
 

 RISICO’S & AANDACHTSPUNTEN 

BIJ KERKELIJKE STEUN AAN MENSEN MET PSYCHISCHE KLACHTEN 

De inzet van steun vanuit de kerk/geloofsgemeenschap aan mensen met 

psychische problematiek, kent soms risico’s of kan samengaan met onwenselijke 

gevolgen. Dat geldt zowel voor de hulpvrager als voor de vrijwilliger die de hulp 

verleent. Onderstaand overzicht geeft een opsomming van dergelijke risico’s en 

bijbehorende aandachtspunten. 

RISICO’S VOOR DE VRIJWILLIGER 

De vrijwilliger raakt overbelast  Verdeel de steun over verschillende vrijwilligers wanneer verwacht 

wordt dat de steun langdurig van aard is. 

 Houd er rekening mee dat het opbouwen van het contact een 

langdurig proces kan zijn. Start de steun altijd met een proefperiode 

en evalueer regelmatig. Op die manier kunnen beide partijen 

aangeven dat het niet werkbaar is. 

 Zoek bij uitval van de vrijwilliger, in overleg met de hulpvrager, op 

korte termijn een vervanger en houd de hulpvrager op de hoogte 

over de voortgang. 

 Reflecteer als vrijwilliger regelmatig of de persoonlijke draaglast en 

draagkracht nog in balans zijn. De situatie van de hulpvrager kan een 

vrijwilliger persoonlijk raken of confronteren met eigen ervaringen, pijn 

of tekorten (bijv. moeite met grenzen aangeven). Erken dergelijke 

gevolgen en bespreek deze anoniem met bijvoorbeeld het 

pastoraat, of met iemand buiten de kerk/ geloofsgemeenschap. 

Geef het op tijd aan bij de werkgroep wanneer hierdoor een 

onwerkbare situatie ontstaat. 

 Betrek na overleg met de hulpvrager de predikant/het pastoraat (zij 

hebben ambtsgeheim) wanneer er ernstige zorgen bestaan over het 

welzijn van de hulpvrager. 

De vrijwilliger kan door 

onvoorziene omstandigheden 

niet langer de toegezegde hulp 

bieden 

Het contact tussen de 

hulpvrager en vrijwilliger 

verloopt stroef 

De vrijwilliger wordt persoonlijk 

geraakt door de moeiten/ het 

gedrag van de hulpvrager  

 

De vrijwilliger kan zorgen over 

de hulpvrager niet met anderen 

delen omwille van de privacy 

RISICO’S VOOR DE HULPVRAGER 

De hulpvrager leunt te veel op 

de vrijwilliger  

 

 De kerkelijke steun staat in dienst van herstel/stabilisatie. Wanneer de 

hulpvrager passiever/afhankelijk(er) wordt, dient de steun 

geëvalueerd te worden. Wat helpt de hulpvrager echt? 

 Contactmomenten kunnen veel vragen van een hulpvrager. 

Bespreek de vorm en frequentie opnieuw wanneer iemand bijv. vaak 

afzegt. Zoek naar alternatieven, zoals wandelen in plaats van 

theedrinken. 

 Het kan verwarrend zijn voor een hulpvrager wanneer diverse 

betrokkenen tips geven. Vraag of de hulpvrager behoefte heeft aan 

advies; stem de communicatie af op de behoeften en 

mogelijkheden van de hulpvrager. 

 Wanneer professionele hulp betrokken is, wees dan alert op 

overeenstemming van doelen en stem waar nodig na toestemming 

van de hulpvrager met de professional af.  

 Informele steun vanuit de kerk/geloofsgemeenschap kan bij ernstige 

problematiek geen vervanging zijn van professionele hulp. Verwijs 

waar nodig door en steun de hulpvrager in dit proces.  

De hulpvrager raakt overbelast 

van de steun 

De problematiek is dusdanig 

ernstig dat de informele steun 

niet toereikend is 

Door onvoldoende afstemming 

tussen formele en informele 

hulp stagneert het herstel van 

de hulpvrager 

De hulpvrager stelt het 

betrekken van professionele 

hulp uit, hoewel dit wel nodig is 



 

(DREIGENDE) SUÏCIDALITEIT 

De hulpvrager bevindt zich in 

een kwetsbare positie die hij/zij 

ervaart als uitzichtloos 

 Wees alert op risicofactoren voor suïcidaliteit, als: psychische 

problemen, in het bijzonder depressie; bekend met suïcidaliteit 

(eerder pogingen), verlieservaringen (relatie/baan), sociaal 

isolement, minderheidspositie. 

