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Een benadering die actieve deelname van familieleden in 
zorgactiviteiten stimuleert. Hierbij wordt de term familie ruim 
gehanteerd; het kan gaan om de partner, een ouder en kind, 
maar ook om broers, zussen, vrienden of buren. Het gaat dus 
om individuen die ongeacht de bloedband of wettelijke 
bepalingen emotioneel van belang zijn voor de patiënt. 

Definitie



Maatschappelijke ontwikkelingen
Zelfontplooiing
Zelfbeschikking
Zelfredzaamheid

Marktwerking in de gezondheidszorg

Medische ontwikkelingen

Context

Evelien Tonkens, hoogleraar Burgerschap en Humanisering, Universiteit voor Humanistiek, Utrecht.

De patiënt moet  meer zelf doen 

(zelfredzaamheid) 

buiten de gezondheidszorg 

(de-institutionalisering).



Volwassen patiënten:
oBetere therapietrouw
oMinder complicaties
oMinder gebruik gezondheidszorg
oBeter kwaliteit van leven (P & F)

Pasgeborenen:
o Snellere toename gewicht
oVaker borstvoeding
oMinder angst en stress (ouders)

Park et al. Patient- and family-centered care interventions for improving the quality of health: a review of systematic reviews. Int J Nurs Stud 2018;87:69-83.
O’Brien et al. Effectiveness of FIC in NICUs on infant and parent outcomes: a multicenter, multinational cluster RCT. Lancet Child Adolesc Health, 2018;2(4):245-254.

Patiënt & Familie



• Individuele verpleegkundigen bepalen in belangrijke 
mate de mate van familieparticipatie.

• De rol van verpleegkundigen verandert.
• Verpleegkundigen hebben een ambivalente houding 

t.o.v. familieparticipatie (Zweden, Australië).

• Chaboyer et al. Patient engagement in clinical communication: an explorative study. Scand J Caring Sci 2016;30:565-573.
• Benzein et al. Nurses’ attitudes about the importance of families in nursing care. J of Fam Nurs 2008;14:162-180.

Verpleegkundigen

Nederlandse 
verpleegkundigen



Families’ Importance in Nursing Care – Nurses’ Attitudes (FINC-NA)
22 stellingen, 5-punts Likert schaal

• Familie als een waardevolle bron
• Familieparticipatie stimuleren
• Familie als een ‘sta in de weg’
• Zelfredzaamheid van familie

Survey & expert meeting 

De aanwezigheid van 
familie is voor mij als 

verpleegkundige 
belangrijk.

Ik nodig familie 
uit om actief 

deel te nemen 
in de zorg.

De aanwezigheid 
van familie 

belemmert mij in 
mijn werk.

Ik vraag 
familieleden om 
deel te nemen 
aan discussies

• Mackie et al. Psychometric testing of the revised Families’ Importance in Nursing Care – Nurses’ Attitudes Instrument. J Adv Nurs 2018;74:482-490.



50 deelnemers: 

• Verpleegkundigen 

• Patiënten   

• Familieleden  

Survey & expert meeting



Totaal 966 verpleegkundigen (890 volwassen zorg, 76 pediatrie)

• Directe patiëntenzorg 94%
• Werkzaam in ziekenhuis 68%
• Ervaring >10 years 71%

FINC-NA



Hoe zou u uw eigen houding t.o.v. actieve 
familieparticipatie in alle fases van het 
zorgproces willen omschrijven? (0-10)

7.7
(volwassen zorg)

FINC-NA

8.4
(pediatrie)



a. Familie als waardevolle bron

b. Familieparticipatie bevorderen

c. Familie als ‘sta in de weg’

d. Zelfredzaamheid familie

FINC-NA
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Actieve familieparticipatie

Familieleden moeten worden uitgenodigd om actief deel 
te nemen aan de zorg voor de patient (4).

Ik nodig familieleden uit om actief deel te nemen aan de 
zorg voor de patient (15).

Ik beschouw familieleden als samenwerkingspartners 
(18).
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Actieve familieparticipatie



Actieve familieparticipatie
Complexiteit 
van de zorg

Zorgen over 
veiligheid, 

aansprakelijkheid 
& privacy

Bescherming 
patiënt en familie

Niet bekwaam 
voelen

Werkdruk

• Mackie et al. Acute care nurses’ views on family participation and collaboration in fundamental care. J Clin Nurs 2018;27:2346-2359.
• Herrin et al. Patient and family engagement: a survey of US hospital practices. BMJ Qual Saf 2016;25:182-189.



Werkdruk

De aanwezigheid van familie verlaagt 
mijn werklast (10).

Ik heb geen tijd aan aandacht te 
schenken aan familieleden (8).
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Ball et al. ‘Care left undone’ during nursing shifts: associations with workload and perceived quality of care. BMJ Qual Saf 2014;23:116-125.

• Werkdruk resulteert in het nalaten van essentiële zorg. Een van de 
taken, die het eerst afval:

patiënt & familie educatie

• Verpleegkundigen zijn bezorgd dat familieparticipatie gebruikt zal 
worden om te korten op formatie.

Werkdruk



Werkplezier

Een goede relatie met familieleden geeft 
mij werkplezier (3).

Als familieleden aanwezig zijn, heb ik 
het gevoel dat zij mij controleren (23).
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• Patient and Family Centered Care heeft een positieve 
invloed op motivatie en werkplezier.

• Taakgericht werken vermindert het werkplezier.

• Maar……. verpleegkundigen geven ook aan zij het 
gevoel hebben gecontroleerd te worden door familie 
en ook dat familie hen stress veroorzaakt. 

Liu X et al. Hospital nursing organisational factors, nursing care undone and nurses burnout as predictors of patient safety: a structural equation modeling 
analysis. Int J Nurs Stud 2018;86:82-89.

Werkplezier



Zeldredzaamheid familie

Ik vraag familieleden van de patiënten die ik verzorg 
om vanaf het begin mee te praten (6).

Ik moedig familieleden aan om hun eigen 
hulpbronnen te gebruiken, zodat zij daarmee zelf de 
mogelijkheid creëren zo optimaal mogelijk met de 
situatie om te gaan (17).

Ik beschouw familieleden als samenwerkingspartners 
(19).0%
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Spiritualiteit

Routine en 
rituelen

Financiën

Optimisme en 
vertrouwen

Netwerk

• Black et al. A conceptual review of family resilience factors. Journal of family nursing 2008;14(1):33-55.

Zelfredzaamheid familie

Flexibiliteit

Communicatie 
familieleden



Amsterdam UMC statement 
patiënt & familie participatie.

Onderwijsprogramma
patiënt & familie participatie

En nu….??



Patiënten en familie participeren in de zorg 
in het Amsterdam UMC

Verpleegkundigen zorgen proactief dat patiënten en 
familie participeren 

Patiënten en familieleden zijn lid van het zorgteam

Patiënten worden goed geïnformeerd 

Familieleden zijn welkom 

Amsterdam UMC is ingericht voor patiënt- en 
familieparticipatie 

Patiënt- en familieparticipatie is onderdeel van de 
opleiding van verpleegkundigen

Patiënten en familieleden participeren bij het 
verbeteren van de zorg

Statement



Dank voor jullie aandacht!
j.m.maaskant@amsterdamumc.nl

https://www.youtube.com/channel/UClz8opbZonR9Vgqd-wXPyzQ

https://www.youtube.com/channel/UClz8opbZonR9Vgqd-wXPyzQ
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