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,,Je ziet hoe zwaar ze het heeft.

,,Afbouw van bedden in GGZ moet gepaard

,,Signaalgericht werken is de nieuwe norm’’

zorg moet maatwerk zijn’’
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Adviespunt
Zorgbelang
Heeft u een vraag of klacht over zorg en
welzijn? Wij helpen u verder.
Adviespunt Zorgbelang is een initiatief
van Zorgbelangorganisaties. Wij komen op
voor de belangen van zorggebruikers en
zetten ons in voor de kwaliteit van de zorg.

WAT KUNNEN WIJ VOOR U DOEN?
Wij geven informatie, advies en
ondersteuning. Onze medewerkers kennen
de zorg in uw buurt en zijn op de hoogte
van relevante wet- en regelgeving. Wilt
u advies over hoe u uw zorg of hulp kunt
regelen? Ervaart u knelpunten en komt u er
zelf niet uit? Wij helpen u verder.

GRATIS EN ONAFHANKELIJK
Adviespunt Zorgbelang is onafhankelijk van
zorginstellingen, gemeenten, Jeugdzorg en
indicatiestellers. De dienstverlening is gratis.

Geestelijke gezondheidszorg anno nu;
een inventarisatie

SPECIALISMEN ONDER ÉÉN DAK
Bij ons bent u aan het juiste adres voor al
uw vragen en kwesties over zorg en welzijn.
• Cliëntondersteuning gezondheidszorg:

De moord op Anne Faber, die velen diep schokte, maakte onmiddellijk

wil nemen. Of de jongere die hulp weigert, maar ondertussen zichzelf, zijn

Bij een vraag of klacht over uw huis-

een felle discussie los rond het verschijnsel ‘TBS’. Het bracht onder

radeloze ouders en zijn omgeving in de problemen brengt.

arts, specialist, tandarts, apotheker,

meer verbijstering teweeg over het onvermogen van justitie en de zorg

De veranderingen in ‘de zorg’ hebben de afgelopen jaren ook grote

fysiotherapeut of andere hulpverlener

om hierin meer dwingend op te treden. De Eerste Kamer behandelt op

gevolgen gehad voor de geestelijke gezondheidszorg. Patiënten niet

bel: 0900 243 70 70

dit moment drie wetten die de oude wet ‘gedwongen opname’ gaan

opsluiten in dure, afgelegen instituten, maar opvangen in de eigen

vervangen.

woonomgeving. Politieke keuzes met vergaande consequenties. Voor de

• Cliëntondersteuning langdurige zorg

familie, voor het zorgsysteem, voor de handhavers van de openbare orde.

Indien u 24 uur per dag zorg nodig heeft.

Eén daarvan, de Wet Forensische Zorg, moet een antwoord op deze

In deze vierde editie van de Zorgkrant staan we stil bij een aantal aspecten

Voor het regelen en uitvoeren van uw zorg

ongewenste situatie geven. Maar het gaat niet alleen om levensgevaarlijke

van de geestelijke gezondheidszorg anno 2017. De artikelen zijn ook dit

in een instelling of thuis bel: 0900 243 8181

delinquenten die handelen onder invloed van een psychische stoornis. Het

jaar van de hand van onafhankelijk journalist en tekstschrijver Jellie Kiefte/

gaat ook om de veelvuldig in persberichten opduikende ‘verwarde mensen’

Tekstenzorg.nl. De Zorgkrant kwam mede tot stand in samenwerking met

die overlast veroorzaken of die een gevaar vormen voor zichzelf of voor

Zorgbelang Gelderland/Utrecht.

anderen. Zoals de dementerende oudere die zijn medicijnen niet langer

• Cliëntondersteuning sociaal domein
Advies over kwesties met uw gemeente,

Daan Bleuel, eindredactie Zorgkrant

hulpverlener of zorginstelling. Bekijk op
de website of uw gemeente deze dienst
aanbiedt. Adviespuntzorgbelang.nl

COLOFON: De Zorgkrant is een uitgave van BDUmedia en wordt als bijlage bij onze kranten verspreid in een totaaloplage
van 775.000 exemplaren. De bijlage kwam mede tot stand in samenwerking met Zorgbelang Gelderland/Utrecht

• Vertrouwenspersoon Jeugdhulp
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hebben met zorg voor de jeugd bel:
088 555 10 00
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M A N T E L ZO R G B I J M E N S E N M E T E R N S T I G E P S YC H I S C H E A A N D O E N I N G E N

,,Je ziet hoe zwaar ze het heeft.
Dat doet zo’n pijn van binnen”
Barrie (62) en Evert (64) Roovers gaan
er een weekje tussenuit. Dat klinkt
luchtiger dan het is. Ze weten dat hun
volwassen dochter daar heel angstig
van wordt. ,,Van de zomer gingen we
twee weken weg maar eigenlijk trekt
ze dat niet. Ondanks rustgevende
medicijnen en goede begeleiding
vanuit haar woonvorm ging ze zichzelf
toch weer snijden.”

