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FACT en geestelijke 
verzorging

De GGZ gaat steeds verder ambulant. FACT is 

een van de manieren om aandacht te geven 

aan cliënten thuis. Kan de geestelijk verzorger 

aanschuiven?

Marie-José van Bolhuis en Abdoellah Ghzili

Van wandelen naar fietsen
De Bistro in Heiloo waar een paar jaar 
geleden nog vele cliënten hun koffie 

dronken, is nu ’s middags dicht. De klinie-
ken in de regio zijn hun open afdelingen 
aan het sluiten. ‘Ambulantisering’, zo gonst 
het door de psychiatrie. En wat doet de gees-
telijk verzorger, die voor een deel zijn of 
haar klanten betrekt van het koffieapparaat, 
het rondwandelen, van presentie? De geeste-
lijk verzorger gaat ook ambulant, maar dan 
op de fiets. Natuurlijk is dat niet helemaal 
nieuw. Wel nieuw is dat een bepaald model 
van ambulant zijn in opmars is: FACT: Func-
tie Assertive Community Treatment, en dat 
de geestelijk verzorger daar een bijdrage aan 
levert.

In dit artikel delen twee geestelijk verzor-
gers van de GGZ Noord-Holland Noord 
(GGZ-NHN) hun ervaringen en inzichten 
over FACT. Abdoellah Ghzili liep stage in 
een FACT-team in Alkmaar en schreef zijn 
scriptie over dit onderwerp. Marie-José van 
Bolhuis was zijn stagebegeleider en initia-

tiefnemer van een kleinschalig praktijkon-
derzoek: ‘Geestelijke verzorging en FACT’. 
Wij willen niet alleen onze bevindingen pre-
senteren, maar ook collega’s in de psychia-
trie – geestelijk verzorgers en zorgverleners 
– vragen hierover te reflecteren.

Wat is FACT?
FACT is een vorm van intensieve ambulan-
te zorg in de psychiatrie die zich kenmerkt 
door case-management en multidisciplinai-
re teambegeleiding. Een FACT-team biedt 
zorg, hulp en herstelondersteuning in de 
wijk of regio voor ongeveer tweehonderd 
langdurige zorgafhankelijke patiënten (LZA-
patiënten). 

Verschillende medische, paramedische en 
sociale disciplines zijn vertegenwoordigd 
in het FACT-team. Samen stellen de beoefe-
naars van deze disciplines een zorgplan op. 
De case-manager van het team, vaak een ver-
pleegkundige behandelaar, komt vervolgens 
in nauw overleg met de cliënt tot een behan-
delplan. Zo’n team heeft een vrij specifieke 
werkwijze. Bijna elke ochtend van een werk-
dag wordt een groot aantal cliënten in het 
interdisciplinaire overleg besproken met be-
hulp van een digitaal bord.
 
Redenen voor plaatsing van cliënten op het 
zogenoemde FACT-bord kunnen zijn dat ie-
mand psychisch of somatisch in crisis is of 
dat er zorgvermijdend gedrag optreedt. Be-
langrijke gebeurtenissen, zoals het overlij-
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ting van de Ramadan. Een jaar geleden had 
zij ruim acht weken geen alcohol en drugs 
gebruikt. De FACT-werker vraagt of zo’n 
prestatie behaald kan worden. Wat hij zich 
niet realiseert is dat de wens om één maand 
voor de Ramadan te stoppen met alcohol en 
drugs, ook te maken heeft met het vasten. 
In de islamitische tradities betekent het ge-
bruik van alcohol binnen de dagen vóór aan-
vang van de Ramadan dat het vasten niet 
geldig is. 

