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De therapeutische relatie tijdens 
outreachende behandeling
A.	GROENENDIJK,	J.	VAN	HECKE

	 ACHTERGROND	 Door	de	vermaatschappelijking	van	zorg	wordt	de	thuiscontext	steeds	meer	de	plaats	van	behandeling	
voor	mensen	met	een	ernstige	psychiatrische	aandoening.

	 DOEL	 Theoretische	reflectie	op	de	veranderde	zorgcontext	in	de	thuissituatie	en	de	invloed	op	de	therapeuti-
sche	relatie

	 METHODE	 Kwalitatieve	review	van	eigen	ervaring,	de	wetenschappelijke	literatuur	en	recente	handboeken	over	out-
reachende	zorg.

	 RESULTATEN	 Uit	onze	analyse	komt	de	therapeutische	relatie	naar	voren	als	een	belangrijke	algemene	factor	voor	
het	behandelresultaat	in	de	thuiscontext.	De	werkrelatie	heeft	een	meer	gelijkwaardig	en	reciprook	
karakter.	Uitgaan	van	de	nood	van	de	hulpvrager	verstevigt	de	therapeutische	relatie.	Begrenzing	van	
de	persoonlijke	betrokkenheid	van	de	hulpverlener	en	het	respect	voor	de	autonomie	van	de	hulpvrager	
vormen	belangrijke	uitdagingen	binnen	een	context	waar	vormelijke	professionele	begrenzingen	zoals	
in	een	consultatieruimte	of	ziekenhuis	ontbreken.

	 CONCLUSIE	 De	kenmerken	van	een	therapeutische	relatie	binnen	de	thuiscontext	stellen	de	hulpverlener	voor	uit-
dagingen	wat	betreft	betrokkenheid	bij	en	distantie	tot	de	patiënt.	De	noodzaak	om	in	te	grijpen	in	de	
leefwereld	van	patiënt	leidt	vaak	tot	een	ethische	dilemma.	Een	dialectisch	intervisiemodel	dat	zowel	
ruimte	biedt	voor	het	exploreren	van	de	emotionele	betrokkenheid	als	voor	een	systematische	ethische	
reflectie	wordt	voorgesteld	als	instrument	voor	de	praktijkvoering.
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essay

omgeving. Soms is hij of zij omringd door derden, al dan 
niet familiaal verwant. Ook wordt het moment en zelfs de 
duur en frequentie van de sessies mee bepaald door de 
zorgvrager, die thuis moet kunnen en willen geven. Boven-
dien is binnen de specifieke context van de Vlaamse gees-
telijke gezondheidszorg de outreachende zorg, in tegen-
stelling tot andere zorgvormen, vaak gratis.
In dit artikel gaan we in op de effecten van de veranderde 
zorgcontext op de therapeutische relatie tijdens de behan-
deling door een outreachteam. Aangezien de externe 
grenzen van een therapeutisch instituut of consultatie 
wegvallen, wordt de professionele begrenzing van de 
hulpverlener op emotioneel, mentaal en fysiek vlak uitge-
daagd. De grotere gelijkwaardigheid en reciprociteit van 

artikel

Met het opstarten van outreachende teams beoogt men in 
eerste instantie een vermaatschappelijking van zorg voor 
mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. De 
zorgvrager zal tijdens de behandeling zo veel mogelijk 
blijven functioneren in zijn of haar vertrouwde omgeving. 
Zo hoopt men effecten van institutionalisering en stigma-
tisering te vermijden en de patiënt de tijd te geven om in 
zijn of haar thuismilieu te herstellen (Van Hecke e.a. 2011).
Het verschuiven van de zorg naar de omgeving van de 
patiënt heeft ook een belangrijk, vaak niet geëxpliciteerd 
effect op de therapeutische relatie (Davidson e.a. 2005). Zo 
zal het in eerste instantie de hulpverlener zijn die zich naar 
de hulpvrager beweegt. Deze opent als het goed gaat let-
terlijk de deur en stelt zich voor in zijn of haar eigen 
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de therapeutische relatie die als gevolg van een behande-
ling in de thuiscontext wordt beschreven, zal de hulpver-
lener verplichten de grenzen van de persoonlijke betrok-
kenheid zorgvuldig te bewaken. Bovendien zal deze ver-
plaatsing van de behandelrelatie een situatie creëren waar 
vragen over zelfbeschikkingsrecht van de patiënt naast de 
eigen professionele verantwoordelijkheid verscherpt 
klinken. Terugkerende vragen tijdens een behandeling 
door een outreachteam zijn dan ook: Hoe deze professio-
nele grenzen te bewaken? Hoe het persoonlijk engagement 
ter discussie te stellen? Hoe de ethische grenzen van het 
professionele handelen via een evenwichtige therapeuti-
sche relatie te bespreken en te bewaken?

