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Serviceplein, gemeente Alphen aan den Rijn, 2016 

Casusboek
Wat leren we uit de praktijk?
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Mena is een Hindoestaans-Surinaamse vrouw van 
49 jaar. Ze is niet groot, tenger en heeft prachtig 
haar. Een oude pasfoto maakt duidelijk hoe goed 
verzorgd en mooi gekleed Mena ooit was. Nu is ze 
een schim van zichzelf. Mena heeft drie broers die 
redelijk dichtbij wonen. Van haar ouders is alleen 
haar vader, die in Suriname woont, nog in leven.

Door de ogen van de Serviceplein-
medewerker in de wijk
“Via het Meldpunt Zorg & Overlast werd ik gevraagd om 

over deze casus mee te denken. Mena was aangemeld 

door haar broer. De familie had net haar huurachterstand 

betaald van € 3000,- en maakte zich ernstige zorgen. 

Een medewerker van het meldpunt is op huisbezoek 

gegaan en heeft Mena vervolgens naar mij doorverwezen 

met als hoofdprobleem ‘geen inkomen’. Dat had ze al 

vijf jaar niet en door een te hoog eigen vermogen was 

er geen grondslag voor de bijstand. Tijdens mijn eerste 

huisbezoek zag ik gelijk dat er meer aan de hand was. 

Het huis was ontzettend vies: overal lagen etensresten 

en Mena lag onder een vies dekbed op een bank vol 

schroeiplekken. Mena zat helemaal onder het eczeem. 

Ik heb op eigen initiatief contact gelegd met de GGZ 

en het verhaal anoniem besproken. De contactpersoon 

besloot vervolgens mee te gaan op huisbezoek. Ook zij 

vond de situatie zorgwekkend zodat er een afspraak 

werd gemaakt met de psychiater. Na het eerste gesprek 

had Mena het waanbeeld dat de psychiater verliefd op 

haar was. Hij had haar rare vragen gesteld en met haar 

geflirt. Ze vertelde vastbesloten dat ze nooit meer naar 

de GGZ zou gaan. 

Ik vond dat ik deze case niet alleen kon behandelen en 

heb mijn collega van Tom gevraagd mee te helpen.”

Mena
Prachtige vrouw glijdt door psychische problemen af 

Methode:

vertaalmachine

Wanen, psychische problemen, ernstige  

persoonlijke verzorging, ongezond eetpatroon, 

hokjesdenken in ziekenhuis

Sterk netwerk komt los te staan van 

hulpverlening: geen samenwerking

Teveel eigen vermogen, geen overzicht, 

geldzorgmaatje, beschermingsbewind

Vervuiling, onveilige woonsitiatie

Waanbeelden
“Mena was heel negatief over haar familie en had het idee dat haar broers haar wilden vermoorden. Zij zouden 

jaloers op haar zijn omdat zij haar moeder altijd had verzorgd. Het lastige van haar verhalen was dat ze de ene keer 

exact bleken te kloppen en soms compleet verzonnen waren. In de zomer van 2015 ben ik samen met mijn collega 

van Tom aan de slag gegaan. Al snel volgde een discussie met het Meldpunt Zorg & Overlast; daar was men niet blij 

dat ik zonder overleg met hen de GGZ had gevraagd mee te helpen in de casus. Mena’s huis was één grote rommel. 

Eerste prioriteit was om hier ondersteuning voor te krijgen. Dat ging niet gemakkelijk want Mena was achterdochtig 

en verward. Er volgde een gezamenlijk huisbezoek met de Sociaal-Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV’er). Echter, 

niemand van de GGZ mocht van Mena binnenkomen. Mijn collega van Tom gelukkig wel.”

Door de ogen van de wijkcoach van Tom in de buurt
“De situatie was echt schokkend. Mena’s keuken was vies, de gootsteen liep niet door en het stonk vreselijk in huis. 

Er stonden emmers vol vervuild water en overal lagen beschimmelde etensresten en stonden stapels pizzadozen. 

Ik ben eerst zelf hard aan de slag gegaan. Daarna heb ik de woningbouw laten komen om de nodige reparaties 

uit te voeren. Ik wist de welzijnsorganisatie te overtuigen van de noodzaak om versneld aan de slag te gaan met 

huishoudelijke zorg. Zij stuurde een geweldige medewerker; echt een kanjer. Ze kwam elke woensdag en ik zorgde 

dat ik haar dan nog even zag. We hebben in deze periode geprobeerd alles om Mena heen zo te organiseren dat 

haar situatie kon stabiliseren om van daaruit de weg naar de GGZ weer te kunnen openen. We hebben tafeltje-dekje 

geregeld en ik heb geprobeerd haar onder de douche te zetten. Ze had een probleem met haar ogen en we maakten 

ons grote zorgen over haar slechte zicht. Ik heb meerdere keren voorgesteld om naar de opticien te gaan, maar 

dat wilde Mena niet. Daarnaast waren er zaken die meer prioriteit hadden, zoals een bezoek aan de apotheek, 

bloedprikken, maaltijdservice en het halen van de nodige boodschappen. Soms vroeg ik me af of ze het einde van 

de week wel zou halen. We hebben onze zorgen constant geuit. De GGZ gaf aan dat ze de situatie met eigen ogen 

moesten bekijken, maar dat ging niet omdat Mena niemand van de GGZ binnen wilde laten.”