Abdoellah heeft als geestelijk verzorger het 
team uitgelegd dat zo’n prestatie door een 
alcohol- en drugsverslaafde niet op zichzelf 
staat, maar direct te maken heeft met de re-
ligieuze identiteit en beleving van de cliën-
te. Bovendien blijkt uit de prestatie dat zij 
kracht kan putten uit de religieuze traditie 
die bevorderlijk is voor het herstel van de 
cliënte. Geen van de andere  zorgverleners 
is daar ooit op in gegaan. De geestelijk ver-
zorger is hierbij niet alleen opgetreden als 
presentiewerker, maar ook als bemiddelaar 
tussen de zorgvrager en de zorgverlener. Hij 
heeft niet allen voorlichting gegeven maar 
ook begrip gecreëerd voor de situatie van de 
cliënte.

Marie-José is bij het FACT-overleg waarin 
een Afrikaanse vrouw besproken wordt. In 
het overleg blijkt dat zij vreselijk bang is en 
niet in haar eigen huis durft te slapen. Er zit 
een duivel of kwade geest in het huis. De be-
trokken verpleegkundigen werken hard aan 
een goede relatie en zijn bezorgd, maar ze 
wil geen medicijnen slikken, noch ook meer 
psychiatrische zorg, dit in verband met 
slechte ervaringen uit het verleden. Omdat 
de geestelijk verzorger bij de bijeenkomst 
aanwezig is, kan zij een voorstel doen en 
wordt er een contact gelegd. Geestelijk ver-
zorger en cliënte gaan naar het pelgrims-
oord ‘het putje van Heiloo’, halen daar wa-
ter en zegenen haar huis. Het brengt rust en 
tijdelijke verlichting. Helaas raakt de cliënte 

den van een nabij familielid of het instellen 
op nieuwe medicatie, kunnen ook aanlei-
ding zijn om op het bord te komen. Naast de 
diagnose, de juridische status van de cliënt, 
de reden voor FACT, de noodzakelijke inter-
venties en de maatschappelijke steunsyste-
men die de cliënt kunnen helpen, staat er 
ook het onderwerp ‘huidige doelen van de 
cliënt’ op. De bespreking heeft niet alleen 
betrekking op de cliënt, maar ook op het 
team: wie heeft de cliënt gezien, wie gaat er 
heen? 

Het hele ambulante wijkteam heeft zo alle 
informatie bij de hand en kan elkaar vervan-
gen en aanvullen. Belangrijk doel van deze 
systematische dosering van aandacht is het 
vermijden van opname en dit doel wordt 
vaak gehaald. Het Adagium is: beter worden 
doe je zoveel mogelijk thuis.

De geestelijk verzorger schuift aan 
Het FACT-model is bij de GGZ-NHN ontwik-
keld. Toen de geestelijk verzorgers van de 
GGZ-NHN merkten dat FACT-teams steeds 
centraler kwamen te staan, leek het een lo-
gische ontwikkeling om te onderzoeken of 
en hoe geestelijk verzorgers hierin kunnen 
participeren. Abdoellah, toen studerend 
aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en 
stagiair bij de Dienst geestelijke verzorging in 
Heiloo, heeft vervolgens samen met Marie-
José besloten de stageactiviteiten uit te brei-
den naar een FACT-team in Alkmaar.

Abdoellah heeft tijdens zijn stage samen 
met een verpleegkundige behandelaar een 
cliënte bezocht. Het betreft een Marokkaan-
se vrouw van 40 jaar. Naast haar psychische 
problemen heeft zij ook een alcohol- en 
drugverslaving. In bijzijn van de FACT-wer-
ker brengt Abdoellah, ook van Marokkaan-
se komaf, de islamitische vredesgroet en 
vraagt naar haar omstandigheden en naar 
die van haar familie. Zo ontstaat er direct 
een connectie tussen hen. Ook blijkt uit het 
gesprek met de cliënte, die op sommige mo-
menten erg emotioneel wordt, duidelijk een 
behoefte aan begrip en belangstelling uit 
‘eigen kring’. Het gesprek gaat in de rich-

