkers met een uiteenlopende 

opleiding. Er kwamen hierbij 7 verpleegkundigen, 2 maatschappelijk werkers, twee 

criminologen en 1 psycholoog aan het woord. Allen werken ze in het team dat de dagelijkse 

werking in de behandeling voor de opgenomen patiënten verzorgt. Door hun verschillende 

opleiding is er een grote variatie in aanbod betreffende de inhoud en de intensiteit 

betreffende psychofarmacologie in het lessenpakket. 

4.2.3.1 Opleiding farmacologie tijdens de basisopleiding van de sociotherapeut 

Vooral de verpleegkundigen krijgen het meest uitgebreide aanbod in hun basisopleiding. 

Criminologen benoemen de studie van illegale en legale drugs ook als het vak 

psychofarmacologie. Maatschappelijke werkers en psychologen geven aan dat ze in hun 

basisopleiding geen of nauwelijks onderricht krijgen in psychofarmacologie. 

We hebben het vak met die titel. We krijgen daar een algemene uitleg van wat dat kan doen 
met een geest. Maar het is niet dat wat mij beziggehouden heeft om hier te beginnen, 
anders moet je psychiatrie in de verpleegkunde doen zeker? 
Nee ik weet er eigenlijk niet veel meer van. Het enige wat ik er nog van weet is het pakje 
“wiet” dat rond ging in de aula en de ‘Brown sugar’. Niets over bijvoorbeeld de werkzame 
psychofarmaca bij een psychotische persoon. (Sociotherapeut 1, psychologe) 
 
Sociotherapeuten ervaren het aanbod psychofarmacologie vaak als een moeilijk theoretisch 

vak en missen in hun opleiding de link naar de praktijk. De theoretische benadering blijkt 
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vaak een opsomming te zijn van de verschillende categorieën psychofarmaca. Het 

exploreren van de molecule, farmacodynamiek en farmacokinetiek, de bijwerkingen en 

vooral de voor- en nadelen van deze bijwerkingen komen weinig aan bod. Volgens de 

geïnterviewden wordt er vaak, gekoppeld aan een cursus psychiatrische ziekteleer of het 

vak psychologie, stilgestaan bij psychofarmacologische therapeutische mogelijkheden, 

maar wordt het aspect niet grondig uitgediept.  

Sociotherapeuten komen tijdens hun opleiding vooral via stage in aanraking met 

psychofarmaca. De voorbereiding op de klinische praktijk wordt als te weinig ervaren. 

Negen op de twaalf sociotherapeuten ervaren als het ware een missing link tussen de 

leerstof op school en het benaderen in de praktijk. Ze geven ook aan dat er van hun kant uit 

ook weinig interesse is in het theoretische discours van de psychofarmacologie. Op moment 

dat ze op stage of in het werkveld stappen, is al heel wat van de aangeboden informatie 

vergeten. Het in de praktijk in aanraking komen met psychofarmaca stimuleert hen echter 

om nadien, meestal op basis van casuïstiek, zich toch te gaan verdiepen in de werking 

ervan. De nood die sociotherapeuten ervaren aan een betere integratie van theorie en de 

wijze van toepasbaarheid in de klinische praktijk kunnen als een belangrijk punt worden 

weerhouden. Tevens bestaat er globaal genomen een nogal sterk gevoel van onzekerheid 

over de kwaliteit van de opgedane theoretische kennis. Meer in het bijzonder wordt in 

vraag gesteld of men wel voldoende in staat is om de effecten en de bijwerkingen op het 

dagelijkse functioneren van de patiënt te kunnen observeren en om te zetten in een grondige 

analyse en een degelijk actieplan.  

Voor mij is dat een groot verschil. Als je theorie kunt koppelen aan de praktijk. En dan 
onthou ik dat voor mezelf beter. Als ik dan kijk wat die patiënt krijgt en het kan koppelen 
aan een diagnose of gedrag dan is dat gemakkelijker te gebruiken tijdens mijn werk. 
(sociotherapeut 7, verpleegkundige) 
 

4.2.3.2    Opleiding farmacologie buiten de basisopleiding van de sociotherapeut 

In de 12 interviews komt dit onderwerp aan bod, op het totaal van 835 units wordt in 31 

(3,7 %) units gesproken over dit thema. In navolging op wat in vorig punt werd beschreven 
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leggen de sociotherapeuten sterk de klemtoon op de nood aan vorming over de 

bijwerkingen van psychofarmaca en de praktische toepasbaarheid in de klinische praktijk.  

Zeker als het gaat over de kennis van bijwerkingen en het effect op de dagelijkse werking 
op een afdeling of in ambulante setting wordt daar eigenlijk veel te weinig aandacht aan 
gegeven ook op het vlak van opleiding.(sociotherapeut 2, verpleegkundige) 
 
Bestaande opleidingen die in de werkomgeving worden georganiseerd gebeuren veelal door 

interne werknemers van de instelling. Artsen, apothekers en sporadisch verpleegkundigen 

nemen deze taak dan op zich. Sociotherapeuten ervaren deze momenten van opleiding als 

nuttig. De wens bestaat echter om de farmacologie ook een vaste plaats te geven binnen de 

visie en de missie van de afdeling en deze te integreren in het therapeutisch kader. 

Sociotherapeuten vermelden zelden opleidingen waar een vorm van test, vooraf of erna, 

wordt voorzien hoewel ze dit wel als een meerwaarde zien. Dit zou volgens hen een 

stimulans kunnen betekenen om de kwaliteit van hun klinische praktijk verder te 

ontwikkelen. Naast interne vorming door collega’s gaat de bijscholing uit van 

farmaceutische firma’s die een specifiek product dat nieuw gelanceerd wordt komen 

toelichten en promoten. Sociotherapeuten ervaren in veel gevallen deze informatie als 

weinig objectief ondermeer door de commerciële belangen.  

Het vernieuwen en bijscholen na de opleiding in theoretische kennis van psychofarmaca is 

volgens tien op de twaalf sociotherapeuten te beperkt aanwezig. Ze geven aan dat ze vooral 

leren door in de praktijk te ervaren.  

 
Je leert langzaam de producten kennen. Maar om te weten op wat dat inwerkt of wat dat 
juist doet, nee …. 
Nu nog altijd weet je het niet meteen. Maar je weet wel wat het resultaat zal zijn, je weet 
wel wat er voorgeschreven wordt bij bepaalde problemen, maar de juiste inwerking, … nee 
daar heb ik geen idee van.(sociotherapeut 4, criminoloog) 
 

4.2.3.3 Theoretische kennis van sociotherapeuten betreffende psychofarmaca 

Het vergaren en uitbreiden van kennis betreffende psychofarmaca begint zoals aangegeven 

in principe tijdens de opleiding van de sociotherapeut. De intensiteit waarin er aandacht 

wordt besteed binnen de opleiding van sociotherapeuten verschilt in grote mate. 
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Afhankelijk van de basisopleiding van de sociotherapeut, en tevens binnen de disciplines 

zelf is onderscheid te onderkennen. Doorheen zeven interviews met verpleegkundigen is er 

melding van een groot verschil tussen de wijze waarop er gedoceerd wordt enerzijds en het 

aanbod dat de studenten krijgen anderzijds. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de 

opleiding gegradueerde (A2) en bachelor opleiding (A1) waarbij de laatste aangeven dat ze 

meer theoretische bagage hebben. Tevens bestaat er een differentiëring afhankelijk van de 

gekozen optie binnen de bacheloropleiding. Sociotherapeuten geven echter aan dat, eens ze 

in een professionele setting aan het werk gaan, de vereisten betreffende observatie en 

rapportering van de psychofarmacologische behandeling gelijk zijn. 

Negen van de twaalf sociotherapeuten voelen zich onzeker betreffende hun theoretische 

kennis. Er bestaat ook een zekere schroom om dit onderling bespreekbaar te maken. 

Sociotherapeuten zonder verpleegkundige opleiding ervaren dit gebrek aan kennis als extra 

belemmerend voor hun beroepsuitoefening. Gezien ze vanuit hun basisopleiding minder 

kunnen terugvallen op een basiscursus psychofarmaca. 

Sommige patiënten willen dat niet nemen en ergens denk ik dan, ik ben niet 
verpleegkundige en daardoor twijfel ik soms ook wat over de werking van de medicatie. Ik 
weet wel dat het werkt, en dat het goed is voor sommige van de patiënten, maar ik blijf er 
wel kritisch tegenover staan. En dat met collega’s bespreken doe ik ook niet altijd graag 
(sociotherapeut 8, criminologe) 
 
Doorheen alle interviews valt op dat er een tendens bestaat om, bij onzekerheid betreffende 

de kennis, vragen en opmerkingen die van patiënten komen, de patiënt  door te verwijzen 

naar elkaar. Er ontstaat als het ware een berusting in het feit dat er weinig kennis is en de 

ander wordt als gevolg hiervan in de positie van deskundige geplaatst. Niet- 

verpleegkundige disciplines (maatschappelijk werker, psycholoog, ergotherapeut, 

criminoloog,…) binnen het team gaan dan bijvoorbeeld doorverwijzen naar 

verpleegkundigen, A2 verpleegkundigen zullen verwijzen naar bachelor verpleegkundigen, 

ziekenhuis verpleegkundigen naar psychiatrische verpleegkundigen en psychiatrische 

verpleegkundigen gaan dan op hun beurt vaak verwijzen naar de psychiater in de rol van 

voorschrijver expert. 

Dat is eigenlijk meer voor de dokter. Zij schrijft medicatie voor dus zij moet weten 
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welke medicatie ze geeft en wat er elkaar kan beïnvloeden. Maar wij volgen dit niet 
echt op en we hebben geluk dat we maar één dokter hebben. En ik vraag het, of geef het 
door aan een verpleegkundige.(sociotherapeut 3, maatschappelijk werker)  
 

4.2.4 Het team als werkinstrument 

De communicatie tussen de teamleden en de wijze waarop het team naar patiënten 

communiceert is in alle 12 interviews een thema dat in 7,6% van de units voorkomt. 

Respondenten geven aan dat op regelmatige basis, tijdens en buiten overlegmomenten 

informatie met elkaar delen een kerntaak is. Ze geven aan dat een goede relatie tussen de 

verschillende disciplines van belang is, in de opbouw van een correcte en professionele 

behandelstrategie naar de patiënt. Communicatie is voor sociotherapeuten van essentieel 

belang. Hoewel het op het eerste zicht een evidentie kan lijken dat er tussen de 

verschillende disciplines binnen een team gesproken wordt over de doelstellingen in het 

behandelplan van de patiënt en de invloed van de voorgeschreven psychofarmaca, 

constateren sociotherapeuten, dat er nog te vaak gedacht wordt vanuit de eigen discipline. 

Ze ervaren op dit vlak een tekort aan rapportage van bijwerkingen van psychofarmaca 

tijdens therapiemomenten. Sociotherapeuten verwachten van collega’s therapeuten dat er 

sneller een terugkoppeling is tussen het moment dat de patiënt de therapeutische sessie 

heeft gevolgd en het moment dat de patiënt terug naar de afdeling komt. Zij kunnen met 

deze informatie uit een gecontaind moment verder werken in de realiteit van het 

afdelingsleven. Anderzijds benadrukken verpleegkundigen in het bijzonder dat ook zij de 

reflex dienen te hebben om therapeuten te sensibiliseren en hen ook op hun beurt voldoende 

dienen te informeren.  

Gebeurt het ook soms dat je informatie van therapeuten terug krijgt? 
In realiteit nog niet veel meegemaakt. Of toch niet gekoppeld aan de medicatie. Ik moet er 
zelf ook wel bij stilstaan om voldoende informatie door te geven (sociotherapeut 5, 
verpleegkundige) 
 
Sociotherapeuten ervaren een zekere mate van terughoudendheid om op een open manier 

hun mening te formuleren. Vaak bestaat de mogelijkheid wel om dit te doen en is de 

verwachting van de sociotherapeut dat er ook effectief rekening wordt gehouden met de 
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voorgestelde suggesties betreffende het voorschrijven, aanpassen van dosering of 

veranderen van het psychofarmacon op zich. 

Er wordt door de sociotherapeuten aangegeven dat zijzelf een aandeel hebben in een 

degelijke motivering van hun verwachtingen en dat twee elementen hiertoe positief een 

bijdrage kunnen leveren. Ten eerste heeft een degelijke kennis van zowel theoretische als 

praktische toepassing van de psychofarmacologie volgens hen een gunstig effect heeft op 

de mate waarin er door andere teamleden rekening wordt gehouden met de aangebrachte 

voorstellen. Ten tweede is de wijze waarop de suggesties worden aangebracht volgens hen 

van een even groot belang. Erkenning en herkenning van de positie en de expertise van de 

ander, nemen hier een belangrijke plaats in.  

Teamleden vinden dat er ruimte moet zijn om hun eigen grenzen bespreekbaar te stellen, 

aan te geven waar hun expertise stopt en waar er hulp nodig is om de juiste inschatting van 

een klinische observatie te kunnen maken. Centraal staat voor hen de duidelijkheid in de 

informatieoverdracht naar de patiënt. Vaak wordt er binnen het team van sociotherapeuten 

ervaren dat collega’s denken vanuit eigen referentiekaders en wordt het behandelplan 

onvrijwillig op de tweede plaats gezet. Men laat in het midden met wat dit te maken kan 

hebben, maar de belemmering wordt wel waargenomen. Dit zorgt voor mogelijks 

misverstanden tussen de teamleden, en van misschien nog groter belang verwarring bij de 

patiënt.  

Maar het is zeker ook niet eenduidig hoe het team hiermee omgaat. Bijvoorbeeld ik 
ga nog altijd psychofarmaca geven uitgenomen als het Etumine® is. Want Etumine® 
wordt meer gebruikt om te slapen, het is zo een demper en als ze alcohol of drugs gebruikt 
hebben,  zal ik dat ook niet geven.  Maar een Zyprexa® gaan ze altijd krijgen van mij van 
anderen krijgen ze dat dan niet. Het grootste nadeel aan uw werking is dat de patiënt er 
zich niet aan verstaat, zo van hoe zit het hier nu eigenlijk in elkaar?(sociotherapeut 6, 
verpleegkundige) 
 
De individuele relatie met de patiënt wordt door sociotherapeuten als waardevol 

omschreven en dient aangevuld te worden met momenten waarbij verschillende teamleden 

samen met een cliënt aan de slag gaan. Om dit te bevorderen worden onder andere 

gezamenlijke consultatiemomenten ingelast. De psychiater en de sociotherapeut bespreken 
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samen met de patiënt de moeilijkheden, bijwerkingen en positieve effecten van 

psychofarmaca. Vragen van de patiënt worden gezamenlijk gehoord en de kans dat er 

misverstanden ontstaan, wordt gevoelig kleiner. Sociotherapeuten ervaren deze manier van 

werken als ondersteunend, het laat hen toe om in een later stadium met de patiënt terug te 

keren naar het consultatiemoment en de gemaakte afspraken verder uit te diepen. Het geeft 

hen ook een groter gevoel van betrokkenheid en erkenning vanuit de voorschrijver. En het 

stimuleert hen om een eigen mening te formuleren naar andere teamleden.  

 

Ook naar andere teams toe blijkt voor sociotherapeuten het belang van een degelijke 

informatieoverdracht. De meerwaarde van de communicatie tussen teamleden van 

verschillende teams tijdens het behandelproces van de patiënt zorgt ervoor dat er al 

informatie circuleert tussen hulpverleners nog voor er een transfer naar de andere afdeling 

heeft plaatsgevonden. Zodoende kan op diverse aandachtspunten over compliance, 

gedragskenmerken, visie van de patiënt en langere termijndoelstellingen betreffende 

psychofarmaca geanticipeerd worden.  

Dat is de sterkte ook denk ik van het circuit, dat het bekeken word als één unit en 
niet als verschillende onderdelen. Hierdoor verloopt de informatieoverdracht ook vlotter, 
mensen zitten allemaal op de briefing. Stel dat er nu een medicatieverandering is en de dag 
nadien muteert die patiënt, weten ze dit ook al van de dag voordien. Zeker ook belangrijk is 
dat de therapeuten weten dat er medicatie veranderingen zijn, alle afdelingen weten dit dan 
ook direct en de dag nadien kan er direct verder geobserveerd worden zonder dat er tijd 
verloren gaat. (sociotherapeut 9, verpleegkundige) 
 

4.2.5 Taken en vaardigheden van sociotherapeuten in de werkrelatie met het 
multidisciplinair team 

4.2.5.1 Organisatie van het team sociotherapeuten 

Er bestaat een grote verscheidenheid in de samenstelling van het team waarin 

sociotherapeuten dagelijks functioneren. De spreiding van disciplines varieert van enkel 

verpleegkundigen, tot teams waar maatschappelijk werkers, criminologen, psychologen, 

opvoedkundigen, ergotherapeuten en verpleegkundigen het basisroulement bevolken. Van 

de 835 units werd er in 64 of 7,7% over dit onderwerp gesproken. De aanwezigheid van 
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minstens één verpleegkundige op de afdeling tijdens elke shift is voor vele 

sociotherapeuten een noodzaak. Op afdelingen waar de veiligheid prioritair dient te worden 

bewaakt gaat de voorkeur bovendien uit naar een mannelijke verpleegkundige.  

Tot voor kort gebeurde de taakverdeling betreffende het controleren, het klaarzetten en het 

toedienen van medicatie ongeacht de vooropleiding van de sociotherapeut. De strengere 

normen inzake medicatiebedeling hebben echter het principe dat enkel verpleegkundigen 

medicatie mogen klaarzetten en controleren scherper gesteld. Mede door de introductie van 

elektronische registratiesystemen en de koppeling van het medicatieplan aan het totale 

elektronische medische dossier heeft in de praktijk een beperking van mandaten inzake 

medicatietoediening met zich meegebracht. Sociotherapeuten die geen verpleegkundige 

achtergrond hebben kunnen eenvoudig weg geen medicatie meer aanduiden als 

gecontroleerd of klaargezet. Het wettelijk statuut, zoals beschreven in de literatuurstudie, 

ondersteunen en sturen de keuzes die op de werkvloer gemaakt worden.  

Vaak houdt dit in dat de aanwezige verpleegkundige zijn eigen afdeling moet verlaten om 

op andere afdelingen ondersteuning te gaan bieden. Er worden zowel voor- als nadelen aan 

deze gang van zaken toegewezen. Verpleegkundigen vinden het een voordeel op andere 

afdelingen te komen, patiënten te leren kennen die ze mogelijks in een vervolgtraject nog 

zullen ontmoeten. Afdelingsoverschrijdend werken maakt dus dat er een breder zicht wordt 

verkregen op de populatie die op de verschillende afdelingen aanwezig is. Als 

fundamenteel nadeel vertellen ze het niet tenvolle beschikbaar zijn op de afdeling waar ze 

tijdens hun shift ingepland zijn. Het belang van een goede organisatie van de verwachte 

zorg tijdens een shift en de daaraan gekoppelde planning is voor de verpleegkundigen dan 

ook een essentieel punt. De evolutie naar een gestructureerd plan waar de noden op de 

verschillende afdelingen dagelijks in kaart gebracht worden strekt volgens de 

sociotherapeuten tot aanbeveling. 