Therapeutische relatie
De invloed van de therapeutische relatie op het behandel-
resultaat van een psychotherapeutische behandeling in 
een praktijkruimte is reeds lang bekend (Martin e.a. 2000). 
In een recente literatuurreview waarbij alle studies over 
het behandelresultaat bij outreachende zorg werden ver-
zameld, was ook de therapeutische relatie de meest gere-
pliceerde, algemene factor voor de therapeutische uit-
komstmaat (Kidd e.a. 2017). Dinger e.a. (2017) toonden aan 
dat de invloed van een betere therapeutische relatie zoals 
beoordeeld via vragenlijsten door de patiënt en hulpverle-
ner wellicht groter is voor de symptoomreductie binnen 
een ambulante dan binnen een residentiële setting. Ver-
moedelijk kan de gezamenlijke benadering van een resi-
dentieel behandelteam het uitvlakken van de invloed van 
een individuele therapeut op het behandelresultaat ver-
klaren.
Bij de definitie van de therapeutische relatie worden 
naargelang de therapeutische scholen verschillende 
aspecten benadrukt. Twee deelgebieden worden algemeen 
in de literatuur teruggevonden. Enerzijds de werkrelatie, 
die als een collaboratieve band tussen patiënt en hulpver-
lener wordt beschreven. Deze dient om een gezamenlijk 
beoogde verandering in het hier en nu tijdens de behande-
ling te bewerkstelligen. Anderzijds wordt de overdrachts-
relatie als onderdeel van de therapeutische relatie onder-
scheiden, die als de fantasmatische invulling van de relatie 
kan worden gedefinieerd. Deze wordt ingevuld door pro-
jectieve inhouden uit het verleden van de hulpvrager of de 
hulpverlener (Howgego e.a. 2003).
Een therapeutische relatie is per definitie asymmetrisch: de 
hulpvrager start de relatie vanuit een kwetsbaarheid waar-
voor hij of zij hulp vraagt aan de hulpverlener (Sandhu e.a. 
2015). Zowel door de status en vermeende expertise van de 
hulpverlener, als de ongelijkmatige hoeveelheid informa-
tieoverdracht vanuit de hulpvrager wordt deze asymmetrie 
verder geïnstalleerd (Austin e.a. 2006). Dit zorgt voor een 
onevenwichtigheid van de machtsposities in de relatie.
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Taken, doelen en grenzen binnen de therapeutische relatie 
dienen te worden afgebakend, zodat een veilige en 
betrouwbare context voor hulpverlener en hulpvrager 
ontstaat. Dit blijft een voortdurende uitdaging tijdens de 
behandeling. Zowel de noden van de cliënt (Junghan e.a. 
2007), de fase van de therapie (Mellado e.a. 2016), de per-
soonlijkheid en theoretische achtergrond van de hulpver-
lener (Del Re e.a. 2012; Dinger e.a. 2017) als de setting van 
de therapie (Howgego e.a. 2003; Dinger e.a. 2017), kunnen 
dit proces sterk beïnvloeden. Naargelang het verloop van 
de behandeling kunnen de grenzen van de therapeutische 
relatie dan ook op verschillende vlakken, zowel fysiek, 
emotioneel als mentaal, worden uitgedaagd en opnieuw 
gedefinieerd (Dunn e.a. 2012; Van Hecke & Goedemé 2017).

