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Programma

• Hoe om te gaan met de beller met verslavingsproblematiek, die 
opname eist

• Hoe om te gaan met de beller die hevig ongerust is over het 
gedrag van een familielid

• Hoe om te gaan met de beller die manipuleert, dwingend is en 
moeite heeft met het regulieren van zijn emoties
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Beller met verslavingsproblematiek eist opname 

• Casus

• Wat roept dit op aan gevoelens?

• Wat roept dit op aan gedachten?

• Hoe reageer je?

• Wat kan je in deze situatie?
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Wat kan je in deze casus doen?

Denken 

Voelen Doen
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Hoe ga je om met zeer ongeruste familie

• Casus

• Wat roept dit op aan gevoelens?

• Wat roept dit op aan gedachten?

• Hoe reageer je?

• Wat kan je in deze situatie?
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Crisisontwikkelingsmodel

FASE CRISIS-STADIUM HOUDING/INTERVENTIE

0

TERRITORIAAL EVENWICHT Na fase 4: 

Evaluatie met cliënt, indien mogelijk, 

Vermijd hierbij schuldindicatie

1

ANGST VOOR 

CONTROLEVERLIES

Als angst toeneemt, zal 

realiteitsbesef verminderen, maar is 

nog wel aanwezig

Uitingsvorm: Verandering van het 

normale gedrag

ONDERSTEUNEND

 Hulp bieden

 Informatie geven

 Er zijn voor de ander

 Geen controle overnemen

6



TITEL / 7

2

VERLIES VAN CONTROLE

 Verlies van realiteitsbesef

 Grenzen zoeken

Belangrijk: Let meer op hoe iets 

gezegd wordt dan wat er gezegd 

wordt.

Uitingsvorm: gillen, dreigen, cynisme, 

provocaties.

DIRECTIEF ZIJN

 Controle nemen

 Letterlijk ruimte geven

 Grenzen stellen: helder,                

concreet en uitvoerbaar

 Letten op juiste houding, intonatie etc.
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ACTING OUT

Het gebruik van destructief gedrag

Uitingsvormen: Spullen kapot

maken, anderen of zichzelf 

verwonden, overmatig alcohol en/of 

drugs gebruik, overmatig eten, 

overgeven, niet uit bed komen, 

dissociatie 

TOEPASSEN VERWEERS- EN FIXATIE-

TECHNIEKEN

Deze moeten voldoen aan de volgende 

normen: 

Veilig

Legaal

Humaan

Uitvoerbaar

4

ONTSPANNING

Terugkeer van realiteitsbesef, vaak 

met schuldgevoelens

ONDERHOUD CONTACT EN EVALUEER 

NIET

Verandering houding van directief naar 

ondersteunend bij toename ontspanning.



Wat je kan doen

• Weet hoe de Crisisdienst werkt:

– Aanmeldingsvolgorde

– Contact

– Regio

• Wat kan je in contact met de ongeruste familie:

– Luister

– Toon begrip

– Leg procedure uit

– Geef zo nodig handvatten/uitleg a.d.h.v. het crisisontwikkelingsmodel
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De manipulerende, dwingende beller met zijn emoties

• Casus

• Wat roept dit op aan gevoelens?

• Wat roept dit op aan gedachten?

• Hoe reageer je?

• Wat kan je in deze situatie?
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Belangrijk in de omgang

• Eén lijn trekken met elkaar, grenzen vaststellen en handhaven

• Verantwoordelijkheid laten waar die hoort 

• Duidelijk eigen grenzen aangeven en handhaven

• Geen kritiek leveren

• Geen discussies aangaan, wel communiceren

• Ben duidelijk “ja is ja” en “nee is nee”
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