Nu het is zo dat de afspraak is dat er rond 14h15 gebeld wordt als er geen 
verpleegkundige op dienst is, zodanig dat wij onze planning kunnen opmaken voor de 
verdere dag. Kwestie dat we alle verplaatsingen op elkaar kunnen laten aansluiten. We 
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vragen bijvoorbeeld dat de patiënt in de buurt is, want vaak kom je dan toe en zit de patiënt 
dan plots in de douche of is naar de bakker.(sociotherapeut 10, verpleegkundige) 
 
Niet-verpleegkundigen geven aan dat ze vanuit hun achtergrond in kennis en de mate van 

betrokkenheid op een andere manier invulling geven aan psychofarmacologische 

begeleiding dan verpleegkundigen. Doordat ze minder handelingen stellen binnen het 

medicatiebeleid dan vroeger, ervaren ze een verarming in kennis en minder 

professionaliteit, in het geval patiënten geïnformeerd moeten worden. De mogelijkheden 

om de patiënt te observeren worden in hun ogen ook een stuk kleiner, aangezien ze, vaak 

niet meer weten welke medicatie patiënten nemen, en hierbij ook minder vertrouwd raken 

met de nieuwe psychofarmaca die op de markt komen. De toenemende aanwezigheid van 

generische geneesmiddelen maakt het voor hen nog moeilijker aangezien er in het verleden 

vaak nog een link kon gelegd worden met vorm en kleur van het psychofarmacon. Ze 

ervaren wel een grote bereidheid van collega’s, om indien nodig, informatie te verschaffen 

en hebben de neiging om meer en meer vragen betreffende psychofarmaca door te 

verwijzen naar verpleegkundige of psychiater. 

 

Dat brengt wel mee dat wij minder op de hoogte zijn van dat allemaal bv. wie neemt wat en 
hoeveel? Je mag je er al goed van bewust zijn en ermee bezig zijn, vroeger de eerste die op 
dienst kwam controleerde de medicatie en die had er zicht op, je was makkelijker mee met 
het verhaal. Nu kan het zijn, als je een hele week met een verpleegkundige werkt, je niet 
weet wat er gegeven wordt. (sociotherapeut 1, psychologe) 
 

4.2.5.2 Plaats van psychofarmaca binnen overlegstructuren 

Werken in team betekent voor sociotherapeuten dat er overleg noodzakelijk is om de 

verschillende inzichten, ervaringen, observaties en planningen op elkaar af te stemmen. 

Teamleden ten opzichte van elkaar en teamleden ten opzichte van de patiënt. Er wordt 

onderscheid gemaakt tussen overleg met een op korte termijn operationele doelstelling, en 

een op langere termijn strategische doelstelling. Tijdens de dagelijkse werking zijn de 

overdrachtsmomenten van sociotherapeuten, gelegen tussen de shiftwissels, een ideaal 

moment om observaties uit te wisselen. Vaak gaat het over aanpassingen in het 

medicatieschema, observaties betreffende bijwerkingen van psychofarmaca, observaties 
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over compliance, organisatorische problemen in de toediening van medicatie aan de patiënt 

en communicatie betreffende technische problemen met de medicatiebedeling. Het doel is 

de continuïteit betreffende het psychofarmaca begeleiding te garanderen en elkaar te 

informeren.  

In principe vinden sociotherapeuten dat deze informatie terug te vinden moet zijn in het 

medisch dossier, er wordt melding gemaakt dat de inhoud en het rapporteren vaak voor 

verbetering vatbaar is. Gezien dit niet tot de kern van dit onderzoek behoorde werd de 

rapportage op zich niet verder geëxploreerd. Door te blijven stilstaan bij dit onderwerp 

komen een vijftal sociotherapeuten tot de vaststelling, dat er wel degelijk gesproken wordt 

over het onderwerp, maar dat dit weinig ingebed wordt in de rapportage. Er wordt door alle 

geïnterviewden aangegeven, dat rapportage, een belangrijk aandachtspunt vormt in het 

takenpakket van de sociotherapeut. 

Als er iemand manisch loopt dan zal de dokter bv wel zeggen Maniprex® verhogen en dan 
wordt dit doorgegeven tijdens de overdracht. Of patiënt komt met rare verhalen af en ziet 
geesten dan wordt er wel korter op de bal gespeeld. Nu ik er over aan het spreken ben valt 
het me op dat er toch meer over gepraat wordt dan ik eigenlijk dacht.(sociotherapeut 9, 
verpleegkundige) 
 
Patiëntenbesprekingen of teamvergaderingen, beide benamingen worden gehanteerd, 

vormen de basis voor de strategische planning van de behandeling van de patiënt. In dit 

lange termijn denken, wordt ook het regelmatig overleg met teamleden en patiënt zelf 

gezien. Dit wordt benoemd als orgelpunt of tussentijdse evaluatie. Tijdens 

teamvergaderingen komt de begeleiding rond psychofarmaca in mindere mate aan bod. Er 

dient in de meeste gevallen een directe aanleiding te zijn om het onderwerp ter sprake te 

brengen. Observaties betreffende bijwerkingen, weigering van de patiënt om de 

voorgeschreven psychofarmaca in te nemen en praktische items als voorschriftverlenging 

komen het meest aan bod. Sociotherapeuten verwachten van de voorschrijver toelichting te 

krijgen bij de keuze van de voorgeschreven psychofarmaca. Vier sociotherapeuten geven 

aan dat, indien de psychiater het onderwerp niet in het woord brengt, er minder aandacht 

geschonken wordt of geen verdere toelichting gegeven of gevraagd wordt op een team. 
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Maar op een team bijvoorbeeld zal dat ook wel besproken worden maar dan is de 
dokter daar meestal bij en wordt het medicatieschema kritisch besproken. Over het 
algemeen vraagt ze dat ook of er op vlak van medicatie problemen zijn of bijwerkingen zijn. 
Er wordt daar samen over gedacht. Maar als ze er niets over zegt dan worden er ook 
weinig vragen gesteld. (sociotherapeut 4, criminoloog) 
 
De directe bespreking met de patiënt en het aanbrengen van het onderwerp rond 

psychofarmaca hangt volgens sociotherapeuten deels af van de opleiding van de 

zorgverlener. Verpleegkundigen vermelden dat ze de begeleiding over psychofarmaca als 

een belangrijk onderdeel zien in de evaluatie, sociotherapeuten met een niet-

verpleegkundige achtergrond halen aan dat het evalueren van het medicatiebegeleiding 

minder op de voorgrond treedt bij de voorbereiding en de uitvoering van het gesprek. 

4.2.5.3 Relatie en interactie tussen sociotherapeut en voorschrijver 

In alle interviews (n=12) is er aandacht voor dit onderwerp, 52 (6,2%) units beschrijven 

onderwerpen in relatie tot die thema. Voorschrijven van psychofarmaca is de taak van de 

verantwoordelijke psychiater. Sociotherapeuten zijn het er over eens dat deze beslist welke 

middelen er voorgeschreven worden en gaan er vanuit dat er ook voldoende expertise 

aanwezig is. Samen met deze visie benoemen sociotherapeuten vaak ook hun onmacht, 

over de invloed die ze kunnen uitoefenen op de gekozen psychofarmacologische 

behandeling. Specifiek ervaren verpleegkundigen vaak weerstand vanuit de voorschrijver 

om aangeboden suggesties te integreren, in overweging te nemen of te veranderen.  

Daarnaast vind ik het ook belangrijk om te zien of de patiënt in de goede zin evolueert als 
hij zijn medicatie neemt en of dat mee naar zijn genezing toe werkt. En ook kritisch zijn, 
niet in vraag stellen wat de dokter voorschrijft maar wel in vraag stellen wat je ziet en dat 
zeker doorgeven aan de arts als je sommige dingen observeert.(sociotherapeut 2, 
verpleegkundige) 
 
Niet-verpleegkundigen gaan er vanuit dat hun kennis op dit vlak in die mate onvoldoende is 

dat ze de overweging om suggesties te gaan doen achterwege laten. Hun collega 

verpleegkundigen zien ze wel in de positie om concrete suggesties naar de psychiater toe te 

formuleren. Sociotherapeuten met een verpleegkundige achtergrond geven aan dat zij wel 

degelijk verantwoordelijkheid dragen in de mate waarin zij dienen in te staan voor de 

observatie, ondersteuning en aanbrengen van kritische reflecties ten aanzien van het 
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gekozen medicatiebeleid van de psychiater. Essentiële onderdelen van deze 

verantwoordelijkheid zien zij in rapportage en gefundeerde voorbereiding van 

consultatiemomenten.  

Vooral op basis van de rapportage wordt er afgestemd en suggesties geformuleerd in team, 
in consultaties en korte overlegmomenten. 
Op die manier kan je de arts al voorbereiden op de vragen die kunnen komen van de 
patiënt, dat kan helpen om de vragen en antwoorden beter op elkaar af te 
stemmen.(sociotherapeut7, verpleegkundige) 
 
 
Er worden twee methodieken beschreven. Klassiek gaat de voorschrijver tijdens het 

consultatiemoment het beleid rond psychofarmaca bespreken. Inhoudelijk gaat dit meestal 

over een reflectie van zowel patiënt als voorschrijver betreffende het instellen van een 

product, het aanpassen van de dosering, wijzigingen qua tijdstip van inname en evaluatie 

van positieve en negatieve effecten van de medicatie, gekoppeld aan het effect op het 

dagelijks functioneren van de patiënt. Nadien wordt de sociotherapeut al dan niet tijdens 

een gestructureerd moment mondeling of schriftelijk op de hoogte gebracht. Naast de 

perceptie dat de sociotherapeut minder betrokken wordt bij de behandeling, geven ze aan 

dat er vaak door deze methode te hanteren een discussie ontstaat met de patiënt. Deze 

laatste verwijzen naar de inhoud van het consult en interpreteren boodschappen vaak anders 

dan dat de voorschrijver ze heeft bedoeld. De moeilijkheid die sociotherapeuten ervaren is 

dat de vertaling naar de patiënt kan zorgen voor misverstanden of discussie. 

Een tweede techniek kan omschreven worden als een gezamenlijk consult. Hierbij voert de 

psychiater in hoofdzaak het woord en treedt hier op als expert betreffende de 

psychofarmacologische behandeling. De sociotherapeut is aanwezig als observator en vaak 

ook als vertaler, van patiënt naar arts, en omgekeerd. De vertaling houdt dan meestal een 

concretisering in, van de strategische of theoretische standpunten van de psychiater. De 

sociotherapeut licht vaak de vragen of bemerkingen aan de patiënt toe. Ze percipiëren een 

veel grotere betrokkenheid, omdat ze mee kunnen denken en hun rol van ‘advocacy’ beter 

kunnen waarmaken. Een ander belangrijk voordeel is het feit dat alle aanwezigen dezelfde 

informatie op hetzelfde moment hebben gekregen.  
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4.2.6 Taken en vaardigheden van sociotherapeuten in de werkrelatie met de 
patiënt  

4.2.6.1 Educatie en motivatie 

Deze twee taken bleken in de analyse door sociotherapeuten in één adem benoemd te 

worden. Er wordt dan ook gekozen om deze hier samen te bespreken. Deze 

vertegenwoordigen samen 6,1% van de opgetekende units.  

Educatie blijkt voor sociotherapeuten een taak die bij uitstek in de dagelijkse werking op 

een afdeling kan ingebed worden. Sociotherapeuten starten hiermee op het moment dat de 

psychiater de medicatie voorschrijft. Het consultatiemoment met de voorschrijver wordt als 

een belangrijk moment gezien in de opstart van het educatieproces. Men benoemt duidelijk 

de aanwezigheid van een proces en ziet educatie niet als een eenmalig gebeuren gedurende 

de behandelingsperiode van de patiënt. Maar iets dat doorheen de behandeling aan bod 

komt op verschillende niveaus en in verschillende contexten, veelal gekoppeld aan een 

lange termijn strategie wat inname van de middelen betreft. Verschillende vormen van 

educatie worden aangegeven. Folders, mondelinge informatie, individueel, in groep, 

georganiseerd in een apart moment of geïntegreerd in de dagelijkse werking.  

In acute situaties bestaat de mogelijkheid dikwijls niet om de patiënt op voorhand te 

informeren over wat effecten van het toegediende middel zullen zijn op korte en lange 

termijn. Crisisinterventies en de koppeling met medicatietoediening en educatie vormden 

echter niet de kern van dit onderzoek en werd door een drietal sociotherapeuten aangehaald 

als een verder te exploreren onderwerp. Wel wordt de nadruk gelegd op het informeren van 

patiënten betreffende middel en context nadat de crisis gestabiliseerd is.  

Het is in eerste instantie zo dat patiënten geïnformeerd worden van waaruit er beslist wordt 
om dat bepaald  medicament te geven,  maar er wordt ook uitleg verschaft hoe  het product 
werkt. Wat er ook veel mensen vragen is als ze een middel beginnen nemen ze dit ook hun 
hele leven moeten blijven doen. 
Dat is een vraag die zeer regelmatig terugkeert, eigenlijk mogen zij elke vraag stellen en 
daar wordt nogal eerlijk op geantwoord.(sociotherapeut 11, verpleegkundige) 
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In het aanvaardingsproces van de patiënt qua ‘afhankelijkheid’ van het psychofarmacon in 

de behandeling en in het bevorderen van de compliance is educatie volgens 

sociotherapeuten ondersteunend.  

Informatie verstrekken betreffende specifieke kenmerken, bijwerkingen, 

toedieningsvormen, toedieningsmomenten van het psychofarmacon wordt samen met de 

patiënt informeren over de effecten op het functioneren als mens, als twee belangrijke 

pijlers binnen het takenpakket van de sociotherapeut omschreven. 

De wijze waarop educatie gegeven wordt kan zeer verschillen. Er wordt gesproken over 

individuele gesprekken met de begeleidende sociotherapeut, groepssessies tijdens 

therapeutische activiteiten. Spreken over dit onderwerp tijdens de maaltijden is een veel 

benut moment. Het maakt de inhoud minder ‘steriel’ en de invloed van de peergroup lijkt 

volgens de respondenten toegankelijkheid te bevorderen. 

Wij eten samen met de patiënten, wij doen samen de afwas, wij leven meer mee met de 
patiënten dan op andere afdelingen.  
Dat maakt dat er ook over gesproken wordt dan, ook informeel zeg maar. Andere patiënten 
kunnen daar ook bij zitten, meestal gebeurt dat aan de eettafel in de woonkamer. Er is daar 
openheid over, en je praat daar dan over.(sociotherapeut 1, psychologe) 
 

De kracht van de peergroup kan in zowel positieve als negatieve zin het motivatieproces 

bepalen. De sociotherapeut is juist gepositioneerd om dit proces te begeleiden. Openheid, 

duidelijkheid en eerlijkheid blijken belangrijke concepten te zijn waarop een degelijke 

educatie en motivatie dient gestoeld. Naast de educatie van de patiënt wordt er gesproken 

over het besef dat het betrekken van familie of belangrijke derden in dit proces steeds 

belangrijker wordt.  

4.2.6.2 Vertrouwen geven en betrouwbaar zijn 

De meerderheid van de patiënten waar sociotherapeuten mee werken heeft een crimineel 

verleden gekoppeld aan een psychiatrische problematiek. Het zijn mensen die dikwijls in 

hun kindertijd al met hulpverlening in contact gekomen zijn en dit naar aanleiding van 

geweld in het gezin, verwaarlozing, misbruik vanuit hun omgeving op verschillende 
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vlakken, eigen middelenmisbruik, problematische opvoedingssituaties. Sociotherapeuten 

geven aan dat er een grote constante aanwezig is, namelijk de moeilijkheid voor de patiënt 

om zich te handhaven in relaties tot anderen.  

Ze beschrijven de vaak moeilijke en verstoorde perceptie van de patiënt op vlak van 

vertrouwen en betrouwbaarheid in alledaagse situaties. Sociotherapeuten zijn zich zeer 

bewust van de moeilijke interactie met de patiënt. Het lijkt echter niet evident om de 

omvang en intensiteit van die vertrouwensrelatie in te schatten. Er wordt aangegeven dat 

het opbouwen van die relatie fundamenteel is, en de basis vormt om te praten over de 

verschillende aspecten van het gebruik en/of misbruik van psychofarmaca. Tevens is 

vertrouwen volgens hen een kwestie van wederkerigheid. Ook voor de sociotherapeut is het 

een proces dat beïnvloed wordt door zijn persoonlijkheid en de vorming die hij heeft 

genoten.  

Betrouwbaar zijn, houdt voor sociotherapeuten in dat patiënten doen wat ze zeggen, en 

zeggen wat ze doen. Centraal staat voor hen het zoeken naar ingangspoorten om de 

samenwerking op gang te brengen. Immers, respondenten zijn in drie kwart van de 

interviews er van overtuigd dat de inname van psychofarmaca dient te gebeuren in overleg 

met de patiënt. De acute crisissituatie vormt mogelijks voor hen een uitzondering, hoewel 

er ook ethische kanttekeningen gemaakt worden bij het gedwongen toedienen van 

medicatie en de beleving van de patiënt in deze context. 

Ik denk, en dat is misschien wel persoonlijk, maar het is toch belangrijk dat de patiënt weet 
wat hij inneemt en waarvoor. 
Dat kadert ook een beetje binnen die openheid. Ik vind dat elke patiënt moet weten voor 
wat, en wanneer hij iets moet nemen. Ik vind dat zeer belangrijk. 
Je geeft dat vertrouwen, en dan moet je ook weten hoe die patiënt daar tegenover staat. Ik 
geef daar veel vertrouwen rond, dus elke patiënt mag weten wat hij neemt. Ik denk dat dat 
wel fundamenteel is.(sociotherapeut 12, verpleegkundige) 
 

Vaak is bij de inname van psychofarmaca een vorm van onderhandeling aangewezen. Niet 

vertrouwt zijn met de werking van deze middelen brengt in vele gevallen bij de patiënt 

weerstand met zich mee. Volgens sociotherapeuten ervaart de patiënt die geholpen dient te 
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worden met een extern middel, bijvoorbeeld het gevoel dat hij het leven niet alleen aan kan. 

Het benadrukken van de hulpverleners dat medicatie belangrijk is in hun behandeling, kan 

door patiënten dan ook als een persoonlijk falen ervaren worden. Dit in tegenstelling tot de 

doelstelling van de sociotherapeut die dit eerder ziet als een eerste stap in een stabiliserings- 

of genezingsproces. In de helft van de opgetekende units geven sociotherapeuten aan dat 

overleg met, en toestemming krijgen van de patiënt, fundamentele uitgangspunten zijn die 

kunnen bijdragen tot het opbouwen van een vertrouwensband inzake 

psychofarmacologische begeleiding.  

Als er een goede band is met de patiënt dan geven ze het dikwijls ook zelf aan als 
het niet goed gaat en vragen ze soms zelf meer beveiliging. En dan wordt daar de 
medicatie vaak wat op punt gezet, is er nog meer opvolging en zijn mensen dan ook 
op zoek naar rust vanuit de geslotenheid van de afdeling. Wij werken wel veel 
met vertrouwen en ik  denk wel dat dat ook zijn vruchten aflevert. In het weekend 
krijgen mensen ook hun medicatie mee en dan hebben ze deze  zelf ter beschikking, dus 
moet je wel een stuk vanuit vertrouwen gaan werken.(sociotherapeut 8, criminologe) 
 

4.2.6.3 Psychofarmacologische begeleiding 

Verschillende criteria zijn van belang in de keuzes die sociotherapeuten maken ter 

ondersteuning en uitvoering van het vooropgestelde beleid betreffende psychofarmaca. 