Effecten van behandelcontext op de therapeutische 
relatie en impact op de hulpverlener
Er zijn duidelijke verschillen tussen de klassieke consulta-
tieve setting en de psychiatrische zorg in de maatschappij 
(TABEL	1). Zo zal bij de behandeling door een outreachend 
team, naast de psychiatrische behandeling, actiever wor-
den ingegaan op de psychosociale noden van patiënt. Ook 
gaat er een duidelijker mandaat naar de verschillende 
leden van het multidisciplinair team die zelfstandig, weg 
van het ziekenhuis, opereren. Vaak dient daar pragmatisch 
te worden nagedacht over oplossingen met de middelen 
die binnen de sociale context en leefsituatie van patiënt 
passend zijn.
Junghan e.a. (2007) stelden een duidelijk positief verband 
vast tussen tussen de kwaliteit van de therapeutische 
relatie en in welke mate wordt ingegaan op de noden die 
de patiënt zelf aangeeft, en niet de noden zoals ingeschat 
door de hulpverlener. Ook het gevoel gehoord te worden 
en in hoeverre de keuzevrijheid wordt geboden wat betreft 
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behandelopties, hadden een positieve invloed op de 
behandelrelatie in de maatschappij (McCabe e.a. 2002).
De zichtbare gevolgen van de psychische toestand van 
patiënt op zijn omgeving hebben vaak een directe emotio-
nele impact, in het bijzonder wanneer het de zorg voor 
kinderen betreft. Deze impact kan voor de hulpverlener 
nog groter worden wanneer hij of zij, soms onbewust, 
getuige is van situaties die doen denken aan eigen autobio-
grafische scenario’s. Zo wordt de hulpverlener als getuige 
van de thuiscontext van patiënt wellicht meer overdrach-
telijk betrokken dan tijdens een behandeling binnen een 
klinisch milieu dat meer afstand schept (Shevellar & Bar-
ringham 2015).

GELIJKWAARDIG	EN	RECIPROOK

De behandelrelatie in een outreachende context wordt 
algemeen als meer gelijkwaardig beschreven (Prinsen e.a. 
2017) in vergelijking met de behandeling in een consulta-
tieve of ziekenhuiscontext. Reciprociteit waarbij de patiënt 
een partner in de behandeling is, lijkt een cruciale factor 
voor zowel patiëntentevredenheid, therapietrouw als 
behandelresultaat (Priebe e.a. 2005). Uit een literatuurre-
view werden vier belangrijke kenmerken van reciprociteit 
gedistilleerd: een dynamisch evenwicht, een gedeeld 
affect, de asymmetrische alliantie en de erkenning van de 
patiënt als medemens (Sandhu e.a. 2015).
Het dynamische evenwicht gaat vooral over de interactie 
tussen hulpverlener en hulpvrager waarbij beiden taken 
en doelen kunnen stellen, zodat een uitwisseling van ver-
wachtingen kan ontstaan. Heel herkenbaar in de thuissitu-

atie is de inzet van hulp bij sociale zaken, zoals huisvesting, 
het regelen van financiële steun, het zoeken van nuttige of 
boeiende tijdsinvestering met als doel de therapeutische 
band te versterken, het vertrouwen te winnen en soms 
zelfs de patiënt te verleiden tot inname van medicatie 
(Dunn e.a. 2012). Een op waarden gebaseerde hulpverle-
ning waarbij men afweegt of dergelijk aanbod in ruil voor 
een therapeutische doel ethisch verantwoord is, vormt een 
belangrijke uitdaging tijdens de behandeling. Zo zal het 
aanbod steeds in het voordeel van patiënt en eventueel 
andere betrokkenen moeten zijn, billijk moeten zijn en de 
autonomie van patiënt moeten respecteren (Dunn e.a. 
2014). Een voorbeeld van een aanbod dat niet in het voor-
deel van patiënt is en dus op ethische gronden niet kan 
worden goedgekeurd, is dreigen met het stoppen van psy-
chosociale steun bij ontbreken van therapietrouw.
Het gedeelde affect waarbij hulpverlener en hulpvrager 
hun emotionele betrokkenheid naar elkaar toe uitdruk-
ken is een tweede belangrijk element voor reciprociteit. 
Empathie, onbevooroordeeld luisteren en acceptatie lijken 
hierbij belangrijke ingrediënten. De afstemming vraagt 
een evenwicht waarbij, zoals beschreven door Rümke 
(1954): ‘een goede therapeutische relatie gekenmerkt wordt door 
maximale toenadering met behoud van distantie’.
Binnen de thuiscontext is de toenadering vaak heftiger 
door de zichtbare gevolgen van de aandoening op de psy-
chosociale situatie van patiënt. Kale, vaak gebrekkige 
woonsituaties, zelfverwaarlozing en beperkte zorg voor 
gezinsleden, met het ontbreken van enig comfort of huis-
raad, roepen vaak sterke emoties op. Bovendien zal de 