Beter worden doe je 
zoveel mogelijk thuis.
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ben. Terwijl in de meestal geseculariseerde 
omgeving van de FACT-werkers dit juist niet 
het geval is. In de GGZ betekent dit dat gees-
telijk verzorgers in het bijzonder aandacht 
moeten hebben voor het herstelproces en op 
bevordering van de gezondheid van de cli-
ent (Smeets 2007, 17). Ook heeft het geheel 
andere netwerk of systeem dat geestelijk ver-
zorgers meebrengen nut. In de FACT-filosofie 
zijn maatschappelijke steunsystemen zijn 
heel belangrijk in het herstel van de cliënt. 
Kerk, synagoge, moskee etc. kunnen een be-
langrijke rol daarin spelen. Verder luisteren 
geestelijk verzorgers anders. De ervaring van 
cliënten met zinproblematiek is vaak een 
gevolg of oorzaak van psychische proble-
men. Maar ook kan de gerichtheid op bron-
nen van inspiratie een rol spelen. Uit een 
korte samenvatting van een gesprek met 
een cliënt pikte de verpleegkundige het on-
derwerp ‘medicijnen’ eruit, terwijl de gees-
telijk verzorger ‘het verlangen naar beteke-
nis door middel van schilderen’ onthield. 
De geestelijk verzorger kan een bijdrage le-
veren bij het adviseren en begeleiden op het 
gebied van rituelen, geesten en verhalen die 
vooral, maar niet alleen, in andere culturen 
voorkomen. Tot slot kan een geestelijk ver-
zorger ondersteuning bieden aan verpleeg-
kundigen. Hoe bijvoorbeeld om te gaan met 
verlies en verlangen? Door middel van kli-
nische lessen en cursussen wordt er aan de 
hand van casuïstiek geïnstrueerd over zinge-
ving, rouw en verlies. 
Zijn deze onderwerpen nu heel anders dan 
de rol van geestelijk verzorger in een ande-
re setting? Nee, misschien niet, maar juist 
in het gesprek dat systematisch plaatsvindt 
rond mensen in crisis kunnen geestelijk ver-
zorgers keer op keer hun bijdrage concreet 
maken.

Dilemma’s 
Er kunnen zich spanningen voordoen tus-
sen het werken volgens FACT en geestelijke 
verzorging. Dit roept een aantal dilemma’s 
op. Te denken valt aan de verhouding tijds-
investering en opbrengst. Zeker bij FACT-
teams die verspreid liggen kan het veel ‘fiet-
sen’ betekenen. Er is veel aandacht voor de 

al snel weer op het zelfde spoor. Een geeste-
lijk verzorger is geen magiër of gebedsgene-
zer, maar het is een waardevolle aanvulling 
naast de medicijnen die ze uiteindelijk toch 
ging slikken.

Niet alleen een crisis, maar ook een nieuwe 
patiënt in het wijkteam is reden om (tijde-
lijk) op het bord geplaatst te worden. Dit is 
het geval met J. Hij is verhuisd. ‘Theologie 
studeren’ stond er bij ‘huidige doelstelling 
cliënt’ op het bord. De link met een geeste-
lijk verzorger is dankzij het FACT gauw ge-
maakt. Theologie studeren is voorlopig niet 
aan de orde, maar de gesprekken daarover 
leiden wel tot een regelmatig contact tussen 
cliënt en geestelijk verzorger. Eenmaal per 
maand spreken zij tot beider tevredenheid 
over zaken die voor de cliënt belangrijk zijn. 

Zonder de aanwezigheid van de geestelijk 
verzorger bij het FACT-team had in alle drie 
de gevallen het team niet aan de geestelijk 
verzorger gedacht. In het eerste geval ging 
het in hun ogen om verslaving, in het twee-
de om psychose en in het derde om een on-
haalbare droom. 