Keuzes die ondersteund kunnen worden door educatie, vertrouwen en motiveren zoals 

voorheen besproken. De keuzes die sociotherapeuten maken betreffende de stijl, de inhoud 

en de vorm waarin ze het beleid omzetten in operationele doelstellingen is afhankelijk van 

de fase binnen de behandeling, de problematiek van de opgenomen patiënt, de mate van 

motivatie en kennis bij de patiënt, de psychiatrische en forensische voorgeschiedenis en het 

soort farmacon dat de patiënt neemt of gestimuleerd wordt om te nemen. Vaak is dit een 

proces dat volgens sociotherapeuten in fasen verloopt. 

Gefaseerd werken kan in grote mate gelinkt worden aan de mate van verantwoordelijkheid 

die patiënten kunnen opnemen in hun behandeling. Omgekeerd wordt er vanuit het team 

ook een verschillende vorm van verantwoordelijkheid verwacht naarmate de patiënt verder 

geëvolueerd is binnen zijn behandeling. Dit is volgens de visie van de sociotherapeuten een 

proces dat zeer individueel verloopt. Een referentiepunt dat vaak gehanteerd wordt is de 
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compliance, de mate waarin de patiënt zijn medicatie inneemt. Sociotherapeuten geven aan 

dat bij de start van de behandeling het vaak noodzakelijk is om patiënten kort op te volgen. 

Concreet wordt er, indien zij geen medicatie komen halen op de voorziene momenten, snel 

en vaak op een directe wijze gecommuniceerd. Gekoppeld aan informatie verschaffen over 

het farmacon en motiveren van de patiënt om de voorgeschreven medicatie in te nemen. 

Blijkt dit na evaluatie moeilijk te lopen gebeurt er veelal een terugkoppeling naar de 

voorschrijver. Het niet innemen van de medicatie en het moment dat de sociotherapeut actie 

onderneemt gebeurt volgens hen best binnen dezelfde shift. Zo wordt de continuïteit 

voldoende bewaakt, en worden de drijfveren van de patiënt zo snel mogelijk geanalyseerd 

en bijgestuurd waar nodig. Naarmate er evolutie is in de behandeling en vooral naarmate 

ontslagvoorbereiding aan de orde is, wordt de verantwoordelijkheid meer bij de patiënt zelf 

gelegd. Men gaat meer onderzoekend en reflecterend zijn in de communicatie, en de nadruk 

leggen op de integratie van de medicatie inname buiten de afdeling en de consequenties in 

het dagelijks functioneren.  

Ik stuur altijd een beetje aan op die verantwoordelijkheid. Ik vind het nog altijd belangrijk 
dat de mensen verantwoordelijkheid mogen en kunnen nemen, dat je het niet allemaal 
afneemt. 
Zeker als die mensen hier binnen enkele maanden terug naar de maatschappij gaan. Ze 
hebben ook een periode de verantwoordelijkheid niet genomen. Dus dat is iets wat ze zeker 
weer moeten opnemen.(sociotherapeut 3, maatschappelijk werker) 
 

Nuance wordt aangebracht indien de medicatie als ‘indien nodig’ wordt voorgeschreven. 

Dit houdt in dat de patiënt of de sociotherapeut zelf het initiatief kunnen nemen, om een 

psychofarmacon te vragen of aan te bieden. Indien het initiatief van de patiënt komt grijpen 

sociotherapeuten dit vaak aan om te peilen naar motieven voor de vraag. Het kan een start 

betekenen van een proces waarbij de patiënt de kans geboden wordt om te reflecteren en 

inzichten te verwerven in zijn behandeling. Anderzijds kan de sociotherapeut op basis van 

observaties een terugkoppeling maken naar de patiënt en het aanbod voor extra medicatie 

toelichten.  

 

Het is hier ook een middel om te vragen wat er scheelt zonder direct die pil te geven en de 
zaak af te sluiten. Proberen zoeken naar alternatieven doe ik dan vooral samen met hen. 
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Bij dergelijke verzoeken wordt er altijd wel gepingeld bij de cliënt naar het waarom, om te 
zien of er niet meer achter zit, of het louter een geldige klacht is of het met andere zaken te 
maken heeft, dat gebeurt altijd. Zomaar een Dafalgan®, dat doen we nooit. (sociotherapeut 
11, verpleegkundige) 
 

4.2.6.4 Observeren en rapporteren 

Observeren en rapporteren basisvaardigheden, die tijdens de opleiding van alle 

deelnemende sociotherapeuten gedoceerd worden. In kader van dit onderzoek wordt de 

relatie tussen kennis van psychofarmaca en observeren van de effecten bij patiënten in 

direct verband met elkaar aangegeven. In 10 van de 12 interviews en in 4,4% van de units 

komt dit onderwerp aan bod.  

In het dagelijkse werk worden sociotherapeuten frequent geconfronteerd met het verschil 

tussen wat zou kunnen gezien worden, en wat er effectief waargenomen wordt. De twijfel, 

of wat ze observeren bij de patiënt, in relatie staat tot de psychofarmaca die patiënten 

nemen, is bij 9 van de geïnterviewden aanwezig. Die twijfel blijkt voor hen in relatie te 

staan met de mate van kennis die de sociotherapeut zichzelf toedicht over psychofarmaca. 

De geïnterviewden geven aan dat hoe minder ze denken te weten over psychofarmaca, hoe 

minder zeker ze zijn van hun observaties.  

Een medicament kan zoveel werkingen hebben, als je niet weet wat je moet observeren is 
dat toch een probleem. Indien je goed op de hoogte bent dan kan je gerichter observeren en 
de patiënt beter opvolgen. Ik neem meestal nog de tussenstap door bij de verpleegkundigen 
te gaan, vooraleer ik naar de dokter toe stap. En ik denk dat je beter teveel vraagt, ook al 
zijn uw vragen stom.(sociotherapeut 4, criminologe) 
 

Naast de kennis is op voldoende, en verschillende tijdstippen aanwezig zijn van 

sociotherapeuten bij de patiënt, een aandachtspunt. Dit geeft de hulpverlener de 

mogelijkheid om een globaler beeld te schetsen van de eventuele effecten van 

psychofarmaca. Minder betrokken worden bij het medicatiegebeuren heeft mogelijks effect 

op de alertheid van sociotherapeuten voor effecten of neveneffecten van psychofarmaca. 

Samengevat geven sociotherapeuten aan dat voldoende kennis, voldoende presentie en 

voldoende betrokkenheid belangrijk zijn om accurate observaties te kunnen uitvoeren.  
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Er bestaat unanimiteit binnen de groep van 12 sociotherapeuten, dat rapporteren essentieel 

is om de transfer van de verkregen informatie te bewerkstelligen. Meer specifiek wordt de 

schriftelijke rapportage vernoemd. Er is duidelijk een overgang bezig van het rapporteren 

op papier naar een elektronisch systeem. Dit brengt als voordeel met zich mee dat de 

informatie voor veel meer disciplines bereikbaar zou moeten zijn. Er is voor 

sociotherapeuten echter niet altijd duidelijkheid in welke mate de informatie dan ook 

daadwerkelijk gelezen wordt. Sociotherapeuten geven aan dat er vaak op een weinig 

efficiënte wijze aan informatieoverdracht wordt gedaan. De mogelijke effecten hiervan op 

de correcte bejegening van de patiënt in kader van zijn behandeling wordt als 

aandachtspunt omschreven.  

4.2.6.5 Na de opname 

Doorheen de interviews werd duidelijk dat voor sociotherapeuten, voldoende aandacht 

besteden aan het voorbereiden van het ontslag, belangrijk is voor de integratie van de 

medicatie inname in het dagelijks leven van de patiënt. Dit wordt in de literatuur ook 

bevestigd. De compliance wordt, volgens zeven respondenten, bevorderd als er in geslaagd 

wordt om een netwerk rond de patiënt te creëren opgestart tijdens de opname. Een huisarts, 

apotheker, dichtst betrokken derde, kortom één of meerdere personen die het vertrouwen 

van de patiënt genieten. Het contact met de voorschrijver na de opname is volgens 

sociotherapeuten een beschermende factor voor een goede compliance. Combinaties in 

verschillende vormen en intensiteiten zijn mogelijk, de gekende zorg op maat blijkt van 

groot belang te zijn. Er is in grote mate interesse van sociotherapeuten om ook na de 

opname een rol te kunnen blijven spelen in de context van compliance naar psychofarmaca. 

De relatie, tijdens de opname opgebouwd, kan in de beginfase ondersteunend werken. De 

mate van ondersteuning of bijsturing kan hier variëren van patiënt tot patiënt. Er bestaat de 

overtuiging bij sociotherapeuten dat er expertise verloren gaat, indien de opvolging buiten 

de residentiële setting niet verder gecontinueerd kan worden of niet grondig wordt 

doorgegeven aan ambulante en/of andere residentiële partners.  

Gezien de forensische component zijn er in de meerderheid van de cases voorwaarden 

verbonden aan het verblijf in de psychiatrische zorg. Niet zelden wordt een opname 
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onderbroken omdat deze voorwaarden door de patiënt geschonden worden en dringt een 

acute terugkeer naar de gevangenis zich op. Zes sociotherapeuten geven aan dat 

afstemming naderhand tussen behandelaar en justitie soms stroef verloopt. Er wordt gepleit 

voor intensiever overleg tussen hulpverlening en justitie.  

 

Het stimuleren en evalueren van verantwoordelijkheid voor het eigen functioneren is 

volgens sociotherapeuten een beschermende factor voor een goede compliance. Het 

internaliseren van het besef dat psychofarmaca een ondersteuning zijn en geen teken van 

falen werkt volgens hen beschermend tegen het verwaarlozen van de medicatie inname na 

ontslag. Er werd niet specifiek ingegaan op de verschillende situaties waar patiënten zich na 

ontslag in kunnen bevinden. Maar inplannen van een strategie binnen het behandelplan die 

beschrijft welke mogelijkheden en aandachtspunten er noodzakelijk zijn betreffende 

psychofarmaca, dienen volgens sociotherapeuten van bij de start van de opname 

geïntegreerd te worden.  

Respondenten vermelden dat een reden van heropname in een residentiële setting vaak 

gepaard gaat met het verwaarlozen van de inname van psychofarmaca. Uitbreiden van meer 

specifieke hulpverlening, of meer gebruik maken van het bestaande netwerk dient voor 

sociotherapeuten verder ontwikkeld te worden. 

Ik heb jaren aan een stuk meegemaakt dat mensen ontslagen worden en na een tijd weer 
heropgenomen worden omdat ze na x aantal tijd hun medicatie niet meer pakken. Wel 
problematisch als onze mensen hun leven terug op orde willen krijgen.(sociotherapeut 9, 
verpleegkundige) 

4.2.7 Medicatietoediening 

4.2.7.1 Aansprakelijkheid 

Sociotherapeuten geven aan dat er veel onduidelijkheid bestaat wie er bij toedienen van 

medicatie aansprakelijk is. Het blijkt tevens dat er bij hen ook een zekere mate van 

berusting bestaat om zich hierover te informeren. De onduidelijkheid wordt aangegeven op 

verschillende domeinen. Wat er gebeurt indien er verkeerde medicatie aan een patiënt 

toegediend wordt is voor hen niet duidelijk. De psychiater wordt door een vijftal 

sociotherapeuten als eindverantwoordelijke gezien. Anderen geven aan dat de instelling een 
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verzekering heeft om dit probleem op te vangen en tenslotte wordt de verpleegkundige ook 

genoemd in het dragen van de eindverantwoordelijkheid indien een niet-verpleegkundige 

de verkeerde medicatie toedient. 

De discussie is de voorbije jaren meer op de voorgrond getreden door het voorzien in de 

mogelijkheid om niet-verpleegkundige sociotherapeuten een statuut van zorgkundige te 

bezorgen. Er wordt door het beleid van de verschillende afdelingen zeker inspanning 

geleverd om dit te stimuleren. De taken die een zorgkundige wel en niet op zich kan nemen, 

en de voorwaarden waaraan voldaan dient te zijn om geregistreerd te worden blijken bij de 

helft van de sociotherapeuten niet bekend te zijn.  

Doordat de registratie van sociotherapeuten als zorgkundigen zijn intrede doet wordt er 

melding gemaakt van uiteenlopende veranderingen qua verantwoordelijkheden en 

mandaten. Niet-verpleegkundigen ervaren de inkrimping van hun mandaat betreffende het 

toedienen van medicatie, als beperkend. Het gegeven dat er, mede door de technische 

evolutie binnen het medisch dossier, enkel nog door verpleegkundigen medicatie kan 

klaargezet worden en dat er steeds in het proces van klaarzetten, controleren en toedienen 

minstens 1 act door een verpleegkundige dient te gebeuren, maakt dat voor sommige niet- 

verpleegkundigen er een verschuiving in machtsverhouding ervaren wordt. Wat de 

consequenties zijn indien er in deze procedure fouten gemaakt worden blijkt voor de 

meesten niet helder. 

Waar wij daarvoor de medicatie klaarzetten, toedienden en alles konden registreren. Als er 
iets mis ging, … wat er dan gebeurde weet ik niet. 
Toen zal de eindverantwoordelijkheid dan wel bij de dokter gelegen hebben zeker?  En nu 
ligt dit voor een stuk bij de verpleegkundige. Als er dan nog iets mis loopt dan hebben wij 
gegeven wat er stond. Op dat vlak is er voor ons een deel weggevallen en voor de 
verpleegkundigen bijgekomen.(sociotherapeut 3, maatschappelijk werker) 
 

Verpleegkundigen aan de andere kant hebben ook heel wat vragen over de afbakening van  

hun aansprakelijk. Hun bezorgdheid is vooral van toepassing op de situatie waar zij de 

medicatie hebben klaargezet en deze wordt toegediend door een niet verpleegkundige die 

niet als zorgkundige geregistreerd is. Een situatie die volgens hen best vermeden wordt. 
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Een extra factor die voor onrust zorgt is, dat verpleegkundigen medicatie klaarzetten op een 

dienst waar ze de collega’s die ze toedienen niet kennen, en dus moeilijker kunnen 

inschatten of het toedienen wel correct zal gebeuren.  

 

Denk dat je moet kunnen aantonen dat de persoon die je medicatie gaf er geen mag geven 
en dat hij dan aansprakelijk is. Dus daarover zijn er veel onduidelijkheden. Ik weet zelf ook 
niet hoe het zit, stel zorgkundige zet ze klaar, ik controleer, en een andere 
zorgkundige geeft ze aan een verkeerde patiënt. Wie is dan aansprakelijk? Of gaat 
het ziekenhuis of de arts zich aansprakelijk stellen dan ben ik gerust, maar ja hoe het zit, ik 
weet het niet (sociotherapeut 10, verpleegkundige) 
 

4.2.7.2 Operationaliseren van het medicatiebeleid op een afdeling 

De ontwikkeling en de introductie van het elektronisch medisch dossier is op vrijwel alle 

afdelingen achter de rug. Dit betekent dat de distributie, het klaarzetten, het toedienen, het 

bestellen en het controleren van de psychofarmaca via deze weg verloopt. Na een korte 

aanpassing- en opleidingsperiode lijken sociotherapeuten vrij snel een meerwaarde te zien 

in een gecentraliseerd dossier. In de gesprekken werd gefocust op het onderdeel van de 

medicatiedistributie en de effecten op de uitoefening van de job. Theoretisch sluit het 

elektronische systeem zoveel mogelijk fouten in het klaarzetten en toedienen uit. Het 

probleem van moeilijk handschrift van de voorschrijver, het verloren gaan van 

voorschriften en de privacy naar ieder dossier wordt hiermee in grote mate opgevangen. 

Gedurende de dagplanning is het toedienen van medicatie een regelmatig terugkerende taak 

van de sociotherapeut. Er wordt binnen de geselecteerde settings op vergelijkbare 

tijdstippen medicatie aangeboden aan patiënten en afhankelijk van de problematiek en/of de 

visie van de afdeling, gezorgd voor een opvolging van de inname van de psychofarmaca. 

Alle respondenten geven aan dat er vier toedieningsmomenten gespreid zijn doorheen de 

dag. Aangevuld met het toedienen van indien nodig medicatie die zoals de term aangeeft 

niet op voorhand vast te leggen is. Zonder in detail te gaan qua uurregeling wordt er een 

ochtend-, middag- avond- en nacht- toediening voorzien.  

Vaak wordt de medicatie aan patiënten gegeven in het verpleegbureau, er wordt verwacht 

dat patiënten deze zelf komen ophalen. Het verpleegbureau is een ontmoetingsplaats op een 
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afdeling voor hulpverleners en een plaats waar patiënten vaak naar toe gaan indien ze een 

sociotherapeut nodig kunnen hebben. Dit maakt, dat ook tijdens momenten van 

medicatiebedeling, er vaak meerdere mensen aanwezig zijn. Het belang van een rustige 

omgeving om de medicatie te controleren en toe te dienen wordt door sociotherapeuten 

sterk benadrukt en de combinatie met de aanwezigheid van veel mensen als storend 

ervaren. Het voorkomen en optreden van fouten wordt vaak gelinkt aan deze feiten. 

Opvallend genoeg wordt het ook als een vanzelfsprekendheid ervaren dat de medicatie op 

deze locatie toegediend wordt en worden er geen suggesties geopperd om dit fenomeen bij 

te sturen. Niet alleen de aanwezigheid van anderen, ook het ontvangen van telefoons en 

alarmoproepen vanuit andere afdelingen kunnen oorzaak zijn van een daling van de 

concentratie en het optreden van fouten.  

Maar je wordt mogelijks gestoord. 
Telefoon, een crisissituatie, een patiënt die langs komt. Dus ik denk dat een fout 
vaak sneller gemaakt is dan we zelf willen, en dat het in die zin belangrijk is dat er 
nog een controle is vooraleer de medicatie aan de patiënt wordt 
toegediend.(sociotherapeu12, verpleegkundige) 
 

Het klaarzetten en controleren van psychofarmaca is bij wet een taak die enkel door 

verpleegkundigen mag uitgevoerd worden. Uit de realiteit blijkt dat er creatief dient 

omgesprongen te worden met deze wettelijke vereisten gezien het afnemende aantal 

verpleegkundigen dat nog in een basisteam tewerkgesteld wordt. Indien er geen 

verpleegkundigen op de afdeling beschikbaar zijn om de nachtdienst te bevolken, wordt de 

voorkeur gegeven, om aan een verpleegkundige verantwoordelijkheid te geven op 

verschillende afdelingen de medicatie klaar te zetten. Een ander probleem dat zich voordoet 

is het afwezig zijn van een verpleegkundige tijdens een vroeg-, dag- of laatdienst. Gezien 

het de taak van de verpleegkundige is om de medicatie voor iedere toediening te gaan 

controleren wordt er in vele gevallen dan beroep gedaan op een verpleegkundige van een 

andere afdeling om de medicatie te komen controleren. Zoals eerder beschreven heeft dit 

organisatorische gevolgen.  
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Verpleegkundigen melden ook dat ze het niet evident vinden om medicatie te moeten 

controleren en verder niet betrokken te worden bij het totale medicatiebeleid. Tevens 

rapporteren ze de frustratie dat op deze wijze het toedienen en controleren van medicatie tot 

een uitsluitend technisch gebeuren wordt herleid wat in tegenspraak is met hoe zij 

geïntegreerde zorg voor ogen hebben. Anderzijds kunnen sociotherapeuten die geen 

verpleegkundige zijn geen medicatie toedienen als er geen voorafgaande controle gebeurd 

is door een verpleegkundige. Dit resulteert in de praktijk tot situaties waar er in principe 

geen medicatie kan toegediend worden. Hoewel niet wenselijk, blijken dergelijke 

omstandigheden geregeld voor te komen en desgevallend wordt de registratie in het 

elektronische dossier aangepast. Er wordt in dit kader door de geïnterviewden gepleit voor 

een grondige studie en tevens toepassing van de juiste verdeling van disciplines per shift of 

voor het integreren van een verpleegkundige die over de afdelingen heen alle 

medicatiehandelingen gaat evalueren en/of superviseren. 