TABEL	1	 Kenmerken en implicaties van de therapeutische relatie tijdens outreachende behandeling

Therapeutische	relatie Therapeutische	implicatie

Werkrelatie
Patiënt	ontvangt	 Reciproke	afstemming	nodig
Persoonlijke	omgeving	van	patiënt Reciproke	afstemming	nodig
Directe	confrontatie	met	psychosociale	problematiek Behandeling	ook	gericht	op	psychosociale	nood
Overdrachtsrelatie
Grotere reciprociteit 
Toename	gedeeld	affect	 Overdracht	bespreken	in	intervisie
Dynamisch	evenwicht	vertrekt	meer	vanuit	vraag	patiënt Psychosociale	bijstand	als	mogelijke	hefboom	voor	

therapietrouw
Minder	asymmetrische	alliantie	 Afstand/nabijheid	bespreken	in	intervisie
Grotere	erkenning	patiënt	als	medemens Afstand/nabijheid	bespreken	in	intervisie
Gelijkwaardigheid
Gezamenlijke	besluitvorming	tijdens	behandeling	 Ethische	reflectie	over	autonomie	vs.	oordeelsbekwaamheid
Gedeelde	verantwoordelijkheid	bij	het	nemen	van	risico’s	
tijdens	de	behandeling

Ethische	reflectie	over	pathologische	keuze	vs.	
oordeelsbekwaamheid
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hulpverlener de patiënt na het consult vaak in deze situatie 
achterlaten, eerder dan in de zorgende omgeving van een 
instelling, wat opnieuw het gevoel van machteloosheid 
kan oproepen en het distantiëren kan bemoeilijken. De 
asymmetrische alliantie en de erkenning van de patiënt als 
medemens lijken uit het voorgaande vanzelfsprekend. 
Opnieuw blijft de mate waarin de hulpverlener kan 
opschuiven van emotioneel resonerend medemens naar 
toelichtende deskundige zonder het professionele over-
zicht te verliezen een voortdurende evenwichtsoefening 
om tot een gezonde therapeutische relatie te komen.

THUISCONTEXT	EN	PROFESSIONELE	GRENZEN

De thuiscontext maakt dat de emotionele betrokkenheid 
van hulpverleners vaak groot wordt. Het gebrek aan insti-
tutionele grenzen heeft immers zijn gevolgen. In het bij-
zonder de neutraliteit of steriliteit van een ziekenhuiscon-
text valt weg. De nadrukkelijke professionele identiteit, 
vaak aangegeven door impliciete tekenen zoals een uni-
form, eigen parkeerplaats, instrumentarium, eigen bureau 
of naamplaatjes, vervaagt en wordt ingenomen door de 
eigenheid van de omgeving van patiënt.
Binnen een thuiscontext zal deze professionele identiteit 
dus niet extern, maar binnen de interne wereld van de 
hulpverlener moeten worden bewaard (Prinsen e.a. 2017). 
Naast de emotionele begrenzing zal ook op fysiek en 
mentaal terrein voldoende begrenzing nodig zijn (Shevel-
lar & Barringham 2015). Zo wordt in crisisteams vaak 
gekozen om met twee hulpverleners het terrein van de 
hulpvrager te betreden.
Eigen ervaring leert dat, hoewel dit overwicht vaak wordt 
beschouwd als een fysieke beveiliging, de huisbezoeken 
met twee hulpverleners tijdens het behandelingsproces, 
beschermend kunnen werken om verwerking van de 
gedeelde, soms intrusieve ervaringen te faciliteren. Het 
erkennen van de machteloosheid en het ondersteunen van 
elkaars onvermogen om de veelheid van problemen bin-
nen de maatschappelijke realiteit op te lossen lijken hierbij 
bijzonder belangrijk.
Hoe meer de hulpverleners begrijpen hoe hun professio-
nele rol enerzijds wordt beïnvloed door hun persoonlijke 
identiteit en waarden, en hoe anderzijds de context en de 
voorwaarden waarbinnen zij werken mede deze rol bepa-
len, hoe groter de kans dat zij bij conflicterende situaties 
het overzicht kunnen behouden. Het zich openstellen 
voor eigen bevraging en reflectie met teamgenoten vormt 
de basis om dit complexe spel van persoonlijke, professio-
nele en contextuele factoren te duiden en zich bewust te 
worden van de motieven en grenzen van het eigen profes-
sioneel handelen (Prinsen 2017).