Barrie en Evert
Roovers over
mantelzorgvereniging
Ypsilon:
“We hadden het
gevoel dat we
thuiskwamen”
(Foto: Jellie Kiefte)

Barrie zucht even. Die balans tussen goed
voor jezelf zorgen en er zijn voor je volwassen
kind met een ernstige psychische aandoening
blijft moeilijk. Mantelzorgers zoals ouders
en partners hebben het zwaar. Vooral bij de
psychische aandoeningen waarbij de persoon
in kwestie zelf niet beseft dat hij of zij ernstig
psychisch ziek is. Menig patiënt gaat daardoor
van behandelaar naar behandelaar, al dan niet
afgewisseld met een crisisopname. Zo’n crisis
kan zich uiten in gevaarlijk gedrag naar zichzelf
of naar anderen, meestal tijdens een psychose.
Vaak weten ze daar later niets meer van.
Barrie en Evert hebben al veel met hun dochter
meegemaakt. Evert: ,,Ze heeft nu als diagnose

Het angstige voorgevoel van Barrie bleek echter

regelmatig een informatieavond en er is iedere

schizo-affectieve stoornis. Maar voor ons is het

te kloppen: haar dochter had kans gezien een

maand een gezamenlijke maaltijd. De infor-

ERVARINGSDESKUNDIGE TIPS VAN
BARRIE EN EVERT ROOVERS

een etiket en meer niet. Onze dochter is onze

dodelijke hoeveelheid pillen mee te nemen.

matieavond in juli over de aanstaande Wet

Aan hulpverleners:

dochter met haar eigen verhaal en karakter.”

Toen de ouders de volgende ochtend geen

Verplichte GGZ (zie artikel Wetgeving GGZ) werd

1. Zorg voor menswaardige hulp aan mensen

Hij wil er maar mee zeggen: de diagnose geeft

gehoor kregen bij de woning van hun dochter

goed bezocht door naasten, hulpverleners en

slechts aan dat ze psychisch ernstig ziek is,

pakten ze een ladder om naar binnen te komen.

gemeenteambtenaren. Evert Roovers is zelf

verder kun je er niet veel mee.

Ze kwamen net op tijd.

ambtenaar geweest en weet hoe belangrijk het

blijft, als hulpverleners weer zijn vertrokken.

in crisis.
2. Werk samen met familie en naasten. Familie

is dat de gemeente goed geïnformeerd wordt

Het kost misschien inspanning om familie

dat doet zo’n pijn.” Hun dochter beseft maar ten

YPSILON

over de inwoners met een ernstige psychische

erbij te betrekken, maar het levert betere

dele wat er met haar aan de hand is.

De specifieke kennis of intuïtie van de

aandoening. Ook deze groep wordt geacht

zorg op en vaak ook creatieve oplossingen.

Een eerdere diagnose van borderline met een

mantelzorger kan op alle fronten meerwaarde

zolang mogelijk zelfredzaam te zijn. Maar het

angst- en dwangstoornis bevestigde wat Barrie

geven aan behandeling en begeleiding. De

zijn wel mensen met een ernstige chronische

Geeft ze aandacht. Leer ze via cursussen hoe

en Evert al jaren wisten: onze dochter is anders,

mantelzorger kent de persoon en weet daardoor

psychische ziekte. Ze zijn kwetsbaar en kunnen

ze met de situatie om kunnen gaan en

ze is ziek. Vanaf haar jonge kindertijd was het

of het echt goed gaat of dat er sprake is van

niet zonder ondersteuning, hoewel ze er zelf

verwijs ze naar ervaringsgroepen.