Maar het systeem is nog niet zo ingesteld dat er niet kan toegediend worden als er 
geen controle geweest is. Eigenlijk zou dat beter wel zo zijn dan is het systeem nog 
meer sluitend. Op dit moment zijn er zorgkundigen in de nacht die ze klaarzetten en 
dan gebeurt de controle door een verpleegkundige, maar er gaan stemmen op om 
dit niet meer te laten gebeuren en het klaarzetten enkel door verpleegkundigen te laten 
gebeuren.( sociotherapeut 6, verpleegkundige) 

Specifieker wordt de aandacht erop gevestigd dat de toediening van de zogenaamde ‘indien 

nodig’ medicatie nog voor bijkomende onduidelijkheid zorgt. ‘Indien nodig’ medicatie is 

medicatie die voorgeschreven wordt door de psychiater maar die niet geregistreerd staat in 

het vaste medicatievoorschrift. De achterliggende gedachte hierbij is dat de sociotherapeut 

“IN”-psychofarmaca kan voorstellen of ook dat de patiënt het initiatief kan nemen om deze 

“IN”-psychofarmaca te vragen. Technisch blijkt het in meerdere gevallen mogelijk dat ook 

niet-verpleegkundigen “IN”-medicatie kunnen registreren als toegediend, ook al is dit niet 

klaargezet of gecontroleerd door een verpleegkundige. Dit houdt in de praktijk in dat er 

“IN”-medicatie wordt toegediend zonder de noodzakelijke en wettelijke controle van een 

verpleegkundige.  
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4.2.7.3 Mandaten en verantwoordelijkheden in het medicatiebeleid 

Een vraag die aansluit bij bovenstaande bevindingen is hoe sociotherapeuten denken over 

wie er welk mandaat heeft, of verantwoordelijkheid draagt binnen het medicatiebeleid. Het 

is voor sociotherapeuten vanzelfsprekend dat klaarzetten, controleren en toedienen de facto 

samengaan in het proces van de medicatiebedeling. Aangenomen wordt, dat één van de 

handelingen door een verpleegkundige uitgevoerd moet worden. Er bestaat echter heel wat 

verschil in de mening over welke van de 3 acten het dan wel betreft. Er bestaat tevens 

twijfel over hoe niet-geregistreerde zorgkundigen kunnen en mogen deelnemen in één van 

de drie acten. Er is vraag naar meer duidelijkheid in bevoegdheden en dit in kader van de 

betere klinische praktijk maar ook in kader van aansprakelijkheid en mandatering binnen 

het sociotherapeutische team. De evolutie naar een strikte toepassing van de wetgeving in 

functie van het gebruik van het elektronisch dossier werd duidelijk aangegeven. Zo zijn er 

bijvoorbeeld al afdelingen waar niet-verpleegkundigen geen registratie kunnen maken voor 

het klaarzetten van psychofarmaca. Toedienen kan dan wel, conform de wettelijke 

voorschriften. Sociotherapeuten geven aan dat verdere verfijning wenselijk is, zeker wat 

betreft extramurale voorzieningen zoals beschut wonen.  

Een mogelijke oorzaak van onduidelijkheid betreffende het statuut en de benaming van de 

zorgkundige is de verwarring met verzorgenden die op verschillende afdelingen 

tewerkgesteld zijn. Verzorgenden zijn gezondheidswerkers met een diploma ‘logistiek 

medewerker’ of kinderverzorging, die wel verzorgende taken mogen uitvoeren maar 

doordat ze niet per definitie een certificaat van zorgkundige hebben, geen A-handelingen 

mogen uitvoeren. Het takenpakket van deze sociotherapeuten is echter vaak organisch 

zodanig geëvolueerd dat ze vanuit een praktische noodzaak acts stelden die niet tot hun 

wettelijke bevoegdheden behoren. Ook hier wordt gepleit om meer transparantie en 

duidelijkheid voor alle betrokken partijen. 

Die registratie als zorgkundige, om daar nog even kort op terug te keren, is dat voor u 
duidelijk hoe dat wettelijk in elkaar zit? Als je geregistreerd bent, welke mandaten je wel 
krijgt en niet krijgt?! 
G: Dat is nog niet echt super duidelijk. Maar bij het elektronisch medisch dossier is het 
simpel; bepaalde stukken kan je gewoonweg niet doen. Dat merk je vrij snel. Nu de 
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registratie is lopende, en het enige wat ik weet is dat we in ieder geval een dergelijke 
opleiding gaan moeten doen, naar het schijnt van 120 uur. Misschien wordt dat duidelijk 
dan. Maar momenteel is dat niet echt super duidelijk.(sociotherapeut 8, criminologe) 
 

4.2.8 Visie van de patiënt vanuit het standpunt van de sociotherapeut 

4.2.8.1 Relatie tussen patiënt en voorschrijver 

Tijdens de interviews werd door vijf sociotherapeuten ook aandacht gevraagd voor de 

positie van de patiënt. Zij geven aan dat patiënten het belangrijk vinden betrokken te 

worden bij de beslissing of ze al dan niet medicatie moeten nemen. Dit blijkt ook het geval 

te zijn in die situaties die geen urgentie inhouden. In het geval dat de noodzaak zich 

opdringt, om medicatie onder dwang toe te dienen, vinden sociotherapeuten het belangrijk 

dat er achteraf toelichting gegeven wordt.  Er wordt aangegeven dat de patiënt meer 

inspraak krijgt in de keuze van een psychofarmacon en in de dosering, naarmate de 

behandeling vordert en het vertrouwen tussen voorschrijver en patiënt toeneemt. Er wordt 

vaak verwacht dat de patiënt leert aangeven welk effect de medicatie heeft op zijn 

functioneren en dit in consult bij de voorschrijver bespreekbaar stelt. Patiënten krijgen 

volgens sociotherapeuten voldoende ruimte om overleg te plegen en te zoeken naar een zo 

gepast mogelijk medicatiebeleid. 

4.2.8.2 Visie van de patiënt ten aanzien van psychofarmaca 

Psychofarmaca voorgeschreven krijgen en het advies deze ook te nemen stuit volgens 

sociotherapeuten vaak op heel wat protest bij patiënten die hiermee niet vertrouwd zijn. In 

1,6% van de hermeneutische units werd door sociotherapeuten melding gemaakt van het 

belang om de visie van de patiënt te verkennen. Verder lijkt het, voor de zeven 

sociotherapeuten die dit onderwerp aansneden, voor patiënten in belangrijke mate een 

confrontatie te zijn dat er iets ‘mis’ is met hen, dat ze echt ‘zot’ zijn en daarvoor pillen 

dienen te slikken. Er zou bij patiënten een grote vorm van schaamte bestaan naar de 

buitenwereld, in mindere mate zou deze aanwezig zijn binnen het sociotherapeutische 

klimaat van de afdeling. Sociotherapeuten geven aan dat zij graag meer informatie zouden 
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hebben over de wijze hoe patiënten kijken naar psychofarmaca en over de beleving van het 

medicatiebeleid.  

4.2.9 Visie van de sociotherapeut op psychofarmaca 

Dat psychofarmaca een belangrijk onderdeel uitmaakt binnen de behandeling van 

forensisch psychiatrische patiënten wordt door alle twaalf respondenten erkend. Toch is er 

nuance merkbaar in de mate waarin sociotherapeuten er belang aan hechten. De 

verschillende opvattingen terzake blijken volgens de respondenten af te hangen van 

persoonlijke ervaringen, van de opleiding die de sociotherapeut genoten heeft, van de 

problematiek van de patiënt, van de mate van kennis betreffende psychofarmaca, van de 

invloed van andere hulpverleners en van de professionele ervaringen tijdens stage en/of 

vorige werksituatie van de sociotherapeut. Sociotherapeuten suggereren dat kennis hebben 

over de werking, de toepassing en de opvolging van psychofarmaca, mogelijks maakt dat 

de houding ten aanzien van psychofarmaca beïnvloed wordt. Alle geïnterviewde 

verpleegkundigen onderstrepen het belang van psychofarmaca in de behandeling en zien 

deze als een volwaardig onderdeel. De niet-verpleegkundige respondenten onderkennen 

niet het belang in de behandeling, maar stellen zich meer vragen bij de werking van 

psychofarmaca en tevens stellen ze de waarde van een farmacon in een totale behandeling 

meer in vraag. Dit met uitzondering als het gaat over patiënten met een psychotische 

problematiek, waar het belang van een correcte toediening, educatie en opvolging van de 

antipsychotica niet in vraag gesteld wordt maar integendeel als een pijler in de behandeling 

wordt gezien. Alle sociotherapeuten geven aan dat er naast psychofarmaca in de 

behandeling plaats dient te zijn voor psychiatrische, sociale en psychotherapeutische 

behandeling. 

Ik denk niet dat medicatie het geheel kan oplossen, er is veel meer nodig dan 
dat. Maar ik vind wel dat het een even grote pijler is dan de therapieën. 
Zowel individuele als groepstherapieën. (sociotherapeut 9, verpleegkundige) 
 
Slechts in één van de interviews werd er expliciet gesproken over de vraag hoe patiënten de 

hiervoor beschreven items beleven. Door deze sociotherapeut wordt aangegeven, dat er 
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vaak weinig stilgestaan wordt bij het feit hoe patiënten het deel psychofarmaca in hun 

behandeling beleven. Een pleidooi om hier meer aandacht voor te hebben werd gevoerd. 

5 Discussie en conclusies  
Op twee onderzoeksvragen, waarbij een opsplitsing gebeurde in drie subvragen, werd in 

deze masterproef naar een antwoord gezocht. Hoe is het gesteld met de kennis van 

psychofarmaca bij sociotherapeuten die werken met forensische psychiatrische patiënten in 

een psychiatrisch ziekenhuis?, hoe is hun houding ten aanzien van psychofarmaca?, en ten 

derde, in welke mate hebben ze aandacht voor de werking en de bijwerkingen in de 

dagelijkse klinische praktijk. Vooreerst zal de kennis van psychofarmaca besproken 

worden, waarna er aandacht zal gaan naar de invloed van teamwerking en de houding van 

de sociotherapeut ten aanzien van psychofarmaca. Finaal wordt de invloed van de relatie 

tussen patiënt en sociotherapeut besproken.  

5.1 Psychofarmacologische kennis van sociotherapeuten 
In de literatuur kunnen weinig tot geen relevante studies opgetekend worden die peilen naar 

de kennis van psychofarmaca bij sociotherapeuten binnen de forensisch psychiatrische 

context. Toch wordt de nadruk gelegd op het belang van een goede kennis van 

psychofarmaca om een degelijke klinische praktijk te verrichten (Sulosaari, Suhonen & 

Leino-Kilpi, 2011). In de internationale literatuur is er wel onderzoek verricht naar het 

effect van een psychofarmacologische opleiding bij psychiatrische en forensische 

psychiatrische verpleegkundigen. Er is sprake van een stijging van de kennis, indien er 

buiten hun basisopleiding  een extra opleiding  psychofarmacologie gegeven wordt (Sung et 

al., 2005). Deze resultaten dienen echter gerelativeerd te worden aangezien er geen gebruik 

gemaakt werd van een degelijke gevalideerde vragenlijst, er geen lange termijn opvolging 

plaatsvond en dat er geen onderzoek werd verricht naar de invloed van het Hawthorne 

effect. 

Op basis van de ontwikkelde kennisvragenlijst in dit onderzoek blijkt dat de algemene 

kennis betreffende psychofarmaca van sociotherapeuten eerder als laag kan omschreven 

worden. Op de theoretische vragen antwoorden sociotherapeuten in 19,4 % van de gevallen 
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goed, in 32,6 % van de vragen fout en 48 % lieten ze optekenen dat ze het antwoord 

schuldig dienden te blijven. Bij de praktische vragen zien we eenzelfde tendens al moet 

gezegd dat er meer correcte antwoorden werden geformuleerd: 39,6 % fout, 34,2 % goed en 

26,2 % ‘ik weet het niet’. In het onderzoek van deze masterproef is een significante hogere 

kennis aanwezig bij sociotherapeuten die een extra opleiding kregen buiten hun 

basisopleiding te opzichte van sociotherapeuten die geen extra opleiding genoten. Verder 

onderzoek met een grotere sample en de mogelijkheid om meer disciplines te integreren is 

wellicht aangewezen om dit resultaat te kunnen bevestigen of verwerpen. Er is wel een 

overeenstemming waar te nemen met het onderzoek dat Sung et al. Gevoerd hebben in 

2005. Uit dit onderzoek blijkt verder dat verpleegkundigen beter scoren op de theoretische 

vragen dan niet-verpleegkundigen in het geval ze een extra opleiding kregen. De invloed 

van basisopleiding, het niveau van de basisopleiding, de persoonlijke interesse van de 

sociotherapeut en de persoonlijke visie van sociotherapeut zijn mogelijke beïnvloedende 

factoren die de mate van kennis kunnen bepalen. Verder onderzoek die de aangegeven 

determinanten onderzoekt kan bijdragen tot het verfijnen van oorzaak en gevolg van het 

kennisniveau bij sociotherapeuten. Theodoridou et al. (2009) geven aan dat bij 

psychiatrische verpleegkundigen de mate van kennis van psychofarmaca meespeelt in de 

manier waarop ze hun klinische praktijk bedrijven. Ze voelen zich zekerder in hun 

handelingen naar de patiënt en ervaren meer appreciatie van andere leden uit het 

multidisciplinaire team. Dit onderzoek bevestigt deze resultaten bij de geïnterviewde 

sociotherapeuten. Het blijft echter moeilijk de vergelijking en toetsing te maken met de 

literatuur, gezien in kader van de forensische psychiatrische zorg die centraal staat in deze 

masterproef, weinig literatuur beschikbaar is over de verhoudingen tussen verschillende 

disciplines binnen het team van sociotherapeuten en hun invulling van de 

psychofarmacologische begeleiding. Dit onderzoek geeft in elk geval aan, dat er vanuit het 

perspectief van de respondenten, een betere integratie van theoretische kennis en de 

toepasbaarheid op het werkveld wenselijk is. Verschillende auteurs bevestigen deze 

stelling, echter onder het voorbehoud dat dit vooral onderzocht werd in kader van het 

toedienen van antipsychotische psychofarmaca en dus niet voor psychofarmaca in het 

algemeen (Lee et al., 2005; David et al, 2008; Jorm et al, 2008). 
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De nood die sociotherapeuten ervaren aan een betere integratie van theorie en de wijze van 

toepasbaarheid in de klinische praktijk kunnen als een belangrijk punt worden weerhouden. 

Tevens bestaat er globaal genomen een gevoel van onzekerheid over de kwaliteit van de 

opgedane theoretische kennis. Meer in het bijzonder wordt in vraag gesteld of men wel 

voldoende in staat is om de effecten en de bijwerkingen op het dagelijkse functioneren van 

de patiënt te kunnen observeren en om te zetten in een grondige analyse en een degelijk 

actieplan.  

5.2 Teamaspecten en psychofarmaca 
Een goede verstandhouding tussen teamleden en kennis van elkaars professionele 

kwaliteiten is volgens Schluter, Seaton &  Chaboyer (2011) van belang om onder andere 

een correcte en professionele behandelstrategie betreffende medicatiemanagement te 

kunnen ontwikkelen. Sociotherapeuten onderschrijven deze mening en geven aan dat een 

goede relatie tussen teamleden betekent dat er, erkenning is van elkaars professioneel werk. 

Deze onderzoekers onderstrepen het belang om te weten waar de ander mee bezig is. In dit 

masterproefonderzoek verwoorden sociotherapeuten hierover twee aspecten. Ten eerste 

geven ze aan dat een degelijke kennis van zowel theoretische als praktische toepassing van 

de psychofarmacologie een gunstig effect heeft op de mate waarin er door andere 

teamleden rekening wordt gehouden met de aangebrachte voorstellen. Ten tweede is de 

wijze waarop de suggesties worden aangebracht volgens hen van een even groot belang. 

Erkenning en herkenning van de positie en de expertise van de ander, nemen hier een 

belangrijke plaats in.  

Sociotherapeuten in dit onderzoek menen dat in de directe relatie tot de patiënt, de 

ontwikkeling van een duidelijke en gezamenlijke strategie, bevorderlijk is voor de opbouw 

van de therapeutische relatie. En tevens stabiliteit biedt naar de patiënt tijdens zijn 

behandeling. Concreet wordt door sociotherapeuten aangenomen dat het effect van 

gezamenlijke consultaties met de psychiater bijdraagt tot duidelijkheid en voorspelbaarheid 

in de psychofarmacologische behandeling van de patiënt. 



74 
 

 

In de internationale literatuur wordt beschreven dat teams die de dagelijkse zorg opnemen 

in psychiatrische forensische settings bestaan uit psychiatrische verpleegkundigen of 

forensisch psychiatrische verpleegkundigen (Barker, Jackson & Stevenson, 1999; Cady, 

2010; Coyle, Lovell & Mason, 2008). In Vlaanderen lijkt de tendens te ontstaan om de 

teams samen te stellen uit hulpverleners met een diverse opleidingsachtergrond en deze 

overkoepelend te benoemen als sociotherapeut. Het tekort aan psychiatrische 

verpleegkundigen zou hier één van de mogelijke aanleidingen kunnen zijn. Dit wordt 

voorzichtig ondersteund door een studie van Schlutner et al. (2011), waarin aangegeven 

wordt dat door het tekort aan verpleegkundigen een differentiëring van hulpverleners in de 

zorg voor patiënten, een te onderzoeken item zal vormen in de toekomst. Hierin worden 

echter geen specifieke linken gelegd met psychiatrische forensische zorg. Uit het onderzoek 

van deze masterproef blijkt dat de samenstelling van het team van sociotherapeuten effect 

heeft op de dagelijkse begeleiding van de psychofarmacologische behandeling. Op 

organisatorisch vlak heeft dit implicaties op de medicatiebedeling, de distributie en de 

toediening. Naar de patiënt toe, heeft dit hoofdzakelijk invloed op de wijze van 

informatieverstrekking en het traceren van de werking en de bijwerkingen van het farmacon 

op zich (Burns, et al. 1998). Indien patiënten vragen stellen of bedenkingen hebben over 

hun behandeling valt het op dat er doorverwijzingen naar elkaar ontstaan. Vooral 

sociotherapeuten die zich onzeker voelen over hun psychofarmacologische kennis, plaatsen 

andere collega’s in de positie van deskundige, waardoor een soort cascadesysteem ontstaat 

naargelang de vermeende psychofarmacologische competenties: Niet-verpleegkundige 

disciplines (maatschappelijk werker, psycholoog, ergotherapeut, criminoloog, …) binnen 

het team gaan dan bijvoorbeeld doorverwijzen naar verpleegkundigen, A2 

verpleegkundigen zullen verwijzen naar bachelor verpleegkundigen, ziekenhuis 

verpleegkundigen naar psychiatrische verpleegkundigen en psychiatrische 

verpleegkundigen gaan dan op hun beurt vaak verwijzen naar de psychiater in de rol van 

voorschrijver expert. 