ETHISCH	KADER

De klassieke professionele grenzen die worden aangeleerd 
lijken door een gebrek aan ruimte voor de persoonlijke 
keuzes van patiënten herstel in de weg te kunnen staan 
(Shevellar & Barringham 2015). De eigenheid van het 
outreachend werk bevordert zoals gesteld nu juist wel deze 
reciprociteit en keuzevrijheid. Echter, deze context kan 
ook de grenzen tussen professionele en persoonlijke beje-
gening doen vervagen. Zo ontstaat het onduidelijke 
grensgebied tussen enerzijds reciprociteit, anderzijds rol-
verwarring en grensoverschrijding (Davidson 2005). 
Hierdoor doen zich vaak ethische problemen voor.
Een typisch voorbeeld van grensvervaging is de tijdsinves-
tering van de hulpverlener binnen de therapeutische 
relatie die verder gaat dan de afgesproken tijdsduur van het 
consult, verder gaat tijdens de vrije tijd van de hulpverlener 
of zelfs verder gaat na de behandelperiode. Hoewel dit voor 
zover ons bekend nooit geobjectiveerd is, toont de eigen 
ervaring dat het ontbreken van een formeel of geïnstituti-
onaliseerd kader in ruimte en tijd binnen de outreachende 
zorg deze grensvervaging in de hand werkt.
Gilhuis & Schermer (2006) ontwikkelden een interessante 
methodiek om dergelijke ethische afwegingen vanuit 
verschillende perspectieven in intervisies te bespreken. 
Hierbij verkent men eerst het probleem dat een casus 
oproept en maakt men de morele vraag expliciet. Mogelijk 
ontbrekende informatie wordt geïnventariseerd en opge-
zocht. Vervolgens analyseert men de morele vraag binnen 
het perspectief van iedere betrokkene en verzamelt men 
argumenten voor elke zienswijze. Het gewicht van elke 
argumentatie wordt bepaald, waarop de verkozen hande-
lingsmogelijkheid wordt afgesproken. Ten slotte neemt 
men de concrete stappen door die voortvloeien uit het 
besluit en plant men deze stappen.
Het onbehagen of de onzekerheid die voorafgaan aan een 
ethisch dilemma bij een bepaalde beslissing begint met de 
vraag of we goed doen voor de patiënt en of we daarbij alle 
perspectieven op wat goed is voor de patiënt overzien. 
(Vellinga e.a. 2016). De toetssteen hierbij kan enerzijds een 
aantal morele principes zijn zoals autonomie en rechtvaar-
digheid of anderzijds een zorg-ethisch kader waarbij geen 
deontologische principes, maar een aantal waarden zoals 
reciprociteit en mededogen tot een verantwoorde zorg 
leiden (Leijssen 2000).
Hoewel beide ethische uitgangspunten elkaar niet hoeven 
tegen te spreken, tonen ze het spanningsveld in de praktijk 
van de filosofische discussie over een ethisch naturalis-
tisch standpunt, uitgaand vanuit een aantal in de natuur 
gegronde principes, dan wel een rationeel intuïtionisme, 
uitgaand vanuit een intersubjectief perspectief, in dit 
geval binnen de therapeutische relatie (Brink 2014). Het 
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dialectisch model van Brink (2014), dat een reflectief 
evenwicht tussen beide uitgangspunten bepleit zodat 
duidelijk wordt van waaruit het ethisch principe ontstaat 
dat ons handelen leidt, toont dat beide uitgangspunten 
opnieuw het spanningsveld tussen waarden of idealen en 
professionele deontologische begrenzing weerspiegelen. 
Zo kan de aangereikte methodiek tot reflectie over syste-
matische ethische argumentatie complementair gezien 
worden met een intervisie waarbij tevens ruimte wordt 
gemaakt voor intersubjectieve gevoelsmatige of over-
drachtelijke aspecten binnen de therapeutische relatie.