 Luister, vraag door, oordeel niet. 

 Benoem je zorgen, doorbreek het taboe, maak het bespreekbaar. 

Wees hierbij concreet en stel directe vragen. 

 Beloof geen geheimhouding bij suïcidaliteit. 

 Adviseer om professionele hulp te zoeken of doe dit samen; neem bij 

acute suïcidaliteit contact op met de huisarts, crisisdienst of bel 112. 

 Laat bij een levensbedreigende situatie de hulpvrager niet alleen; 

zorg voor een veilige omgeving (let op gevaarlijke voorwerpen) en 

wacht tot professionele hulp gearriveerd is. 

 Heb oog voor eigen gevoelens van schrik of verdriet; praat erover 

met anderen.  

Bij de hulpvrager is sprake van 

somberheid, interesseverlies, 

teruggetrokken gedrag, of hij/zij 

geeft plotseling persoonlijke 

bezittingen weg 

De hulpvrager spreekt over 

zichzelf in termen van ‘tot last 

zijn’  

De hulpvrager doet uitspraken 

over de dood, uit de wens ‘dat 

het over is’ of ‘er niet meer te 

zijn’  

MOEILIJK VERSTAANBAAR OF RISICOVOL GEDRAG  

Agressiviteit  Maak bespreekbaar wat het gedrag met je doet. Geef duidelijke 

grenzen aan en bijbehorende consequenties (bijv. bij agressiviteit), 

maar benoem zo nodig ook begrip voor het gedrag (zoals bij 

aantrekken/ afstoten uit angst voor nabijheid).  

 Stel verwachtingen bij, en houd vol: vertrouwen opbouwen kan lang 

duren. Wees vooraf duidelijk over wat wel of niet kan (wel appen, 

niet bellen bijv.).  

 Wanneer het gedrag te veel impact heeft op de vrijwilliger, 

overweeg dan de zorg te verdelen. Schenk tijdens tussentijdse 

evaluaties aandacht aan deze gedragingen; complimenteer of 

verscherp zo nodig de afspraken.  

 Steun de ander bij het stoppen van beschadigend of risicovol 

gedrag; oordeel niet. Vergroot niet uit, maar bagatelliseer ook niet. 

Bied een luisterend oor voor onderliggende gevoelens. Stimuleer om 

professionele hulp te zoeken.  

Claimen 

Terugtrekken 

Aantrekken/afstoten 

Zelfbeschadiging 

Middelengebruik 

AANVULLENDE INFORMATIE   
Meer weten? Er zijn diverse 

handreikingen die meer inzicht 

geven in hoe te handelen in 

bovenstaande situaties.  

 

Deze handreikingen zijn zowel 

bruikbaar voor werkers in het 

pastoraat, als voor andere 

naastbetrokkenen waaronder 

vrijwilligers.  

 Het ‘Handboek pastoraat bij psychische problemen’ informeert over 

diverse psychische stoornissen, de relatie met geloof en de do’s en 

don’ts in het (pastorale) contact. Ook verwijzing naar en 

samenwerking met de ggz komt aan bod.  

 De online verdiepingscursus ‘Pastoraat bij psychische problemen: 

oefenruimte’ is geschikt voor iedereen die iemand met psychische 

problemen bijstaat op geloofsgebied. De cursus is individueel of in 

groepsverband kosteloos te volgen via: 

www.weetwatjegelooft.nl/pastoraatenpsychologie/ 

 Ook voor naastbetrokkenen buiten het pastoraat is een gids 

beschikbaar. ‘Psychische problemen in de familie: een gids voor 

naasten en pastores’ beschrijft thema’s als schuld, stigma, 

moedeloosheid, geloofsvragen en rouw. Het geeft praktische 

handreikingen voor het contact en tips voor zelfzorg. 

 

http://www.weetwatjegelooft.nl/pastoraatenpsychologie/