 

Binnen het wettelijk kader waarin sociotherapeuten functioneren,  kan vastgesteld worden 

dat er in de voorbije jaren een verschuiving in mandaten is opgetreden inzake 
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medicatiebeleid. Momenteel is de hervorming en de toepassing van het KB op de 

zorgkundigen volop aan de gang en, mede door het invoeren van elektronische medische 

dossiers, wordt de wetgeving ook strikter toegepast. Sociotherapeuten, vooral diegenen die 

een niet-verpleegkundige opleiding genoten hebben, ervaren de huidige evolutie als een 

verarming van hun takenpakket waarbij vervreemding van het farmacologische begeleiding 

optreedt. Toekomstgericht wijzen de niet-verpleegkundige sociotherapeuten op het gevaar 

van een neerwaartse spiraal betreffende aandacht voor werking en bijwerkingen van 

psychofarmaca bij de patiënten die ze verzorgen. Nochtans is het van belang om  voldoende 

betrokken te worden in en kennis te hebben van de voorgeschreven medicatie bij de 

opgenomen patiënten in een degelijke psychofarmacologische begeleiding binnen de 

psychiatrische forensische setting (Balbuena et al., 2010; Stewart, Anthony & Chesson, 

2010; Hodgins & Riaz, 2011).  

Ook op vlak van de organisatie van de zorg brengt een aanpassing van dit wettelijke kader 

veranderingen mee. Verpleegkundigen, en meer specifiek de mannelijke, geven aan dat er 

qua mogelijkheden om hun shiften te wisselen  en vlot verlof te nemen steeds meer 

beperkingen in de flexibiliteit ontstaan. En tevens is de vaststelling dat ook het takenpakket 

inhoudelijk aan veranderingen onderhevig is. Verder onderzoek lijkt aangewezen om de 

mogelijke effecten op het takenpakket en de eventuele opportuniteiten voor specialisering 

van het verpleegkundige beroep te bestuderen.  

Het wettelijk kader omschrijft ook duidelijk de beschermde verpleegkundige taken en de 

mate waarin deze toevertrouwd kunnen worden aan zorgkundigen. Sociotherapeuten geven 

aan dat het voor hen in de praktijk onduidelijk is in welke mate en voor welke handelingen 

ze al dan niet aansprakelijk zijn.  

5.3 De relatie met de patiënt  
Gajski en Karlović (2008) stelden vast dat een relatie tussen de psychiatrische 

verpleegkundige en de patiënt gebaseerd op duidelijkheid, vertrouwen en betrouwbaarheid, 

een gunstig effect heeft op de mate van compliance en mate van coöperatie in het 

medicatiebeleid van de patiënt. Menige andere studies bevestigen deze resultaten (Coyle, 
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Lovell & Mason, 2008; Gildberg, Elverdal & Hounsgaard, 2010; Lyons, 2009; Martin & 

Street, 2003). De bevindingen van deze studie sluiten grotendeels aan bij de literatuur. 

Sociotherapeuten geven aan dat deze relatie opgebouwd kan worden als er een houding 

aanwezig is van open geest en aanvaarding van het individu. Waarna een belangrijke mate 

van onderhandelen (Schluter et al., 2011) vooropgesteld wordt om op langere termijn een 

gedegen compliance te installeren en te onderhouden. Onderzoek heeft verder uitgewezen 

dat de kans dat na de opname de compliance voldoende hoog blijft positief beïnvloed wordt 

door voorgaande factoren (Brodwin, 2010), iets wat sociotherapeuten in dit onderzoek ook 

aangeven. 

6 Beperkingen van het onderzoek 
Het includeren van de afdelingen die interesse vertoonden en de motivatie van de 

afdelingshoofden om naar de sociotherapeuten het onderzoek te verdedigen kan mogelijks 

een invloed hebben gehad op het antwoordpatroon van de sociotherapeuten. In verder 

onderzoek is het dan ook aangewezen om het mogelijke Hawthorne effect kritischer te 

benaderen. 

Gezien in het kader van deze masterproef de steekproef klein was, dient de nodige 

voorzichtigheid in acht genomen te worden met betrekking tot het generaliseren van de 

beschreven resultaten. Om tendensen die werden waargenomen bij de kennisvragenlijst 

grondiger te kunnen onderzoeken is het aangewezen om een grotere steekproef te 

includeren, de vragenlijst opnieuw kritisch te benaderen en het valideringsproces uit te 

breiden. Er werd heel wat inspanning geleverd om de validiteit van de vragenlijst zo groot 

mogelijk te maken. Het is echter moeilijk om te achterhalen of deze vragenlijst een goed 

beeld weergeeft van wat mensen al dan niet kennen of kunnen. 

In de methodologie van de Grounded Theory werd verwezen naar de vier ijkpunten fit, 

relevantie, bruikbaarheid en toepasbaarheid. Een toetsing van deze punten aan het gevoerde 

onderzoek werd niet uitgevoerd. 
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7 Conclusies 
Deze masterproef beschrijft de kennis en de houding ten aanzien van psychofarmaca van 

sociotherapeuten die werken met forensisch psychiatrische patiënten. Door middel van de 

afname van een vragenlijst bij 40 sociotherapeuten en 12 semi gestructureerde interviews 

werden de data verkregen. Vastgesteld werd dat de kennis van sociotherapeuten als eerder 

laag kan omschreven worden. Zowel op vlak van theoretische als praktische kennis 

scoorden sociotherapeuten laag. Verpleegkundigen scoren beter op de kennisvragen dan 

niet-verpleegkundige sociotherapeuten. Belangrijk niettemin is het feit dat er een 

significant verschil is tussen sociotherapeuten die los van hun basisopleiding een extra 

opleiding psychofarmaca hebben gekregen. Vaak gaat dit over opleiding verkregen tijdens 

het uitoefenen van hun job.  

Een tweede conclusie is dat de striktere toepassing van de wettelijke toegestane 

verpleegkundige handelingen en het delegeren ervan naar zorgkundigen een impact heeft 

op de samenstelling van de onderzochte psychiatrische forensische teams en dat dit  

gevolgen heeft voor de klinische praktijk. In eerste instantie op de rechtstreekse observatie 

van werking en bijwerkingen van psychofarmaca geven sociotherapeuten zonder 

verpleegkundige opleiding aan, dat ze zich steeds minder betrokken voelen bij dit deel van 

de behandeling. Anderzijds wordt van hen wel verwacht dat ze in staat zijn om tijdens hun 

shift ook voldoende kennis te hebben van het psychofarmacabeleid en dat ze de effecten en 

nevenwerkingen op de patiënt moeten kunnen inschatten. De missing link tussen de 

theoretische kennis en de praktische toepassing op het werkveld vormt een aandachtspunt 

en maakt dat sociotherapeuten zich vaak onzeker voelen in het uitoefenen hun job. In 

tweede instantie bepaalt deze recente evolutie de organisatie van het team van 

sociotherapeuten. Er blijkt vooral een nood te bestaan aan een betere afstemming van de 

disciplines binnen het team van sociotherapeuten en de uit te voeren taken.  

In de houding van sociotherapeuten zijn vertrouwen geven en betrouwbaar zijn belangrijke 

basisprincipes om de relatie met de patiënt vorm te kunnen geven. Het 

psychofarmacologische onderdeel in de behandeling van een forensische psychiatrische 

patiënt wordt mede verkend, opgebouwd, gecontinueerd en bestendigd door de mate van 
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vertrouwen die er binnen de relatie tussen sociotherapeut en patiënt aanwezig is. Op basis 

van deze relatie krijgt de sociotherapeut mandaat om in onderhandeling te gaan indien er 

weerstanden optreden ten aanzien van de voorgeschreven psychofarmaca.  

8 Aanbevelingen voor verder onderzoek 
De samenstelling van de psychiatrische forensische teams in psychiatrische instellingen is 

duidelijk aan een verandering onderhevig. Onderzoek op grotere schaal lijkt onontbeerlijk 

om te kunnen anticiperen op de toekomstige veranderingen in de forensische zorg. Hierbij 

kan gedacht worden aan de actuele ontwikkeling van forensische psychiatrische 

zorgcircuits (Cosyns, Van Peteghem, Raes & Sabbe, 2005). Het definiëren van de taken en 

de verantwoordelijkheden in de psychofarmacologische begeleiding door de 

verpleegkundigen in het team van sociotherapeuten en de afstemming ervan op andere 

aanwezige disciplines zal in de toekomst een uitdaging vormen voor het werkveld. Muse en 

McGrath onderzochten in 2010 de relevantie om psychofarmaca te laten voorschrijven door 

andere disciplines dan psychiaters. De advanced nurse practitioner werd in deze studie op 

basis van de opleiding en de klinische ervaringen met patiënten als meest bekwaam geacht 

om deze taak op zich te nemen. Naar analogie zou dit een onderwerp van onderzoek 

kunnen zijn  in het kader van de huidige stand van zaken in de Vlaamse forensische 

psychiatrische multidisciplinaire teams. 

De psychiater en de sociotherapeut bespreken samen met de patiënt de moeilijkheden, 

bijwerkingen en positieve effecten van psychofarmaca. Vragen van de patiënt worden 

gezamenlijk gehoord en de kans dat er misverstanden ontstaan, wordt gevoelig kleiner. 

Sociotherapeuten ervaren deze manier van werken als ondersteunend, het laat hen toe om in 

een later stadium met de patiënt terug te keren naar het consultatiemoment en de gemaakte 

afspraken verder uit te diepen. Het geeft hen ook een groter gevoel van betrokkenheid en 

erkenning vanuit de voorschrijver. En het stimuleert hen om een eigen mening te 

formuleren naar andere teamleden. Verder onderzoek naar methoden kunnen bijdragen tot 

een voorzien van zorg op maat van de patiënt. 

De visie en de beleving van patiënten ten aanzien van psychofarmaca en de functie binnen 

hun behandeling kwamen eerder kort aan bod in deze masterproef. Verder onderzoek naar 
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de beleving van de patiënt kan bijdragen in het ontwikkelen van meer aangepaste 

hulpverlening, op maat van de patiënt. Belevingsgericht onderzoek kan het inzicht bij 

sociotherapeuten over de complexe betekenis van de inname van psychofarmaca in het 

leven van de patiënt verhogen. 

Tenslotte wordt aanbevolen verder onderzoek te verrichten naar opleidingsopportuniteiten 

voor sociotherapeuten tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden. Onderzoek naar de 

missing link tussen theorie en praktijk zou een stimulans kunnen betekenen om 

sociotherapeuten te ondersteunen in hun dagelijkse psychofarmacologische begeleiding van 

de forensische psychiatrische patiënt.  
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Bijlage 1: Kennisvragenlijst 

Kennis over psychofarmaca van sociotherapeuten werkzaam met 
forensisch psychiatrische patiënten 

1. Situering: 
 
Deze vragenlijst kadert in de masterproef van Filip Meersschaut voor het behalen van 
Master in de Verpleegkunde en Vroedkunde aan UGent.  
 
2. Doelpubliek: 
 
Deze vragenlijst is bestemd voor sociotherapeuten werkzaam met forensisch psychiatrische 
patiënten. Onder de term sociotherapeuten wordt begrepen: Werknemers werkzaam met 
forensische patiënten binnen een roulementsysteem (vroeg/dag/laat/nacht). Zij kunnen als 
opleiding verschillende scholingsachtergrond hebben of meerdere diploma's bezitten. 
 
3. Anonimiteit: 
 
In het kader van de bescherming van de privacy van iedere werknemer worden de 
resultaten van deze vragenlijst op geen enkele manier vrijgegeven aan derden. Concreet 
betekent dit dat enkel de leden van de onderzoeksgroep (student, promotor en 
copromotoren) inzage hebben in de resultaten. Er wordt door de onderzoeksgroep gewaakt 
over de anonomiteit van de gegevens. Noch directieleden, noch rechtstreekse 
verantwoordelijken (hoofdverpleegkundigen, afdelingshoofden, coördinatoren), 
noch collega's krijgen inzage in de individuele resultaten van de deelnemers.  
De resultaten van de bevraging zullen wel verwerkt worden in een rapport. De tracering 
van individuele gegevens wordt onmogelijk gemaakt door codering. 
Geachte collega, 
 
U neemt deel aan een onderzoek in het kader van de masterproef Verpleegkunde en 
Vroedkunde van Filip Meersschaut met als titel: "Kennis en attitude van sociotherapeuten 
werkzaam met forensisch psychiatrische patiënten ten aanzien van psychofarmaca". 
 
Deze vragenlijst is niet bedoeld als een examen, daarom wordt er ook geen quotering 
voorzien. 
 
Bij de kennisvragen wordt telkens de mogelijkheid voorzien om aan te duiden dat U 
het antwoord op de vraag niet weet. In het kader van dit onderzoek is het belangrijk 
dat U niet gokt op mogelijke antwoorden, maar naar eer en geweten aangeeft dat het 
antwoord U onbekend is.  
 
Indien gewenst kan U wel de correcte antwoorden bekomen door een mail te sturen naar 
Meersschautfilip@skynet.be 
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Veel succes!!! 
 
 
Met vriendelijke groet 
 
Filip Meersschaut 

Er zijn 21 vragen in deze vragenlijst 

Algemene gegevens van de deelnemende sociotherapeut 

In dit eerste deel wordt er gevraagd naar persoonskenmerken en kenmerken betreffende uw 
opleiding  
 
1 Wat is uw geslacht?  

Kies a.u.b. één van de volgende mogelijkheden: 

1. Vrouwelijk  

2. Mannelijk  

2 Wat is uw leeftijd?  

Vul uw antwoord hier in: 

  
Uitgedrukt in jaren.  

3 Welke basisopleiding heeft U genoten?  

Kies a.u.b. één van de volgende mogelijkheden: 

o Verpleegkundige A2  

o Verpleegkundige bachelor (vroeger A1 of graduaat)  

o Master in de verpleegwetenschappen (vroeger licenciaat verpleegwetenschappen)  

o Opvoeder A2  

o Opvoeder A1  
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o Master Orthopedagogie  

o Master Criminologie  

o Psychologisch assistent  

o Master psychologie  

o Bachelor Maatschappelijk werk  

o Master Maatschappelijk werk  

o Master Filosofie  

o Indien anders specifieer bij opmerkingen  

Plaats voor een toelichting op uw antwoord  

  
Onder basisopleiding wordt verstaan uw eerste opleiding waarvan U een diploma behaalde 
na de humaniora.  

4 Welke bijkomend diploma heeft U behaald naast uw basisopleiding?  

Kies a.u.b. één van de volgende mogelijkheden: 

o Verpleegkunde A2  

o Bachelor verpleegkunde (vroeger A1 of graduaat)  

o Master in de verpleegwetenschappen (vroeger licenciaat verpleegwetenschappen)  

o Opvoeder A2  

o Opvoeder A1  

o Master Orthopedagogie  

o Master Criminologie  

o Psychologisch assistent  

o Master psychologie  

o Bachelor Maatschappelijk werk  

o Master Maatschappelijk werk  

o Master Filosofie  
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o Indien anders specifieer bij opmerkingen  

o Geen  

Plaats voor een toelichting op uw antwoord  

5 Heeft U binnen de opleiding(en) die U zonet hebt aangeduid, een 
opleidingsonderdeel psychofarmacologie gehad?  

Kies a.u.b. één van de volgende mogelijkheden: 

o Ja  

o Nee 

6 Heeft U na de opleiding(en) die U zonet hebt aangeduid, 
een vorming over psychofarmacologie gehad?  

Kies a.u.b. één van de volgende mogelijkheden: 

o Ja  

o Nee  

Met een vorming wordt bedoeld: Een navorming op het werk over de werking van een 
nieuw geneesmiddel, een interne vorming over psychofarmaca, een studiedag etc...  

7 Hoeveel jaar anciënniteit heeft U op dit moment als sociotherapeut?   

Kies a.u.b. één van de volgende mogelijkheden: 

o < 1  

o 1-5  

o 6-10  

o 11-15  

o 16-20  

o 21-25  

o >25  
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Kennisvragen betreffende psychofarmaca 

8 In de categorie antidepressiva wordt onder andere de groep SSRI onderscheiden. 
Wat betekent deze afkorting?  

Kies a.u.b. één van de volgende mogelijkheden: 

o Serotonerge Selectieve Reversie Inductoren  

o Selectieve Serotonine Reuptake Inhibitoren  

o Sedatieve Serotonine Reuptake Inductoren  

o Selectieve Serotonine Reuptake Inductoren  

o Ik weet het niet  

9 Deze middelen kunnen bijwerkingen hebben en in sommige gevallen leiden tot het 
serotoninesyndroom. Aan welke bijwerkingen moet je dan in de klinische praktijk in 
eerst instantie denken?  

Selecteer alle toepasselijke antwoorden en geef uw commentaar 

o Gejaagdheid  

o Urine-incontinentie  

o Hoofdpijn  

o Bloeddrukwisselingen  

o Toename van eetlust  

o Ik weet het niet   

Er zijn meerdere antwoorden mogelijk  

10 In een kritische toestand kan het serotoninesyndroom leiden tot volgende 
zorgwekkende bijwerkingen: bewegingsonrust, spierstijfheid, verwardheid, 
bewustzijnsdaling en coma. Wat is de gepaste  reactie van een sociotherapeut in deze 
situatie?  

Selecteer alle toepasselijke antwoorden en geef uw commentaar 

o Raadpleeg direct een arts met het oog op staken van de medicatie  

o Doe binnen de 30 minuten een bloedafname  
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o Dien zo snel mogelijk een antidoot toe  

o Vertransporteer in geen geval de patiënt  

o Blijf het medicatieschema hanteren zoals door de psychiater voorgeschreven  

o Ik weet het niet   

Meerdere opties zijn mogelijk.  

11 Wat is het gebruikelijke psychofarmacon dat bij een epileptisch insult, acuut, 
wordt toegediend? 
 

Kies a.u.b. één van de volgende mogelijkheden: 

o Temesta 2 mg Co  

o Valium 10 mg Co  

o Valium Rectaal 10mg/2ml  

o Tegretol 4 mg Co  

o Stilnoct 10 mg  

o Ik weet het niet  

12 Een patiënt opgenomen op uw afdeling kreeg een psychofarmacon voorgeschreven 
met een kortdurende werking. Welk onderstaand psychofarmacon heeft de kortste 
werking?  