Familie
“Op een dag alarmeerde de huishoudelijke hulp ons dat Mena de muren had vol gesmeerd met ontlasting en bloed 

van haar ongesteldheid. We hebben toen geregeld dat de GGZ zou aanbellen vlak voordat ik zou komen. Deze list 

was helaas noodzakelijk om echt iets voor elkaar te krijgen. Het schoonmaken van de woning hadden we bewust 

overgeslagen zodat de GGZ kon zien hoe erg de situatie normaal gesproken was. Een afspraak met de psychiater 

kon wegens ziekte niet doorgaan. In diezelfde week brak Mena haar heup en belandde in het ziekenhuis en vervolgens 

in een revalidatiecentrum. Daar spraken we voor de eerste keer met haar familie. De communicatie liep altijd via 

de regiehouder van het Meldpunt Zorg & Overlast. Wij hoorden dat de familie erg dwingend was en veel van ons 

verwachtte. Echter, dat bleek helemaal niet zo te zijn. Ze waren alleen ontzettend bezorgd en blij dat we ze hadden 

gebeld. Ze hadden ook al heel veel proberen te doen voor Mena. Zo gingen ze mee met alle doktersbezoeken, naar 

het ziekenhuis, kochten kleding voor Mena, deden boodschappen, hebben haar woning opgeknapt en een bed en 

rollator voor haar geregeld. Vanaf toen zijn we rechtstreeks met de familie gaan communiceren.”
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Verdeling zorgtaken
“We hebben een gesprek georganiseerd met de familie 

en Mena met als doel de zorgtaken te verdelen. Het 

was tragisch om van Mena’s broer te horen dat ze daar-

voor helemaal werden buitengesloten. Ze hadden zich 

grote zorgen gemaakt en voelden zich niet gehoord. 

Alle afspraken zijn op een groot bord geschreven. 

Met Mena spraken we over de SPV’er; die bleek eigen-

lijk helemaal niet zo verschrikkelijk te zijn en mocht op 

huisbezoek komen. Het gesprek toonde aan hoe hele 

grote problemen weer kleiner worden. Het was voor 

iedereen duidelijk hoe waardevol en noodzakelijk dit 

gesprek was geweest.”

Psychiater
“Tijdens haar verblijf in het ziekenhuis is Mena bezocht 

door een psychiater die vervolgens contact heeft op-

genomen met de psychiater van de GGZ. Hij heeft ook 

geregeld dat Mena werd opgenomen in het revalidatie-

centrum. De communicatie hierover liep via de SPV’er.”

Door de ogen van de Servicepleinmedewerker in de wijk 
“Mena’s medicatie, de begeleiding via de GGZ en de huishoudelijke hulp lopen nu goed. De geldzaken worden ook 

geregeld. Dit lukte in eerste instantie niet. Mena heeft een enorme belastingschuld en er moesten heel veel papieren 

worden opgezocht. Ik kwam erachter dat Mena te veel vermogen had voor de bijstand en ben toen wekelijks samen 

met haar alle betalingen gaan doen. We hebben wonenCentraal op de hoogte gehouden en afspraken gemaakt over 

de woning. Toen Mena onder het bedrag van het eigen vermogen kwam, hebben we gelijk bijstand aangevraagd. 

Dat had nog wat voeten in de aarde. We moesten van drie maanden afschriften aanleveren en dat bleek niet gemak-

kelijk. Mena was haar pas kwijt en bleek geen identiteitsbewijs te hebben. Dat was wel frustrerend: zodra het ene 

in orde was, ging het andere weer mis. Dit heeft veel tijd gekost. De familie helpt nu ook met de financiën en ik 

heb een geldzorgmaatje geregeld. Er is ook een vrijwilliger via Tom ingeschakeld die meehelpt met belastingzaken. 

Binnenkort wil ik nog een gesprek organiseren. We denken aan bewindvoering. Misschien kan de familie daar op de 

langere termijn een rol in spelen. Als dat allemaal rond is, trek ik mezelf terug. Mena’s resterende vragen liggen dan 

vooral op het vlak van Tom en de GGZ.”

Oogarts
“Onlangs werd Mena uit het revalidatiecentrum ontslagen. De familie heeft haar direct meegenomen naar de 

huisarts omdat zij zich zorgen maakten over haar algehele welzijn. De afspraak met de oogarts stond gepland, 

maar kon, op aandringen van de familie en huisarts, niet worden vervroegd. De situatie was niet ernstig genoeg. 

De revalidatiearts had dit ook niet nodig gevonden ondanks het verzoek deze zorg aan haar verblijf in het revalidatie-

centrum te koppelen nu ze toch daar was. Toen Mena eindelijk bij de oogarts terecht kon, werd ze meteen doorver-

wezen naar het ziekenhuis. Ze bleek 1 procent zicht met het ene oog en 10 procent met het andere oog te hebben. 

