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Persbericht 
 
 

Gezinsverpleging in Beilen stopt 
 
Gezinsverpleging in Beilen wordt opgeheven. De gezinsverpleging van GGZ Drenthe is al 75 
jaar een bekend begrip in Beilen. Deze vorm van zorg, waarbij cliënten in een gezin worden 
geplaatst onder verantwoordelijkheid van de instelling, is uniek in Nederland. Op 13 januari 
2012 nemen de verpleegkundigen officieel afscheid van het laatste gezin.  
 
Gezinsverpleging  
Stichting Beileroord (nu GGZ Drenthe) is in 1923 gestart met de psychiatrische gezinsverpleging in 
Beilen en omgeving. Cliënten van Beileroord woonden bij gezinnen in Beilen en omstreken. Het ging 
hier om cliënten met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problemen. Zij hielpen bij deze 
gezinnen vaak mee op het land en in de huishouding. De gastgezinnen kregen een vergoeding als zij 
een cliënt in huis namen.  
 
Begeleiding  
De cliënten die gebruik maakten van gezinsverpleging werden begeleid door een aantal 
verpleegkundigen van De Baander. Eén keer per week hielden zij een bijeenkomst met alle cliënten 
waarin ze bespraken hoe alles liep. Daarnaast werden de cliënten ondersteund bij persoonlijke 
hygiëne, medicatie, sociale contacten en winkelen en alles wat verder noodzakelijk was.  
 
Waarom stopt de gezinsverpleging?  
In 1940 beleefde de Baander haar hoogtepunt; toen waren er 318 cliënten die onder de 
gezinsverpleging vielen. De begeleiding bestond uit een heel team verpleegkundigen en een 
multidisciplinair team. In 2004 is de Baander als zelfstandige afdeling bij de Lotting (nu Centrum 
Ouderen Psychiatrie) gaan horen. Het beleid was erop gericht om de Baander af te bouwen. Dit is de 
afgelopen jaren dan ook gebeurd. Door overplaatsingen naar andere woonvormen, het Centrum 
Ouderen Psychiatrie en wegens het overlijden van cliënten is de Baander steeds kleiner geworden. 
Op 18 november 2011 is de laatste cliënt van de Baander (afdeling GGZ Drenthe) overgegaan naar 
het Centrum Ouderen Psychiatrie van GGZ Drenthe.  
 
Afscheid laatste gezin  
Op 13 januari 2012 wordt officieel afscheid genomen van het laatste gezin. Dit gezin had de afgelopen 
24 jaar een cliënt in huis. Ook daarvoor heeft het gezin woonruimte geboden aan een aantal cliënten.  
‘Zonder de gastvrijheid van de gezinnen in Beilen en omstreken was deze vorm van zorg niet mogelijk 
geweest. Daar staan we graag even bij stil door het laatste gezin in het zonnetje te zetten’, aldus 
verpleegkundige Sietie Volbeda.  
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