Kies a.u.b. één van de volgende mogelijkheden: 

o Valium 10 mg Co  

o Valium 5 mg Co  

o Risperdal 4 mg Co  

o Risperdal Consta 50 mg  

o Haldol Decanoas 50 mg  

o Stilnoct 10 mg Co  

o Ik weet het niet  
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13 SITUATIE: In een gesprek brengt Jan aan dat hij zich moe, teneergeslagen en 
angstig voelt. Vorige week heeft dit gesprek ook plaatsgevonden en werd hij naar de 
geneesheer verwezen. Deze besliste om een slaaphygiëne protocol voor te stellen en 
schreef een antidepressivum voor. Jan begrijpt niet hoe het komt dat hij zich nog 
teneergeslagen voelt, zeker omdat hij nu al een paar dagen medicatie trouw slikt. 
VRAAG: Wat kan een mogelijke oorzaak zijn van de aanhoudende klachten?  

Kies a.u.b. één van de volgende mogelijkheden: 

o Het effect van een antidepressivum wordt pas merkbaar na een aantal weken  

o Het antidepressivum werkt niet bij Jan omdat hij een slecht slaappatroon heeft  

o De werking van het antidepressivum begint pas binnen enkele dagen  

o Het aanbieden van een antidepressivum heeft in deze situatie geen zin omdat er nog 

te weinig gesprekken hebben plaatsgevonden  

o Een antidepressivum heeft pas effect als er terzelfdertijd psychotherapie wordt 

opgestart  

o Ik weet het niet  

 

 

14 Een jongeman, opgenomen op een gesloten psychiatrische afdeling, komt met 
klachten van een permanente erectie op consultatie bij de psychiater. Welk van 
onderstaand psychofarmacon die hij op dit moment neemt kan dit probleem als 
bijwerking hebben?  

Kies a.u.b. één van de volgende mogelijkheden: 

o Rilatine 10 mg Co  

o Seroquel 300 mg Co  

o Sipralexa 10 mg Co  

o Trazodone 100 mg Co  

o Dafalgan 500 mg bruistablet  

o Ik weet het niet  
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15 Marie vertoont als bijwerking van een psychofarmacon dat ze sinds enkele 
maanden neemt volgende symptomen: kaakstijfheid, beven, constipatie, lage 
bloeddruk en verwardheid. Van welk onderstaande groep psychofarmaca zijn dit 
bijwerkingen?  

Kies a.u.b. één van de volgende mogelijkheden: 

o Anxiolytica  

o Sedativa  

o Antipsychotica  

o Anti-epileptica  

o Ik weet het niet  

16 Het gebruik van lithiumzouten kan bij patiënten met een bipolaire stoornis 
aangewezen zijn. Er is een verhoogd risico op het serotoninesyndroom wanneer men 
deze combineert met:  

Kies a.u.b. één van de volgende mogelijkheden: 

o MAO inhibitoren  

o SSRI's  

o Benzodiazepines  

o Pompelmoessap  

o Acetylsalisylzuur  

o Ik weet het niet  

17 Na het instellen van een behandeling met lithiumzouten dienen er verschillende 
controles te gebeuren. Duid aan welke.  

Selecteer alles wat voldoet 

o Nadat de spiegel is opgebouwd: maandelijkse bloedspiegelcontroles  

o Bij stabiele spiegels kan een halfjaarlijkse controle volstaan  

o Regelmatige gewichtscontrole  

o Regelmatige temperatuurscontrole  
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o Regelmatige controle van de bloeddruk  

o Ik weet het niet  

Meerdere mogelijkheden kunnen correct zijn.  

18 Bij het gebruik van carbamazepine als stemmingsstabilisator is het van belang 
rekening te houden met het voorkomen van interacties met andere geneesmiddelen. 
Van welke geneesmiddelen zal carbamazepine de betrouwbaarheid gaan beïnvloeden?  

Kies a.u.b. één van de volgende mogelijkheden: 

o Anticonceptie  

o Pijnstillers op basis van acetylsalicylzuur  

o Pijnstillers op basis van paracetamol  

o Middelen tegen de jeuk (antihistaminica)  

o Middelen tegen bloedstolling  

o Ik weet het niet  

19 Welke categorie van onderstaande psychofarmaca kunnen het metabool syndroom 
mede veroorzaken of bevorderen?  

Kies a.u.b. één van de volgende mogelijkheden: 

o Antidepressiva  

o Anxiolytica  

o Typische antipsychotica  

o Atypische psychotica  

o Benzodiazepines  

o Ik weet het niet  

20 Het metabool syndroom wordt gekenmerkt door somatische aandoeningen, welke 
van onderstaande zijn correct?  

Selecteer alles wat voldoet 
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o Hoge bloedruk  

o Diabetes  

o Verhoogde cholesterol  

o Obesitas  

o Proteïnurie  

o Ik weet het niet  

21 In de behandeling van opiaatverslaving wordt vaak gebruik gemaakt van 
vervangende middelen. Zijn deze middelen antagonisten of agonisten, motiveer uw 
antwoord.  

Kies a.u.b. één van de volgende mogelijkheden: 

o Agonisten  

o Antagonisten  

o Inductoren  

o Neurotransmitters  

o Ik weet het niet  

Verstuur uw vragenlijst 
Bedankt voor uw deelname aan deze vragenlijst 
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Bijlage 2: Korte omschrijving van de sociotherapeuten 
 
1. Sociotherapeut 1: Deed tijdens haar opleiding stage op de forensische afdeling waar ze 

nu 3 jaar werkt als sociotherapeut. Deed 1 extra jaar postgraduaat opleiding 

drughulpverlening. 

2. Sociotherapeut 2: Is verpleegkundige A2, deed stage op de afdeling waar hij nu werkt 

en volgde verschillende korte bijscholingen betreffende psychose en drugs. 

3. Sociotherapeut 3: Is maatschappelijk werker van basisopleiding. Werkt 5 jaar op de 

afdeling waar hij nu tewerkgesteld is en heeft een carrière van in totaal 20 jaar als 

sociotherapeut in residentiële en ambulante settings. 

4. Sociotherapeut 4: Is van opleiding criminoloog,  werkt 2 jaar en het is zijn eerste 

werkervaring. 

5. Sociotherapeut 5: Is gegradueerde psychiatrische verpleegkundige en werkt 5 jaar op 

een forensische afdeling in een psychiatrisch ziekenhuis. Het is zijn eerste 

werkervaring. 

6. Sociotherapeut 6: Hij is van basisopleiding ergotherapeut en werkte gedurende 16 jaar 

als sociotherapeut op verschillende afdelingen in hetzelfde ziekenhuis. Momenteel 5 

jaar werkzaam op een afdeling forensische psychiatrie als sociotherapeut. 

7. Sociotherapeut 7: Is van opleiding A2 psychiatrische verpleegkundige, werkt in totaal 8 

jaar en haalde via de brugopleiding 3 jaar geleden haar diploma van bachelor 

psychiatrisch verpleegkundige. 

8. Sociotherapeut 8: Is criminologe en studeerde 8 jaar geleden af. Had geen ervaring met 

forensische psychiatrie op moment dat ze direct na haar studie op een acute dienst 

kwam werken als sociotherapeut. 

9. Sociotherapeut 9: Heeft 15 jaar als arbeidster gewerkt in diverse werksituaties. Haalde 

op moment van het interview net haar diploma psychiatrische verpleegkundige A2 en is 

2 weken werkzaam op een forensische unit in een psychiatrisch ziekenhuis. 

10. Sociotherapeut 10: Bachelor algemeen verpleegkundige van opleiding, eerste ervaring 

met forensische zorg nu 3 jaar. Voorheen 4 jaar gewerkt op een algemene 

psychiatrische dienst vooral met psychotische mensen. 
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11. Sociotherapeut 11: 14 jaar als verpleegassistent gewerkt op verscheidene algemene 

psychiatrische afdelingen en via een herscholingsproject haar diploma psychiatrische 

verpleegkundige behaald. Werkt 5 jaar op haar huidige afdeling. 

12. Sociotherapeut 12: Maatschappelijk werkster van opleiding. Werkt nu 3 jaar als 

sociotherapeut na haar studie op een forensische dienst. 
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Bijlage 3: Omschrijving van de units en de ziekenhuizen 
 
3.1 Omschrijving PC Sint-Jan-Baptist en Encarga 1, 2 en 3 

Het Psychiatrisch Centrum Sint-Jan-Baptist is een instelling van de Broeders van Liefde. 

Kanunnik P.J. Triest, stichter van de congregatie, had een speciale gevoeligheid voor 

mensen in nood. Hij trachtte met de beperkte beschikbare middelen, vanuit een christelijke 

spiritualiteit, de nood te lenigen. Dit vergt ook vandaag nog, van de directie en van de 

medewerkers, een bijzondere creativiteit. Het ziekenhuis werkt samen met mensen met 

problemen in het diepste van hun menszijn.  

In het psychiatrisch ziekenhuis richten ze zich tot vijf doelgroepen:  

- volwassenen kortdurende zorg,  

- volwassenen langdurende zorg,  

- verslavingszorg,  

- ouderenzorg,  

- forensische patiënten (geïnterneerden).  

In het psychiatrisch verzorgingstehuis bieden ze een aangename leefomgeving voor:  

- bewoners met een langdurige of blijvende psychische/psychiatrische 

kwetsbaarheid  

- bewoners met een verstandelijke beperking. 

Vanuit ieders deskundigheid werken ze samen met patiënten en bewoners aan hun 

genezingsproces en aan hun (re-)integratieproces in de maatschappij of in een beschermde 

woonomgeving. Ze streven ernaar dat de patiënt of bewoner centraal staat in het zorg-, 

behandel- en begeleidingsgebeuren.  

Encarga 1 is een beveiligde en gesloten afdeling voor forensische patiënten. De doelgroep 

bestaat uit medium security geïnterneerde mannen en vrouwen met diverse psychiatrische 

en sociale problemen. Deze patiënten worden rechtstreeks opgenomen vanuit een 
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penitentiaire instelling. De afdeling biedt plaats voor 27 patiënten, waarvan 3 tot 6 bedden 

worden voorzien voor crisiszorg.  

Encarga 1 heeft 3 zorgmodules binnen het forensische zorgcircuit. Deze zijn:  

• Module 1: observatie en diagnosestelling. Encarga 1 is de opnameafdeling binnen 

het forensisch zorgcircuit. Onmiddellijk na opname start een observatie en 

diagnoseperiode. Na deze fase (diagnosepunt) wordt de patiënt verwezen naar de 

meeste geschikte behandelings- of begeleidingsvorm binnen het forensisch 

zorgcircuit. 

• Module 2: behandeling en begeleiding. Sommige patiënten blijven na het 

diagnosepunt verder op Encarga 1 voor een behandeling. Via een individueel 

behandelplan worden de problemen vanuit een systeemtherapeutische invalshoek 

samen aangepakt. 

• Module 3: crisiszorg. Encarga 1 houdt tevens enkele bedden vrij voor acute 

crisisopvang van ex-patiënten die met succes een behandeling door ons zorgcircuit 

hebben doorlopen (opvangnet).  

Encarga 2 is een beveiligde en gesloten afdeling voor forensische patiënten. De doelgroep 

bestaat uit medium security geïnterneerde mannen en vrouwen met diverse psychiatrische 

en sociale problemen. Deze patiënten worden via de forensische opnameafdeling (Encarga 

1) opgenomen vanuit een penitentiaire instelling. De afdeling biedt plaats aan 12 patiënten. 

Indien wenselijk kan tevens op deze afdeling in crisiszorg worden voorzien.   

Deze kleinere gesloten afdeling tracht met hulp van een multidisciplinair team en een sterk 

gedifferentieerd therapieprogramma de patiënt te helpen in de confrontatie met zichzelf en 

zijn omgeving. Communicatie en het nemen van verantwoordelijkheden zijn 

sleutelbegrippen binnen het traject op Encarga 2. De behandeling heeft tot doel de kans op 

herval in strafbaar gedrag te verminderen, schade te beperken en de patiënt te oriënteren 

naar de hoogst mogelijke vorm van zelfstandigheid. Ex-patiënten, welke reeds een 
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geslaagde opname hebben gehad binnen het forensisch zorgcircuit, kunnen op E2 

opgenomen worden voor crisiszorg. 

Encarga 3 is een open afdeling voor forensische patiënten. De doelgroep bestaat uit 

medium security geïnterneerde mannen en vrouwen met diverse psychiatrische en sociale 

problemen. Deze patiënten worden via de forensische opnameafdeling (Encarga 1) 

opgenomen vanuit een penitentiaire instelling. De afdeling biedt plaats voor 6 patiënten.    

Encarga 3 is een open leefomgeving voor voortgezette behandeling en resocialisatie. 

Centraal staan de begrippen zelforganisatie, introspectie en communicatie. De patiënten 

staan zelf in voor de organisatie van het afdelingsgebeuren, maar worden hierbij 

ondersteund door een multidisciplinair team. Het therapieaanbod is sterk individueel 

bepaald en gaat veelal gepaard met doorgedreven arbeidstrajectbegeleiding. Vanuit Encarga 

3 kan de patiënt georiënteerd worden naar een andere woonvorm aansluitend bij de noden 

en behoeften van de patiënt.  

3.2 Omschrijving PC Sleidinge en afdeling Dubbele diagnose 

Het Psychiatrisch Centrum Sleidinge is een specialistisch ziekenhuis voor mensen met 

psychische problemen, die kiezen voor een intramurale en intensieve behandeling. 

 

In het gevarieerd behandelingsaanbod wordt er bijzondere aandacht geschonken aan:  

• de toegankelijkheid van het ziekenhuis, een permanente beschikbaarheid en 

bereikbaarheid  

• een behandeling, op maat van elke individuele patiënt, gesteund op een 

evenwichtige toepassing van biomedische- en psychosociale methoden  

• de zorg na de behandeling, in overleg met huisartsen en ambulante centra  

• een optimaal gebruik van deskundigheid door nauwe samenwerking tussen de 

verschillende disciplines (geneesheer, verpleging, psycholoog, maatschappelijk 

assistent en therapeut)  
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• de samenwerking met verschillende voorzieningen binnen zorgtrajecten  

De afdeling voor Dubbele Diagnose (DD) is een afdeling voor mensen met een 

middelengerelateerde stoornis én met psychiatrische problemen van psychotische aard, die 

kiezen voor een intramurale, intensieve en geïntegreerde behandeling. De kern van een 

geïntegreerde behandeling is het gelijktijdig en op elkaar afgestemd behandelen van de 

psychopathologie (hier de psychose) en het middelenmisbruik. 

Algemene doelstelling 

Op de afdeling DD wordt, in overleg met het behandelteam, door de patiënt een 

persoonlijk parcours gekozen. Tijdens de behandeling wordt een appèl gedaan 

op de eigen verantwoordelijkheid, waarbij begeleiding en ondersteuning 

aangeboden worden. 

Behandelingsduur: een zestal maanden. 

3.3 Omschrijving Psychiatrisch Centrum Sint Amandus Beernem en afdeling Fides 
 
Het PC Sint-Amandus (opgericht in 1928) maakt deel uit van de vzw Provincialaat der 

Broeders van Liefde. Het centrum omvat een psychiatrisch ziekenhuis (470 bedden 

/plaatsen) en een psychiatrisch verzorgingstehuis (174). Het Psychiatrisch Centrum werkt 

ook nauw samen met de vzw Beschut Wonen & Psychiatrische zorg in de thuissituatie. Als 

grote werkgever in de regio stelt PC Sint-Amandus ruim 700 medewerkers te werk. 

PC Sint-Amandus richt zich tot personen met een psychiatrische problematiek. Er is een 

ruim behandel- en zorgaanbod voor diverse doelgroepen. Het centrum richt zich op de 

doelgroep volwassenen en ouderen.  

•      BEHANDEL- EN ZORGAANBOD PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS:  

             http://www.fracarita.org/nl/instellingen/ggz-beernem-psychiatrisch-ziekenhuis-sint-

amandus 
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Afdeling Fides: 
 
Fides staat voor Forensisch Initiatief voor Deviante Seksualiteit. Deze afdeling staat in voor 
behandeling van mannen die verschillende vormen van seksueel geweld hebben gepleegd. 
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Bijlage 4: Informatiebrief  
 

Informatiebrief voor de deelnemers aan experimenten 

11 Titel van de studie: 

Een exploratieve studie naar de kennis en houding van sociotherapeuten met forensisch 

psychiatrische patiënten ten aanzien van psychofarmaca. 

12 Doel van de studie: 

Men heeft u gevraagd om deel te nemen aan een studie. Het doel van de studie is zicht te 

krijgen op de kennis en attitude over psychofarmaca bij sociotherapeuten werkzaam met 

forensisch psychiatrische patiënten.   

Beschrijving van de studie: 

Sociotherapeuten vormen de kern van de onderzoeksgroep. Vrijwel alle beroepsgroepen uit 

de sociale sector kunnen hiervoor in aanmerking komen:  psychologen, criminologen, 

maatschappelijk werkers, psychologisch assistenten, opvoedkundigen, ergotherapeuten,… 

Door middel van een schriftelijke bevraging aan de directies/verantwoordelijken van 

forensische afdelingen en afdelingen die zorg bieden aan volwassen gerechtscliënten zal 

gepeild worden naar de samenstelling van de basisteams. Doel is te peilen naar het aantal, 

het opleidingsniveau, de gevolgde opleiding(en), het aantal jaren anciënniteit, het aantal 

jaren werkzaam op de dienst, mogelijks gevolgde opleidingen met betrekking tot 

psychofarmaca. 

In een tweede fase zal door middel van het afnemen van een kennistest gepeild worden naar 

de kennis van psychofarmaca. Onderdelen hierin zijn het herkennen van de verschillende 

klassen, de kennis van merk en stofnamen, het herkennen van bijwerkingen, het 

onderkennen van de relatie tussen farmacon en ziektebeeld (DSM IV – R criteria), basis 

farmacokinethische en farmacodynamische begrippen.  

In derde instantie wordt via gestandaardiseerde randomisatie een groep van 15 à 20 

sociotherapeuten geselecteerd. Via een semigestructureerd interview zullen ze bevraagd 

worden naar hun houding ten aanzien van psychofarmaca, ten aanzien van het 
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medicatiebeleid op de afdeling, het technische verdelingssysteem van de afdeling, de link 

tussen medicatie en het behandelplan van de aanwezige patiënten etc. 

Alle drie bovenvermelde fasen binnen in het onderzoek kunnen als experimenteel 

omschreven worden. 

De verwachte totale duur van de studie is:  

o Voor de personen die enkel een vragenlijst invullen: 30 minuten 

o Voor de personen die een vragenlijst invullen en waarbij een interview zal 

plaatsvinden: 75 minuten 

Er zullen in totaal bij schatting 50 personen aan deze studie deelnemen. 

13 Wat wordt verwacht van de deelnemer? 

Voor het welslagen van de studie, is het uitermate belangrijk dat u volledig meewerkt met 

de onderzoeker en dat u zijn/haar instructies nauwlettend opvolgt.  

Bovendien moet u onderstaande items respecteren: 

Er zal een vragenlijst en mogelijks een interview afgenomen worden. Hierbij wordt 

gevraagd om uw meningen, visie en kennis zo waarheidsgetrouw mogelijk weer te geven. 

14 Deelname en beëindiging: 

De deelname aan deze studie vindt plaats op vrijwillige basis.  