De oorzaak bleek een tumor die op haar oogzenuw drukt. 

Mena wordt binnenkort geopereerd aan de tumor. De regie ligt bij het ziekenhuis. Zij zullen na de operatie bepalen 

hoe de revalidatie eruit ziet en waar die zal plaatsvinden. De SPV’er houdt contact met het ziekenhuis en ik commu-

niceer met de familie.”

 

Terugblik
“Al met al is het een vreselijk verhaal. Ik heb me nooit zo machteloos en klein gevoeld. Terugkijkend is het compleet 

onlogisch hoe alles is gelopen. Waar ik radeloos van werd, is te constateren dat iemand dringend hulp van de GGZ 

nodig heeft, maar dit niet krijgt. Ook is het frustrerend dat er door de verschillende instanties niet doorgepakt kan 

worden. Het complexe van deze hele situatie was het hulpverleningsnetwerk eromheen. Het contact met de huisarts 

liep via de SPV’er, maar die kwam niet binnen. Het meldpunt had de regie in het contact met de familie. Er raakten 

steeds meer partijen bij betrokken en wij voelden ons steeds vaker met ons poten in de modder staan. Het was ook 

lastig dat Mena zelf niet meewerkte omdat zij zo wantrouwend was. De familie was zo blij met dat gesprek in het 

revalidatiecentrum. Het was triest te zien hoe onmachtig deze familie zich voelde terwijl ze zagen dat het helemaal 

mis ging met Mena.”

Ik heb veel geleerd van deze casus. Met name wat betreft de regievraag. Het is niet logisch dat de regie bij een 

meldpunt op afstand ligt. Die constructie heeft het werk heel lastig gemaakt. Daarnaast speelde de complexiteit van 

Mena’s situatie. Ze had constant waanbeelden, waardoor onduidelijk was wat wel en niet waar was. Tevens was het 

lastig om haar familie erbij te betrekken omdat Mena die niet wilde zien. 

Het meldpunt was in het begin belangrijk, onder meer omdat daar is geregeld dat de wijkagent de deur open heeft 

gebroken. Later belemmerde deze schakel de voortgang.
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Het contact met de wijkcoach van Tom in de buurt was voor mij heel belangrijk. Ik ben niet teleurgesteld in de mensen 

waarmee ik direct samenwerkte. De samenwerking was er wel, maar ergens lukte het niet. De machteloosheid heeft 

me wel geraakt. Dat je daar staat en niets kan doen. Ook de constatering dat Mena’s slechte zicht een reden bleek 

te hebben, is tragisch. We hebben zo lang geroepen dat haar ogen niet in orde waren. Dat is heel frustrerend. De 

huisarts heeft haar destijds naar de internist verwezen, maar die kon niets doen omdat dit onder GGZ-problematiek 

viel, waardoor er uiteindelijk niets gebeurde.”
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Wat Mena ons leert:

Kansen, uitdagingen en dilemma’s

Uitvoering

Beleid

• Uitdaging: Achteraf had ik de regie meer naar me toe willen trekken. Wij zijn degenen 

 die daar zijn. Dáár moet je vanuit werken. 

• Dilemma: De complexiteit van Mena’s situatie. Ze had wanen. Het was onduidelijk wat 

 waar was en wat niet. Mena wilde haar familie aanvankelijk niet zien. 

• Kansen: Hoe kunnen we de ketensamenwerking tussen Serviceplein, Tom, GGZ en 

 Meldpunt Zorg & Overlast versterken? Hoe kunnen we belemmeringen opheffen? 

 Kunnen we werkafspraken verbeteren? Welke gezamenlijke mogelijkheden hebben we? 

 

• Kans: Evalueren van deze casus met o.a. revalidatiecentrum en huisarts. 

• Uitdaging: Hoe zorgen we ervoor dat de regiefunctie in direct contact staat met de 

 situationele logica? Regie vanuit de uitvoering (poten in de modder) was hier logischer 

 geweest. Vooral vanwege de koppeling met de familie. 

Alle schakels

•  Hoe doorbreken we een patstelling? Als uitgangspunt is dat de inwoner zelf moet willen. 

 Haar situatie is gevaarlijk voor haarzelf en misschien wel onderdeel van haar ziektebeeld 

 (entry-exit-paradox). De consequenties van de patstelling liggen bij Mena, haar familie 

 en de professionals die met hun poten in de modder staan.

•	In het medische circuit wordt soms te smal gekeken, waardoor problemen niet met 

 elkaar in verband worden gebracht. Pijnlijk geïllustreerd door de tumor die al eerder 

 geconstateerd had kunnen worden. Uitdaging: Hoe slaan we de brug en dringen we 

 aan op de brede blik?

•	Kans: Waar nodig moeten op management- of bestuurlijk niveau de drempels weg-

 genomen worden voor een goede samenwerking. Dit kan tot aan een aangepaste 

 wetgeving toe lopen.

De ontwikkelagenda
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