Effect van aandoening op de therapeutische relatie in de 
thuiscontext
Uit een meta-analyse over het verband tussen therapeuti-
sche relatie en behandelresultaat in de consultatieve set-
ting blijkt enkel samenhang met karakteristieken van de 
hulpverlener en niet van de hulpvrager (Martin e.a. 2000). 
De opvatting dat de aard van de psychische aandoening het 
behandelresultaat beïnvloedt, blijkt in de outreachende 
context bovendien obsoleet (Ruggeri e.a. 2002; Emmerinck 
& Roeg 2016). Opnieuw lijkt de ernst van de klachten en in 
welke mate hierop wordt ingegaan door de hulpverlener 
voorspellend, eerder dan de psychiatrische aandoening 
van patiënt (Junghan e.a. 2007; Emmerinck & Roeg 2016).
Toch zal de therapeutische relatie ook gekleurd worden 
door de aard van de stoornis (Bradley e.a. 2005). Immers, 
het vermogen van patiënt om de behandelrelatie te men-
taliseren of in hoeverre de werkrelatie besmet wordt door 
projectieve overdrachtsfenomenen van zowel affectieve 
(Cloitre e.a. 2004) als cognitieve aard (McCabe 2002), hangt 
samen met de psychopathologische categorieën of defini-
eert deze zelfs volgens sommige auteurs (Bradley e.a. 2005). 
Deze verstoring van de relatie lijkt moeilijker te controle-
ren binnen een outreachende context waar geen strak 
therapeutisch kader kan worden beoogd. Ingrepen waarbij 
begeleidingen wegens acting-out tijdelijk moeten worden 
gestopt of wegens verstoorde realiteitstoetsing moeten 
worden verplaatst naar een ziekenhuismilieu komen dan 
ook af en toe voor. Een volgehouden behandeling met 
hernieuwde definiëring van doel en grenzen poogt deze 
vaak moeilijker te behandelen patiënten toch in out-
reachende zorg te houden (Priebe e.a. 2005; McLaughlin 
e.a. 2014).
Een bijzonder probleem in de outreachende context is dan 
ook hoe pathologische keuzes zich vertalen binnen de 
therapeutische relatie. Immers, de typische problemen 
zoals gebrek aan therapietrouw bij psychose, terugval bij 
verslaving, relationele instabiliteit, acting-out bij border-
lineproblematiek of suïcidale ideatie bij depressie, kennen 
een gewijzigde context. Niet de patiënt beweegt zich naar 

de therapeut, maar de therapeut naar de patiënt. Het zal 
dan ook de hulpverlener zijn die actief beslist om niet meer 
in beweging te komen, niet meer aan te dringen of te pro-
beren bij de patiënt thuis binnen te raken. Dit betekent dat 
het niet meer volstaat, zoals in de praktijkruimte, om uit 
te nodigen, maar dat de behandelaar moet beslissen hoe 
lang hij of zij aanklampt of aan de deur staat.
Bewust beslissen waar de grens tussen betrokkenheid en 
overbetrokkenheid ligt, vraagt van de hulpverlener een 
voldoende hantering van de eigen angst voor controlever-
lies zonder dat dit leidt tot overmoed of onveiligheid. Dit 
maakt dat de patiënt zo veel mogelijk zijn verantwoorde-
lijkheid binnen aanvaardbare grenzen kan nemen. Waar 
de pathologische keuze wordt gerespecteerd en waar de 
oordeelsbekwaamheid en dus autonomie van de patiënt 
ter discussie wordt gesteld, bepalen deze grenzen (Dunn 
e.a. 2012).
Opnieuw wordt het belang van zorgvuldig overleg en 
supervisie voor het afbakenen van de ethische grenzen 
binnen de specifieke situatie van een patiënt beklemtoond. 
Een reflectieve, lerende professionele omgeving die zijn of 
haar praktijk toetst aan bestaande richtlijnen en literatuur 
biedt de enige garantie om voldoende ruimte te laten voor 
herstellende interventies die een reciproke afstemming 
waarborgen zonder grensoverschrijdend te zijn (Davidson 
2005).