Deelname aan deze studie brengt voor u geen onmiddellijk therapeutisch voordeel. Uw 

deelname in de studie kan helpen om in de toekomst patiënten beter te kunnen helpen. 

U kan weigeren om deel te nemen aan de studie, en u kunt zich op elk ogenblik 

terugtrekken uit de studie zonder dat u hiervoor een reden moet opgeven en zonder dat dit 

op enigerlei wijze een invloed zal hebben op uw verdere relatie en/of behandeling met de 

onderzoeker of de behandelende arts.  

Uw deelname aan deze studie zal worden beëindigd als de onderzoeker meent dat dit in uw 

belang is. U kunt ook voortijdig uit de studie worden teruggetrokken als u de in deze 
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informatiebrief beschreven procedures niet goed opvolgt of u de beschreven items niet 

respecteert. 

Als u deelneemt, wordt u gevraagd het toestemmingsformulier te tekenen.  

15 Procedures: 

Studieverloop: 

Er wordt eenmalig een kennisvragenlijst afgenomen. In een latere fase van het onderzoek 

kan het zijn dat U gevraagd wordt om eenmalig deel te nemen aan een interview waar naar 

uw mening rond kennis en attitude betreffende psychofarmaca zal gevraagd worden. De 

onderzoeksresultaten worden nadien gecodeerd en verwerkt. 

Risico’s en voordelen: 

Er wordt geen persoonlijke informatie vanuit de gegevens die door U ter beschikking 

worden gesteld gebruikt om te verwerken in andere vragenlijsten of interviews. De 

bekomen resultaten worden anoniem gemaakt en enkel ter onderzoek behandeld door de 

onderzoeksgroep. 

U hebt het recht op elk ogenblik vragen te stellen over de mogelijke en/of gekende risico’s, 

nadelen van deze studie. Als er in het verloop van de studie gegevens aan het licht komen 

die een invloed zouden kunnen hebben op uw bereidheid om te blijven deelnemen aan deze 

studie, zult u daarvan op de hoogte worden gebracht. Mocht u door uw deelname toch enig 

nadeel ondervinden, zal u een gepaste behandeling krijgen. 

Deze studie werd goedgekeurd door een onafhankelijke Commissie voor Medische Ethiek 

verbonden aan het UZ Gent en wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen voor de goede 

klinische praktijk (ICH/GCP) en de verklaring van Helsinki opgesteld ter bescherming van 

mensen deelnemend aan klinische studies. In geen geval dient u de goedkeuring door de 

Commissie voor Medische Ethiek te beschouwen als een aanzet tot deelname aan deze 

studie. 
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16 Kosten: 

Uw deelname aan deze studie brengt geen extra kosten mee voor U.  

17 Vergoeding 

Er wordt geen vergoeding voorzien. 

18 Vertrouwelijkheid: 

In overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 en de Belgische wet van 

22 augustus 2002, zal uw persoonlijke levenssfeer worden gerespecteerd en zal U toegang 

krijgen tot de verzamelde gegevens. Elk onjuist gegeven kan op uw verzoek verbeterd 

worden. 

Vertegenwoordigers van de opdrachtgever, auditoren, de Commissie voor Medische Ethiek 

en de bevoegde overheden hebben rechtstreeks toegang tot Uw afgenomen vragenlijsten en 

interviews om de procedures van de studie en/of de gegevens te controleren, zonder de 

vertrouwelijkheid te schenden. Dit kan enkel binnen de grenzen die door de betreffende 

wetten zijn toegestaan. Door het toestemmingsformulier, na voorafgaande uitleg, te 

ondertekenen stemt U in met deze toegang. 

Als U akkoord gaat om aan deze studie deel te nemen, zullen uw persoonlijke en klinische 

gegevens tijdens deze studie worden verzameld en gecodeerd (hierbij kan men uw 

gegevens nog terug koppelen naar uw persoonlijk dossier) of geanonimiseerd (hierbij is er 

totaal geen terugkoppeling meer mogelijk naar uw persoonlijk dossier)  

Verslagen waarin U wordt geïdentificeerd, zullen niet openlijk beschikbaar zijn. Als de 

resultaten van de studie worden gepubliceerd, zal uw identiteit vertrouwelijke informatie 

blijven.  

19 Letsels ten gevolge van deelname aan de studie: 

De onderzoeker voorziet in een vergoeding en/of medische behandeling in het geval van 

schade en/of letsel tengevolge van deelname aan de studie. Voor dit doeleinde is een 

verzekering afgesloten met foutloze aansprakelijkheid conform de wet inzake experimenten 
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op de menselijke persoon van 7 mei 2004. Op dat ogenblik kunnen uw gegevens 

doorgegeven worden aan de verzekeraar. 

20 Contactpersoon: 

Als er letsel optreedt tengevolge van de studie, of als U aanvullende informatie wenst over 

de studie of over uw rechten en plichten, kunt U in de loop van de studie op elk ogenblik 

contact opnemen met: 

 

Filip Meersschaut tel.: 0496/ 40 14 53 
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Bijlage 5: Informed Consent 

 

Ik, _________________________________________ heb het document “Informatiebrief 

voor de deelnemers aan experimenten” met als voettekst “Informed Consent dd. 20091004 

Informatiebrief “Een exploratieve studie naar de kennis en houding van sociotherapeuten 

met forensisch psychiatrische patiënten ten aanzien van psychofarmaca pagina 1 tot en met 

8 gelezen en er een kopij van gekregen. Ik stem in met de inhoud van het document en stem 

ook in deel te nemen aan de studie. 

 

Ik heb een kopij gekregen van dit ondertekende en gedateerde formulier voor 

“Toestemmingsformulier”. Ik heb uitleg gekregen over de aard, het doel, de duur, en de te 

voorziene effecten van de studie en over wat men van mij verwacht. Ik heb uitleg gekregen 

over de mogelijke risico’s en voordelen van de studie. Men heeft me de gelegenheid en 

voldoende tijd gegeven om vragen te stellen over de studie, en ik heb op al mijn vragen een 

bevredigend antwoord gekregen. Ik stem hierbij toe tot deelname aan de studie. 

Ik stem ermee in om volledig samen te werken met de toeziende onderzoeker. Ik zal 

hem/haar op de hoogte brengen als ik onverwachte of ongebruikelijke symptomen ervaar.  

 

Men heeft mij ingelicht over het bestaan van een verzekeringspolis in geval er letsel zou 

ontstaan dat aan de studieprocedures is toe te schrijven. 

 

Ik ben me ervan bewust dat deze studie werd goedgekeurd door een onafhankelijke 

Commissie voor Medische Ethiek verbonden aan het UZ Gent en de ethische commisie van 

vakgroep orthopedagogie. Deze studie zal derhalve uitgevoerd worden volgens de 

richtlijnen voor de goede klinische praktijk (ICH/GCP) en de verklaring van Helsinki, 

opgesteld ter bescherming van mensen deelnemend aan experimenten. Deze goedkeuring 

was in geen geval de aanzet om te beslissen om deel te nemen aan deze studie. 
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Ik mag me op elk ogenblik uit de studie terugtrekken zonder een reden voor deze beslissing 

op te geven en zonder dat dit op enigerlei wijze een invloed zal hebben op mijn verdere 

relatie met de onderzoeker. 

 

Men heeft mij ingelicht dat zowel persoonlijke gegevens als gegevens aangaande mijn 

gezondheid, ras en seksuele leven worden verwerkt en bewaard gedurende minstens 30 

jaar. Ik stem hiermee in en ben op de hoogte dat ik recht heb op toegang en verbetering van 

deze gegevens. Omdat deze gegevens verwerkt worden in het kader van medisch-

wetenschappelijke doeleinden, begrijp ik dat de toegang tot mijn gegevens kan uitgesteld 

worden tot na beëindiging van het onderzoek. Indien ik toegang wil tot mijn gegevens, zal 

ik mij richten tot de toeziende onderzoeker die verantwoordelijk is voor de verwerking. 

 

Ik begrijp dat auditors, vertegenwoordigers van de opdrachtgever, de Commissie voor 

Medische Ethiek of bevoegde overheden, mijn gegevens mogelijk willen inspecteren om de 

verzamelde informatie te controleren. Door dit document te ondertekenen, geef ik 

toestemming voor deze controle. Bovendien ben ik op de hoogte dat bepaalde gegevens 

doorgegeven worden aan de opdrachtgever. Ik geef hiervoor mijn toestemming, zelfs indien 

dit betekent dat mijn gegevens doorgegeven worden aan een land buiten de Europese Unie. 

Ten alle tijden zal mijn privacy gerespecteerd worden. 

Ik ben bereid op vrijwillige basis deel te nemen aan deze studie. 

 

Naam van de vrijwilliger:  _________________________________________ 

 

Datum:   _________________________________________ 

 

Handtekening: 
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Ik bevestig dat ik de aard, het doel, en de te voorziene effecten van de studie heb uitgelegd 

aan de bovenvermelde vrijwilliger. 

 

De vrijwilliger stemde toe om deel te nemen door zijn/haar persoonlijk gedateerde 

handtekening te plaatsen. 

Naam van de persoon 

die voorafgaande uitleg 

heeft gegeven:   _________________________________________ 

Datum:   _________________________________________ 

Handtekening:  
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Bijlage 6: Eerste versie van interviewguide 

- Betreffende gevolgde opleiding 

o Welke opleidingen heeft U genoten startend vanaf het secundair onderwijs?  

o Wat heeft de keuze bepaald om uw huidige beroepskeuze te maken? 

o Hebt U tijdens de opleiding onderricht gekregen betreffende farmacologie of 

psychofarmaca in het bijzonder? 

� In welke mate? 

� Wat waren de specifieke items? 

- Betreffende bijscholingen in het verleden 

o Heeft U buiten de reguliere opleiding, bijscholing gehad betreffende 

psychofarmaca? 

o Zo ja, wat hield dit in? 

- Betreffende motivatie om in de setting te werken 

- Betreffende medicatiebedeling op de afdeling 

o Hoe verloopt de medicatiebedeling op uw afdeling? 

o Wie is verantwoordelijk voor de distributie  

� Van en naar de afdeling 

� Binnen de afdeling 

o Kunt U de procedure beschrijven wat betreft registratie van medicatie? 

� Wie is volgens U eindverantwoordelijke? 

� Is deze procedure schriftelijk vastgelegd? 

� Zo ja, door wie werd deze opgesteld? 

� Is deze uniform voor de totale instelling of specifiek voor de 

afdeling? 

o Wat is uw specifieke taak binnen deze distributie? 

- Betreffende mandaten binnen het team aangaande psychofarmaca 

o Wie schrijft medicatie voor? 

o In welke mate kan een sociotherapeut suggesties doen aan de voorschrijver? 

o Wie zet medicatie klaar? 
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o Wie dient medicatie toe? 

o Wie controleert medicatie vooraleer deze wordt toegediend? 

- Betreffende registratie als zorgkundige 

o Zijn er binnen het team sociotherapeuten erkend en geregistreerd als 

zorgkundige? 

o Bent U zelf geregistreerd? 

o Wat betekent het om geregistreerd te zijn? 

o Wat zijn de wettelijke bepalingen behorende tot een registratie als 

zorgkundige? 

- Betreffende aandacht voor bijwerkingen tijdens de dagelijkse werking 

o In welke mate wordt er gecommuniceerd over psychofarmaca op de 

afdeling? 

o In welke mate wordt er gesproken over bijwerkingen van psychofarmaca? 

o Wie neemt in het team meestal initiatief om te praten over psychofarmaca? 

- Betreffende aandacht tijdens gestructureerde vergadermomenten 

o Wordt er in deze momenten over psychofarmaca gesproken? 

o Als er over psychofarmaca gesproken wordt wie neemt in deze momenten 

het initiatief? 

o Behelst in besprekingen het item psychofarmaca een vast onderdeel? 

- Betreffende consumptie van psychofarmaca 

o Welke 3 soorten psychofarmaca worden op uw afdeling het courantste 

voorgeschreven? 

o Vertel in het kort de specifieke eigenschappen van opgenoemde 

psychofarmaca 

-  Houding tov van psychofarmaca  

o Hoe staat u ten opzichte het toedienen van psychofarmaca? 

Efficiëntie 

Mate van bijwerking …. 
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o In welke mate is psychofarmaca voor U een onderdeel in de behandeling van 

de patiënten op uw afdeling? 
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Bijlage 7: Finale versie van de interviewguide 
 

- Welke opleidingen heeft U genoten startend vanaf het secundair onderwijs?  

- Wat heeft de keuze bepaald om uw huidige beroepskeuze te maken? 

- Hebt U tijdens de opleiding onderricht gekregen betreffende farmacologie of 

psychofarmaca in het bijzonder? 

- Hebt U buiten de reguliere opleiding, bijscholing gehad betreffende psychofarmaca. 

- Hoe bent U er toe gekomen te kiezen om in deze setting te werken? 

- Hoe verloopt de medicatiebedeling op uw afdeling? 

- Wie is verantwoordelijk voor de distributie?  

- Kunt U de procedure beschrijven wat betreft registratie van medicatie? 

o Wie is volgens U eindverantwoordelijke? 

o Is deze procedure schriftelijk vastgelegd? 

o Zo ja, door wie werd deze opgesteld? 

o Is deze uniform voor de totale instelling of specifiek voor de afdeling? 

o Wat is uw specifieke taak binnen deze distributie? 

- Betreffende mandaten binnen het team aangaande psychofarmaca 

o Wie schrijft medicatie voor? 

o In welke mate kan een sociotherapeut suggesties doen aan de voorschrijver? 

o Wie zet medicatie klaar? 

o Wie dient medicatie toe? 

o Wie controleert medicatie vooraleer deze wordt toegediend? 

- Betreffende registratie als zorgkundige 

o Zijn er binnen het team sociotherapeuten erkend en geregistreerd als 

zorgkundige? 

o Bent U zelf geregistreerd? 

o Wat betekent het om geregistreerd te zijn? 

o Wat zijn de wettelijke bepalingen behorende tot een registratie als 

zorgkundige? 

- Betreffende aandacht voor bijwerkingen tijdens de dagelijkse werking 

o In elke mate wordt er gecommuniceerd over psychofarmaca op de afdeling? 
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o In welke mate wordt er gesproken over bijwerkingen van psychofarmaca? 

o Wie neemt in het team meestal initiatief om te praten over psychofarmaca? 

- Betreffende aandacht tijdens gestructureerde vergadermomenten 

o Wordt er in deze momenten over psychofarmaca gesproken? 

o Als er over psychofarmaca gesproken wordt, wie neemt in deze momenten 

het initiatief? 

o Behelst in besprekingen het item psychofarmaca een vast onderdeel? 

- Houding ten opzichte van psychofarmaca  

o Hoe staat u ten opzichte het toedienen van psychofarmaca? 

o In welke mate in psychofarmaca voor U een onderdeel in de behandeling 

van de patiënten op uw afdeling? 

- Welke rol speelt vertrouwen in mate van compliance? 

- Hoe ziet U de functie van educatie binnen het medicatiegebeuren? 

- Wat is de invloed van de relatie tussen teamleden op het medicatiebeleid? 

- Wat kan de invloed zijn van de eigen mening van de sociotherapeut over 

psychofarmaca in de relatie met de patiënt? 

- Hoe positioneert U motivatie in de compliance van de patiënt? 

- Heeft de  samenstelling van een team invloed op het medicatiegebeuren  en hoe 

dient zich dit aan op de werkvloer? 
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Bijlage 8: Basisdocument derde datatriangulatie verwerking interviews masterproef  
 

Legende: 

1. 50 citaten voorzien van een hoofdletter gaande van A tot Z en van a tot x 
2. Link het nummer van de Node binnen de codeboom aan het citaat voorzien van een 

hoofdletter.  
3. De omschrijving van de nodes zijn onderstaand weergegeven 
4. Per node zullen er vijf citaten worden weergegeven. 

Scorelijst: 

CITAAT NODE CITAAT NODE 

A  a  

B  b  

C  c  

D  d  

E  e  

F  f  

G  g  

H  h  

I  i  

J  j  

K  k  

L  l  

M  m  

N  n  

O  o  



123 
 

 

P  p  

Q  q  

R  r  

S  s  

T  t  

U  u  

V  v  

W  w  

X  x  

Y    

Z    

 

 

 

Verduidelijking van de nodes en nummering van de nodes: De nodes hier vermeld zijn 
opgebouwd in overeenkomst met de volgorde die ze hebben in de codeboom. Deze nodes 
zijn ontstaan uit de evaluatie van de tweede codeboom tijdens het overleg van 3 december 
2010 en de daaraan verbonden datatriangulatie. 

 

- Educatie: Citaten die weergeven op welke manier en onder welke vorm er educatie  
gegeven wordt door de sociotherapeut aan de patiënt. 

- Relatie sociotherapeut – patiënt: Citaten die weergeven welke concepten van belang 
kunnen zijn om de relatie met de patiënt op te bouwen en te ondersteunen met als doel 
de compliance te vergroten.  

- Observeren en rapporteren: Belang van deze concepten in de opvolging van het 
medicatiebeleid door de sociotherapeut. Zowel in relatie met de voorschrijver als in 
relatie met de patiënt. 
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- Verschillende disciplines zijn sociotherapeut: Welke organisatorische en 
patiëntgerichte consequenties heeft de keuze om binnen een team van sociotherapeuten 
te werken met verschillende disciplines. 

- Plaats psychofarmaca in overlegstructuren: In welke mate en op welke manier wordt 
er aandacht gegeven aan psychofarmaca binnen bestaande overlegstructuren op de 
afdeling? 

- Visie op Psychofarmaca: Hoe denken sociotherapeuten over het gebruik van 
psychofarmaca, hoe wenden ze deze visie aan binnen hun dagelijks werk en welke 
invloed heeft dit op de behandeling van de patiënt? 

- Team: Welke invloed heeft de samenstelling van het team, de communicatie door, en 
de verstandhouding van de teamleden op de behandeling van de patiënt? 

- Medicatiebedeling: Welke mandaten en welke verantwoordelijkheden hebben of 
krijgen sociotherapeuten in relatie tot de bedeling van medicatie aan patiënten? 