De waarde van geestelijk verzorgers 
bij FACT
Zijn er nog andere geestelijk verzorgers die 
met het FACT-team samenwerken en hoe? Er 
werden slechts enkelen gevonden. Abdoel-
lah interviewde een aantal van hen. De sa-
menwerking tussen geestelijk verzorgers en 
FACT-teams bleek erg divers te zijn. Sommi-
gen zijn aanwezig bij de teambesprekingen, 
anderen niet. Weer anderen komen alleen 
in speciale gevallen. Uit gesprekken met 
geestelijk verzorgers over FACT, uit (stage)er-
varingen in een FACT-team, en uit gesprek-
ken met FACT-behandelaren blijkt de bete-
kenis die geestelijke verzorging kan hebben. 
Zo hebben religie en levensbeschouwing po-
sitieve effecten op de geestelijke gezondheid 
en het welzijn van mensen (De Rijk 2010, 18). 
Aangezien van geestelijk verzorgers meer 
dan ooit reflectie gevraagd wordt op de ei-
gen bijdrage in het zorgproces, is het ook 
niet zo gek dat ze juist hier oog voor heb-
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Dit zijn zo enkele dilemma’s die opduiken. 
De vraag is of ze overbrugbaar zijn.

Conclusie
Geestelijk verzorgers zullen zonder meer te 
maken krijgen met de gevolgen van de al-
maar toenemende ambulantisering. In heel 
Nederland worden er FACT-teams in de GGZ 
opgezet die opname voor patiënten moeten 
voorkomen. Geestelijk verzorgers beginnen 
bekend te raken bij en met ambulante zorg-
modellen in de GGZ, zoals FACT. Uit de er-
varingen van geestelijk verzorgers met dit 
werken en uit gesprekken met FACT-werkers 
blijkt dat het goed mogelijk is. Geestelijke 
verzorging brengt iets extra mee. Wel roept 
dit vragen op over mogelijke spanningen die 
niet alleen voortkomen uit het eigene van 
het beroep geestelijk verzorger en de me-
dische zorg- en hulpverlening van de GGZ, 
maar ook uit de ontwikkelingen die zich 
over de breedte van de zorg voordoen. 

Wordt vervolgd.

Drs. Marie-José van Bolhuis en Abdoellah Ghzili 
MA zijn beide geestelijk verzorger bij de GGZ-
NHN.
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crisis, dus weinig tijd om te ‘filosoferen’. Wij 
moeten mee gaan in ‘kort en krachtig’.

En hoe zit het met de werkwijze van gees-
telijk verzorgers? Hoewel de FACT-teams 
proberen ‘herstelgericht’ te werken, zijn de 
meeste deelnemers gezondheidswerkers. 
Daarmee is zowel de taal als de focus anders 
dan die van de meeste geestelijke verzorgers. 
Het is zaak onze eigenheid niet te verliezen, 
maar toch verstaanbaar te zijn. Het vraagt 
om creativiteit.

FACT vraagt om een hoge mate van multi-
disciplinair werken waarbij de individuele 
rol van de zorgverlener ondergeschikt is aan 
het team. Hierdoor kent het team ook een 
collectief beroepsgeheim, waarbij de arts en 
andere leden van het team niet als individu-
ele professionals een beroepsgeheim heb-
ben. Het dossier van de cliënt is open voor 
het hele team. De vrijplaats die geestelijke 
verzorging typeert kan de interdisciplinai-
re samenwerking compliceren. Hoe transpa-
rant mag de geestelijk verzorger zijn?

Een ander dilemma betreft het werken met 
een interveniërende methode. FACT prefe-
reert duidelijk een methode van werken 
waarbij interveniëren centraal staat. Gees-
telijk verzorgers werken vaak vanuit presen-
tie. De aandachtige aanwezigheid zonder di-
recte focus op ‘het probleem’ is belangrijk, 
niet de tussenkomst naar aanleiding van 
een probleem. Ook de rol van de geestelijk 
verzorger is anders dan die van de hulpver-
lener in FACT. Een  psychiater wijst erop dat 
voor de geestelijk verzorger de cliënt geen 
patiënt meer is, maar een persoon. De gees-
telijk verzorger heeft niet alleen een andere 
rol, maar ook andere taakopvattingen dan 
de hulpverlener in de psychiatrie. En hoe zit 
het met de financiën?