tobben. Als huilbaby, als schoolmeisje met altijd

sociaal gewenst gedrag. Vaak herkent de

soms anders over denken. Op zich vindt Evert

buikpijn, misselijk, huilbuien, helemaal overstuur

mantelzorger ook eerder de signalen van een

het mooi dat de gemeente nu meer bij deze

Aan familie:

bij veranderingen… zelfs het verschuiven van

dreigende psychose. Door goede samenwerking

groep patiënten betrokken wordt, bijvoorbeeld

1. Zorg dat je betrokken bent en blijft bij de

een blikje op tafel maakte haar van slag. En

tussen behandelaar, begeleider en mantelzorger

via een sociaal team. Maar hij weet ook dat

dan die pesterijen op school, een moeizame

heeft een behandeling, inclusief begeleiding op

voor een gemeente uiteindelijk de begroting

puberteit met wilde verhalen waarvan je niet

de werkvloer en in de woonvorm, meer kans op

doorslaggevend is. En dan ligt de valkuil van te

wist wat je moest geloven. Barrie: ,,Alles ging bij

resultaat en rust voor alle betrokkenen. Evert

algemene oplossingen op de loer. ,,Voor mensen

haar extreem.”

Roovers: ,,Betrek de familie erbij, dan vind je

met een ernstige psychische aandoening is

samen eerder hulp op maat,”

maatwerk en goede onderlinge samenwerking

Barrie: ,,Wij zien vooral hoe zwaar ze het heeft en

VOORGEVOEL

nodig, vooral ook met de familie.”

3. Zorg voor brede ondersteuning aan familie.

behandelrelatie.
2. Zorg ook goed voor jezelf. Hoe moeilijk dat
ook is, zeg op tijd nee als je iets niet aankunt.
3. Regel hulp voor jezelf. Praat met je huisarts
en regel een wat langer consult.
4. Neem contact op met een familieorganisatie.
Vraag advies. Haal steun bij een groep

Desondanks voltooide hun dochter de

Betere samenwerking door wederzijdse

lotgenoten bij jouw in de buurt/regio.

middelbare school en de MEAO. Toen ze 22

informatie en daarmee een passende rol voor de

Het is bewezen dat dit je verder helpt.

jaar was kreeg ze een baan in de economische

familie is één van de doelstellingen van Ypsilon,

WAT IS EEN PSYCHOSE?

sector. Evert: ,,Ja, ze is goed met cijfers, want

de vereniging voor familieleden en naasten van

‘Een psychose is een mengbeeld (syndroom)

ze blijft maar tellen. Alles moet deelbaar zijn

mensen met een psychosegevoeligheid. Toen de

van verschillende symptomen die bij iedereen

INFORMATIE VOOR MANTELZORGERS

door twaalf, zo niet, dan is ze in paniek.” Maar

dochter van Evert en Barrie last van psychoses

anders zijn. Overkoepelend kun je zeggen

» Voor informatie, belangenbehartiging en

die baan had ze toch maar mooi en dus wilde

begon te krijgen kwam voor hen Ypsilon in

dat iemand het contact met de werkelijkheid

herkenning: www.ypsilon.org/naasten

ze ook op zichzelf wonen, in Zaltbommel. Tot

beeld. Evert: ,,We hadden het gevoel dat we

kwijt is. Kenmerken zijn in de war en angstig

» Zie ook www.thuisarts.nl, zoeken op ‘Ik

op haar 23ste de eerste crisis kwam en opname

thuiskwamen.”

zijn, last hebben van hallucinaties en/
of waandenkbeelden hebben. Iedereen is

noodzakelijk werd. Op de gesloten afdeling

ondersteun iemand met psychische klachten’.
» Via Zorgbelang Gelderland / Utrecht kunt

van de psychiatrische kliniek verzamelde ze

Door Ypsilon houden mantelzorgers het langer

psychosegevoelig. Pas zodra je niet meer de

u terecht voor informatie over specifieke

medicijnen. Voor straf werd ze de instelling

vol. Ze ontmoeten begrip en herkenning,

baas bent over de kenmerken, vormt het een

GGZ-patiëntenverenigingen.

uitgezet. Haar ouders kregen bij navraag nul

Ypsilon komt voor hun belangen op en geeft

probleem.’

Kijk op: www.zorgbelanggelderland.nl.

op het rekest: sorry, in verband met de privacy

ondersteunende informatie.

Bron: www.samensterkzonderstigma.nl.

doen wij geen mededelingen. Barrie vroeg toch

Barrie en Evert hebben met andere mantel-

Meer informatie over psychose en hoe je als

www.samensterkzonderstigma.nl en

nog eens indringend of echt alle medicijnen

zorgers een afdeling van Ypsilon in Tiel

naaste kunt helpen is te vinden op www.ypsilon.

www.kwaliteitsontwikkelingggz.nl.

weer gevonden waren. Ja hoor, geen zorgen.

opgestart, eind 2015. De vereniging organiseert

org/psychose.