Conclusie
Het indiceren van outreachende zorg kan niet alleen star-
ten vanuit de optiek van vermaatschappelijking van de 
zorg. Een positionering binnen de ambulante behandeling 
waarbij de effecten van thuiszorg op de therapeutische 
relatie wordt meegenomen bij de indicatiestelling, lijkt 
opportuun. Dit is precies mogelijk vanuit een visie op de 
gewenste effecten van de aangewezen zorgcontext op deze 
relatie en behandeling.
Wanneer de autonomie van patiënt groot genoeg lijkt, kan 
men opschuiven naar een minder aanklampend zorgmo-
del, wat de emancipatorische beweging van patiënt 
bevordert (Vandenberghe 2010). Omgekeerd kan een 
gebrek aan autonomie, bij uitstek door een gebrekkige 
oordeelsbekwaamheid bij de patiënt, een meer begrensde 
behandelrelatie in een residentiële setting nodig maken.
Tot op heden lijkt echter vooral het doel, namelijk opname-
vermijdende dan wel opname-verkortende interventies, 
de indicatie tot outreachende zorg te bepalen (Prinsen e.a. 
2017). De ernst van de klachten en de mate waarin de 
patiënt zelf in staat is de behandeling vorm te geven lijken 
inderdaad de voornaamste voorwaarden.
De keuze voor een outreachende behandeling heeft daar-
naast ook implicaties voor verschillende aspecten van de 
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therapeutische relatie (TABEL	1) die een rol kunnen spelen 
bij de indicatiestelling. De therapeutische relatie kantelt 
bij deze keuze naar een minder asymmetrische, meer 
reciproke relatie, waarbij de thuiscontext de autonomie 
van de patiënt maximaliseert. De hulpverlener dient 
hierbij vooral waakzaam te zijn om de werkrelatie te vrij-
waren van grensoverschrijdende interacties. Een voortdu-
rende ethische reflectie blijft nodig om voldoende aan-
klampende zorg te bieden met maximaal respect voor de 
autonomie en voldoende oog voor de oordeelsbekwaam-
heid van patiënt. Belangrijk hierbij lijkt een systematische 

bespreking waarbij een gestructureerde discussie in het 
team zoals voorgesteld door Gilhuis en Schermer (2006) de 
behandelaar voor een te gevoelsmatig gedreven handels-
wijze behoedt.
Een dialectisch model beantwoordt wellicht het meest aan 
de praktijk van de hulpverlener bij het dagelijks omgaan 
met grenzen en ethische vragen tijdens de outreachende 
behandeling. Binnen dit model kan de interactie tussen 
zowel ethische dilemma’s als gevoelsmatige of overdrach-
telijke aspecten binnen de therapeutische relatie aan bod 
komen, getoetst aan de psychopathologische realiteit.
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SUMMARY

The therapeutic alliance in community mental health 

services

A.	GROENENDIJK,	J.	VAN	HECKE

	 BACKGROUND	 The	treatment	of	severe	mental	illnesses	is	increasingly	taking	place	in	a	domiciliary	setting	due	to	
the	deinstitutionalisation.

	 AIM	 Theoretical	reflection	on	the	influence	of	home	treatment	on	the	therapeutic	alliance.

	 METHOD	 Qualitative	review	of	possible	effects	of	home	treatment	based	on	own	experiences,	the	scientific	
literature,	and	recent	handbooks	on	community	mental	health.

	 RESULTS	 The	therapeutic	relationship	appears	to	be	an	important	general	factor	in	the	outcomes	of	
community	mental	health	approaches.	The	working	alliance	has	a	more	egalitarian	and	reciprocal	
nature.	It	improved	when	the	scope	of	treatment	was	defined	by	the	needs	of	the	client.	Boundaries	
concerning	both	the	extent	of	personal	involvement	of	the	caregiver	and	the	autonomy	of	the	client	
presented	important	challenges	in	a	context	that	lacks	formal	professional	boundaries	such	as	those	
seen	in	a	consultation	room	or	a	hospital.

	 CONCLUSION	 Characteristic	features	of	the	therapeutic	alliance	during	home	treatment	pose	a	challenge	to	the	
caregiver	in	terms	of	balancing	interpersonal	involvement	and	distance.	The	need	to	intervene	in	
the	personal	life	of	the	patient	often	causes	ethical	dilemmas.	A	dialectical	form	of	intervision	is	
proposed	to	explore	the	emotional	involvement	of	the	caregiver	and	to	systematically	reflect	on	
possible	ethical	issues	as	a	tool	for	daily	practice.
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