- Aansprakelijkheid : In hoeverre zijn sociotherapeuten op de hoogte van de 
aansprakelijkheid en het juridisch kader betreffende psychofarmaca 

- Vaardigheden: Hoe wenden sociotherapeuten hun professionele vaardigheden aan in 
functie van een optimaal medicatiebeleid uit te bouwen of te ondersteunen 

 

Maar dat brengt wel mee dat wij minder op de hoogte zijn van dat allemaal; wie pakt wat, 
hoeveel, … Ge moet u er al goed van bewust zijn en ermee bezig zijn ; weet ik het nog 
allemaal, 
ge moet al eens extra controleren, nakijken ….. terwijl het vroeger de eerste die toekomt 
controleerde den plateau en die had er dan een zicht op, ge waart makkelijker mee met het 
verhaal. Nu kan het zijn als ge een hele week met een verpleegkundige werkt ge niet weet 
wat 
er gegeven wordt. En dan mis ge wel wat als ge dan na 14 dagen het nog eens moet doen, 
da 
wel. Dus daar verlies ge wel een deel informatie(S) 

 
Wat de medicatie betreft geven we ook wel hulpmiddelen mee, ik denk vooral een 
het aanleren en meegeven van een vast tijdstip om hun medicatie te nemen(B) 

Snappen mensen eigenlijk altijd wel goed wat ze krijgen? 
G: Normaal gezien wordt dat op het moment dat er iets voorgeschreven wordt wel 
uitgelegd. Wat dat precies doet, wat dat medicament juist is, wanneer ze dat moeten 
innemen en of het al dan niet moet opgebouwd of afgebouwd worden. Ik vind wel 
dat ze vrij goed geïnformeerd worden daarover.(E) 
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Ook omdat we dat vertrouwen geven aan de patiënten van, die hebben da bij op de kamer, 
zij nemen dat zelfstandig in. Der is daar wel controle op, maar die is zeer minimaal. Maar je 
heeft dat vertrouwen(H) 
 

hm dus ale ja merkte wel meer dat dit in onderhandeling is. Das misschien wel een positief 
punt want dan staan patiënten ook wel zelf achter hun medicamenteuze behandeling(J) 
 

Als er nieuwe medicatie voorgeschreven is bij iemand 
I: hmm 
G:kunde gerichter gaan kijken van wel effect heeft het op de mensen 
I: hmm 
G:ale ge weet al in u achterhoofd wat zijn de verwachte effecten , wat zijn de 
verwachte neveneffecten en ge kunt er gerichter naar gaan observeren denk ik(L) 

En ook zaken die de patiënt aanbrengt dat dat zeker au serieux moet genomen 
worden, wat hij ook zegt. Het altijd allert zijn van dat zou wel eens iets kunnen te 
maken hebben met het nieuw medicament dat opgestart is, zeker in het begin een 
extra observatie daar rond.(M) 

Er zijn tal van discussies geweest over de medicatiebedeling die in beschut wonen werd 
gegeven 
voor mensen die onder begeleiding nog medicatie moesten hebben. Er waren discussies 
over wie 
dat mocht geven; de verpleegkundigen verweten de niet-verpleegkundigen, dat als zij 
fouten zouden 
maken, zouden de verpleegkundigen daar verantwoordelijk voor zijn.(m) 
 
Is dit ergens vastgelegd transparant voor het personeel op dit moment? 
G: Nee, als je er naar vraagt dan krijg je het antwoord dat er voor alles oplossingen 
zijn. En de vraag blijft bestaan wat toch onzekerheid teweeg brengt hé, stel dat ik 
verkeerde medicatie geef en de patiënt sterft wat dan? En zeker in de situatie als ik 
ze ben gaan controleren en ze wordt door anderen op een andere afdeling gegeven.(q) 

dat iedereen zich daar dan ook aanhoudt. En dat dat dan ook gedragen wordt door 
het hele team, als we in fase drie gaan voor volle verantwoordelijkheid en er is 
iemand die constant achter die persoon aanzit ja dan krijg je onduidelijkheden naar 
de patiënt en wrevel onder elkaar. Dus je brengt dan niet over wat je wil over 
brengen die gaat het ofwel niet begrijpen of gaat dat gaan misbruiken. 
Eensgezindheid en stiptheid zijn voor mij de basiswaarden in deze materie.(h) 

En ook dan van de individuele patienten, tracht ge dan zoveel mogelijk op te volgen. Dat is 
heel 
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breed... je verzocht de contacten met de therapeuten, je checkt eens hoe doet hij het in 
therapie, je 
verlegt ook met de sociale dienst, ook met de psychologen, ook met de criminologen. Dus 
eigenlijk 
die dagdagelijkse opvolging van de patienten, in samenwerking met het ganse team. Dat 
gaat ook 
naar praktische zaken: willen zij een dokter zien, dan bel je de dokter(x) 

Ik denk dat de dokter hierin de eindverantwoordelijkheid draagt. Ik denk dat , ik kan het 
niet met 100% zekerheid zeggen. Maar ik dnek da wel. Ik peis dat wij sowieso bijten schot 
blijven. Ik ga er vanuit. Wij hebben een certificaat gehad van zorgkundige, alé een visum(s) 
 
 
Nu iedereen vergeet wel eens iets, dat is menselijk iets vergeten. Maar ik vind dat 
hier in het team iedereen elkaar wel helpt. En ook durft zeggen tegen elkaar als er 
daaromtrent iets niet in orde is. Dat kan hier wel gezegd worden. Er is wel wat 
verschil in de mandaten in wat mensen mogen doen afhankelijk van hun diploma, er 
is hier een sociaal assistent die mag de medicatie niet klaarzetten geloof ik(n) 
 
 
 
Op wat baseer jij jou dan om het medicatiebeleid te gaan bespreken met de arts? 
G: Vooral op basis van de rapportage en dat wordt dan vooral in team besproken en 
vaak zijn er ook nog consultaties en dan zijn er zeker nog korte overlegmomenten 
waar er suggesties gedaan kunnen worden en waar er afstemming gebeurt. Op die 
manier kan je de arts al wat voorbereiden op de vragen die kunnen komen van de 
patiënt, dat kan helpen om de vragen en antwoorden beter op elkaar te lazten 
afstemmen.(N) 

 

En nu dat ga ik van den avond controleren, dus dat brengt ergens wel iets in plus 
ook werkdruk als gij van incarga 3 uit we zijn de meest bezette verpleegkundige 
afdeling 75 % merken wij wel dat 3 a vier uur controleren op ander afdelingen en 
verpleegkundigen taken op andere afdelingen(P) 

Als je ziet hoe weinig verpleegkundigen er nu zijn dan denk ik dat ze een aparte 
dienst gaan moeten maken van in de ochtend en in de avond twee 
verpleegkundigen die op ,aller afdelingen alle verpleegkundigen taken gaan 
opnemen dit om de druk op de verschillende afdelingen zo laag mogelijk te houden.(Q) 

Ik denk dat het sowieso voor de verpleegkundigen ook niet leuk is om naar alle afdelingen 
te 
moeten lopen, …… ik weet het niet en zij krijgen ook niet echt antwoorden 
STILTE 
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Ik weet het niet 
Het is zeker geen ideale situatie om te weinig verpleegkundigen te hebben binnen een 
psychiatrische instelling. Om afdelingsgebonden te kunnen blijven werken.(T) 

Er worden dan pro’s en contra’s 
afgewogen met de dokter, en dan gebeurt dat dus wel, in zo meer acute situaties. 
Op overdrachtsmomenten worden de veranderingen gewoon meegeven aan de 
collega, en is het een zorgkundige dan ga je wel wat meer uitleg geven waarom die 
verandering er geweest is en waar ze dan vooral kunnen op letten de komende 
dagen.(V) 

In hoeverre is het onderwerp van psychofarmaca aanwezig in vaste 
overlegmomenten? 
G: Bij ons wordt er in de overlegmomenten eigenlijk weinig over medicatie gepraat.(W) 

Weinig tot niets, allez als we er iets opzetten, rond medicatiebedeling bijvoorbeeld zouden 
we 
niet iets anders proberen, dan komt dat wel eens aan bod en wordt iedereen daar wel eens in 
gehoord maar voor de rest wordt daar nooit iets patiënt gericht op teamvergaderingen mee 
gedaan. 
Soms wel eens structurele zaken, zoals wanneer moeten ze gegeven worden, wordt er een 
tijdstip 
aangepast. Maar voor de rest zouden ze wel eens wat meer uitleg mogen geven vind ik.(Y) 

Dus in die zin medicatie ok maar er zijn nog andere dingen dat dat ook hé. Dat zijn 
technieken die zeker nog hun ingang moeten vinden in de rest van de instelling. En 
niet alleen hier denk ik. Een pilleke is gemakkelijk, maar dat heeft ook zijn 
beperkingen. En in die zin vind ik dat ik hier(Z) 

hoe jij als verpleegkundige dan, als sociotherapeut hoe da je de plaats van 
psychofarmaca ziet binnen de behandeling van de mensen waar je mee werkt. 
G: Sowieso denk ik dat therapie binnen een psychiatrische setting een combinatie 
moet zijn van inzichtelijke therapieen en ondersteund met psychofarmacologie.(a) 

Ja, als de mensen zodanig afgevlakt worden door te veel medicatie dan is het misschien 
gemakkelijk voor ons. Dan moeten wij niet te veel tussen komen, brandjes blussen, op 
alarmknoppen drukken, … omdat er spel is. Ik peins dat de wil er is om eraan te werken en 
‘tis 
dan ook belangrijk dat ze de juiste medicatie hebben, de juiste dosis.(b) 

En sommige mensen willen dat niet nemen en ergens denk ik dan, ik ben niet 
verpleegkundig en ik 
heb geen kennis over de werking van de medicatie en daardoor twijfel ik soms ook wat 
over de 
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werking van de medicatie, ik weet wel dat het werkt, en dat het goed is voor sommigen van 
de 
patiënten, maar ik blijf er wel kritisch tegenover staan.(c) 

Ik ken bv bepaalde medicamenten wel, maar soms heb ik het gevoel van “is het wel nodig, 
onderschatten we de persoon niet, misschien is hij wel sterker, of heeft hij dat niet nodig en 
is dit de 
gemakkelijke oplossing. Omdat ik soms denk, ik zou dat ook niet appreciëren mocht er mij 
medicatie 
gegeven worden die ik eigenlijk niet wil.(d) 

Gebeurt het soms ook dat er gezamelijke consulten zijn? 
G: Wel, de dokter heeft veel plannen, ze wil zeker gezamelijke consulten doen maar 
het komt er gelijk niet van. Er zijn wel al gezamelijke informatiemomenten geweest, 
weliswaar zeer zeldzaam, maar goed ze staat daar zeker achter. Het komt er echter 
niet vaak van en er zijn vaak meer plannen dan dat ze uitgevoerd worden.(C) 

Da kadert ook een beetje binnen die openheid, en gelijk dat je ook vroeg van “eigenlijk is 
da een deel van de behandeling”. (G) 
 
 
Maar het is zeker ook niet eenduidig hoe het team hiermee werkt ze. Voorbeeld ik ga 
nog altijd psychofarmaca geven uitgenomen als het Etumine is. Want Etumine wordt 
meer gebruikt voor ook te slapen, het is zo een demper en als ze gebruikt hebben 
zal ik dat ook niet geven maar een Zyprexa gaan ze altijd krijgen van mij van 
anderen krijgen ze dat dan niet. Er zijn natuurlijk wel altijd verschillen in team hé. Het 
eigenlijk ook niet echt een frustratie bij niemand in het team ze.(e) 

Maar het is natuurlijk, het grootste nadeel aan uw werking is dat de patiënt er zicht 
niet aan verstaat, zo van hoe zit het hier nu eigenlijk in elkaar. In het geval dat er 
geen gebruik is en er wordt daar ook verschillend mee omgegaan, de één gaat 
achter de patiënt en de andere niet dan is dat misschien nog veel minder correct.(f) 

Uiteindelijk moet je toch een beetje dezelfde boodschap kunnen geven aan die 
patiënt. Maar daar zijn wel verschillen in . Er zijn mensen die daar niet naar kijken, 
maar wel rapporteren zo van kijk het is de tweede of de derde dag dat die patiënt 
zijn medicatie niet neemt, maar er zijn effectief mensen die op de patiënt zijn deur 
gaan kloppen en die persoon gaat gaan halen en zegt je moet je medicatie nog 
innemen. Maar ja dat is een groot verschil natuurlijk.(g) 

het is ook belangrijk dat alle therapeuten goed opletten in alle therapieën want zo waren er 
bv in de 
afdeling mensen die een middel kregen om de pijn van het afkicken te verminderen maar ze 
werden er 
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erg slaperig van, en dat kan dan opgemerkt worden als deze mensen tijdens een therapie in 
slaap 
vallen. Dat dit niet verkeerd geïnterpreteerd wordt, dat ze er niet noodzakelijk iets aan 
kunnen 
doen, en dat die therapeut niet zegt “ga maar in je bed slapen”, terwijl het gewoon een 
neveneffect 
is van een medicament.(i) 

nu is het zo in het Zh dat één van de drie stappen klaarzetten meegeven euh 
klaarzetten controleren of toedienen wel door een vpk moet gebeuren 
I: een van de drie ahja(j) 

Je kan dus als verpleegkundige niets bestellen zonder handtekening van een arts. 
Tenzij op telefonisch voorschrift in crisissituaties. Dan schrijven we zelf een 
verpleegkundig voorschrift, dat zijn dan wel enkel de verpleegkundigen die dat 
kunnen en dan wordt dit de dag nadien gevalideerd door de arts en deze medicatie 
gaan we dan zelf uit de spoedkast halen. De centrale spoedkast in de apotheek.(k) 
 
Is het duidelijk voor iedereen wat wel en niet kan voor verpleegkundigen en voor 
zorgkundigen inzake medicatiebeleid? 
G: Wel dat heeft toch ook te maken met het al dan niet geregistreerd zijn van de 
zorgkundigen zeker. Wel ik denk dat op de Encarga diensten nu 1 of 2 zorgkundigen 
geregistreerd zijn. Dus eigenlijk mogen ze niets, maar ik denk dat dat wat omzeilt 
wordt juridisch, maar dat is voor de juridische dienst.(l) 
 
 
 
Ja dat wel maar een protocol, rond verantwoordelijkheden en dergelijke zo in kader 
van als ge verkeerde pillen geeft is er niet denk ik, allez het is mij alleszins niet 
bekend, als het al bestaat.(o) 

Denk dat je moet 
kunnen aantonen dat de persoon die je medicatie gaf er geen mag geven en dat hij 
dan aansprakelijk is. Dus daarover zijn er veel onduidelijkheden. Ik weet zelf ook niet 
hoe het zit hé, stel zorgkundige zet ze klaar, ik controleer, en een andere 
zorgkundige geeft ze aan een verkeerde patiënt? Wie is dan aansprakelijk? Of gaat 
het zh of de arts zich aansprakelijk stellen dan ben ik gerust maar ja hoe het zit, ik 
weet het niet?(p) 
 

Toen zal de eindverantwoordelijkheid dan wel bij den dokter gelegen hebben zeker?. En nu 
ligt dit voor een stuk bij de verpleegkundige want zij zegt dat ze juiste klaar staat. Als er 
dan nog iets mis loopt dan hebben wij gegeven wat er stond. Op dat vlak is er voor ons een 
deel weggevallen en voor de verpleegkundigen bijgekomen(r)  
 



130 
 

 

 
Ligt het medicatiebeleid dan eigenlijk in de lijn van de andere aspecten van het 
behandelplan op de afdeling? 
G: Ja, dat klopt. Als er nu bv iemand ’s middags medicatie moet nemen en komt 
zeggen dat hij ze niet gaat nemen vandaag dan zeg ik hier:’ als jij dat niet wilt dan is 
dat uw keuze of verantwoordelijkheid maar ik vind dat je ze best wel neemt omdat je 
ze nodig hebt nu in deze periode’. Ik stuur hierin toch altijd een beetje in hun richting 
terug in verband met die verantwoordelijkheid.(t) 

In hoeverre vind je dit jou taak als verpleegkundige om zaken aan te geven aan de 
arts? 
G: Voor mij is het vooral belangrijk dat de informatie die je ziet dat je ze doorgeeft, 
zo van het gaat niet goed. En dat de arts op basis van wat je aangeeft en op wat ze 
zelf ziet dan beslist. Zo echt suggesties dat hoeft voor mij niet. Het is ook onze job 
observeren en doorgeven.(O) 

Op vlak van medicatie zijn er ons veel verantwoordelijkheden afgenomen(criminologe, in 
kader 
van statuut van zorgkundige)(R) 

 
 
En je krijgt vaak ook vragen in den bureau rond medicatie en zeker dan als ze geen 
medicatie meer willen nemen. Dan probeer je uit te zoeken hoe dat komt hé.(u) 

Dus dan zeggen we ‘wij raden aan om morgen bij de dokter te gaan, of deze 
namiddag bij de dokter te gaan’ omdat ze er gewoon zelf niet geraken. Het is dan als 
verpleegkundige je taak om dat wat over te nemen hé. Doet de dokter niets of zegt 
de patiënt ‘ik moet geen medicatie hebben’ tot daar maar dan is die persoon in 
kwestie toch al een keer bij de dokter geraakt(v) 

Weinig, dat komt niet veel ter sprake. Als er dan iets voorgeschreven wordt, zoals 
die met zijn vijf druppeltjes, dan komt dat wel ter sprake natuurlijk hé. Als hij te 
onrustig is, een beetje dreigend onrustig is. En dan werd er toch geopperd om wat 
rustgevende medicatie en ze hebben hem dan die vijf druppeltjes gegeven en op 
elke bespreking komt dat dan wel terug om te kijken of die druppeltjes wel effectief 
nodig zijn of dat ze gestopt moeten worden(U) 

In het wekelijkse team worden er altijd een aantal cliënten uitvoerig besproken en als 
die cliënt medicatie neemt dan wordt daar wel gesproken over hoe het met de 
medicatie staat, zoals bv of het voldoende is. Ook al is dat somatische medicatie 
wordt er ook gesproken over de evolutie van de klachten en van de eventuele 
gevolgen van de inname van de medicatie. Maar anders in een overleg niet zo veel 
eigenlijk over medicatie. Vooral omdat dit hier eigenlijk ook weinig aan de orde is.(X) 
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Dus er wordt echt wel samen met de patiënt gezocht naar een schema enne, 
bijvoorbeeld iemand die nogal benzo afhankelijk is, die zelf vraagt om af te bouwen 
dan wordt er samen over gesproeken, om te zien onder welke omstandigheden en 
onder welke voorwaarden dit zal gebeuren. Het is uiteindelijk wel de dokter die dan 
het tempo bepaald,(w) 

en zo proberen we zo wat uit te leggen met patient. Hebt hier ook leafleds zo 
patienteninformatiefiches 
I: Ahja 
G: ge kunt die afhalen bij den aphotheek voor bijna bijna alle medicamenten denk ik(A) 

Dat is natuurlijk ook een vorm van psychoeducatie hé, als je zover kan geraken op 
,een luchtige manier. Er werd natuurlijk eerst zeer veel gelachen, als het over 
seksualiteit gaat in een groep van mannen tussen 18-30 jaar. Je kan je wel 
voorstellen hoe het er daar dan aan toe gaat.(D) 

Als er een goede band is met de patiënt dan geven ze dat dikwijls ook zelf aan als het niet 
goed gaat en vragen ze soms zelf meer beveiliging. En dan wordt daar de medicatie vaak 
wat op punt gezet, is er nog meer opvolging en zijn mensen dan ook op zoek naar rust 
vanuit de geslotenheid van de afdeling ook. Wij werken wel veel met vertrouwen en denk 
wel dat dat ook zijn vruchten aflevert.(F) 
 
Dat er eigenlijk bijna een contract aangegaan word met de patiënt, kijk dat gaan we doen 
zei je akkoord of zeide niet akkoord? of omgekeerd ook? op vraag van de patiënt zelve(I)  
 
Ik hoor U eigenlijk pleiten voor een betere verstandhouding en een open beleid. 
G: Ja een opener beleid waar je als verpleegkundige ook wat in te zeggen hebt. En 
het rapporteren is daar belangrijk in, vooral van de problemen die er zijn met 
medicatie. Ik vind dat je naar een minimum van medicatie moet kunnen gaan, naar 
een minimum dosis. Allez het rapporteren van zaken die ik zie in mijn dagelijks werk.(K) 

 

 

 

 

 

 

 