» Veel informatie is ook te vinden op
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J A CO B I N E G E E L O V E R A M B U L A N T I S E R I N G G G Z :

,,Afbouw van bedden in GGZ moet gepaard
gaan met opbouw van behandeling thuis”
,,In Nederland was het lange tijd tamelijk vanzelfsprekend om mensen met ernstige
psychische klachten op te nemen in een psychiatrische kliniek. Vanzelfsprekender
dan in de ons omringende landen. In de afgelopen jaren hebben we de
opnamecapaciteit fors afgebouwd. Maar afbouw van bedden is één kant van de
zaak. Afbouw moet gepaard gaan met de opbouw van ambulante zorg, zorg in
de thuissituatie. Die opbouw vraagt veel van de manier waarop we de geestelijke
gezondheidszorg in Nederland inrichten en organiseren.’’
Jacobine Geel werd bekend als theologe en

gemeente of regio. Spoedzorg wordt overal

televisiepresentator. Sinds juni 2013 is ze

anders geregeld en als dat goed werkt moet

echter ook in de wereld van de geestelijke

dat zo blijven. Belangrijker nog zijn onze

gezondheidszorg (GGZ) een bekend gezicht:

gezamenlijke inspanningen om een crisis te

ze is bestuursvoorzitter van GGZ Nederland,

voorkomen. Daarom is het goed om te zorgen

de brancheorganisatie voor instellingen in de

voor GGZ-deskundigheid in het wijkteam,

geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg.

dichtbij de inwoners.”

Geel valt op doordat ze de verbinding zoekt.
De noodzaak tot samenwerking met andere

POH GGZ

partijen is voor haar glashelder nu de psychisch

De ontwikkeling van de praktijkondersteuner

zieke patiënt vaker thuis wordt geholpen:

huisarts GGZ (POH GGZ) ziet Geel als een

,,De meeste patiënten zijn gebaat bij een zo

‘stille revolutie op maat’. Ook voor deze

kort mogelijke opname, want pas in de eigen

toegankelijke psychische hulpverlening willen

omgeving weet je of er echt sprake kan zijn van

GGZ-organisaties meer gaan betekenen: ,,Door

Bavinck: ,,We hadden te weinig zicht op wat

een gezondheidscentrum zijn voor mij als

herstel. Dan moet je je als GGZ wel verdiepen

wachtlijsten zijn mensen soms te lang verstoken

er in de GGZ gebeurde met onze patiënten.

praktijkondersteuner GGZ een voordeel.

in het leven thuis: hoe woont iemand, heeft

van specialistische zorg, wat een verzwaring

De verslaglegging vanuit de GGZ was daarvoor

Als je weet dat iemand met diabetes bij de

hij werk of bezigheden, is er een netwerk

betekent voor de huisartsenpraktijk. Wat kan

te beperkt en andersom wist de GGZ te weinig

somatische verpleegkundige zit en wil stoppen

van familie of vrienden? De GGZ hoeft al die

helpen zijn meekijkconsulten, de mogelijkheid

van de problematiek waarmee de patiënt bij

met roken, zijn de psychische klachten die dat

dingen niet zelf te organiseren maar ze zijn

voor huisarts of POH’er om even een specialist

de huisarts op het spreekuur komt. Er was

met zich meebrengt ook beter te duiden en te

van wezenlijk belang voor het herstel. Daarom

te kunnen bellen. Een ander aandachtspunt

nauwelijks tot geen communicatie tussen

behandelen.”

moeten we nadrukkelijk aansluiting zoeken bij

is een goede overdracht naar de huisarts als

GGZ en huisarts.”

De huisarts en zijn praktijkondersteuner merken

partners zoals huisartsen, woningcorporaties,

de specialistische behandeling is afgerond of

schuldhulp...”.

stopgezet.”

Jacobine Geel. (Foto: Niek Tricotteux)

direct de gevolgen van maatschappelijke

KORTE LIJNEN

veranderingen in hun spreekkamers. Zeilmaker:

Landelijk ontstond de functie POH GGZ in

,,Dat ouderen, ook dementerende ouderen,

Geel blikt in dit verband ook vooruit naar

Huisarts Willem Bavinck uit Soest maakte al

2007, door de toenemende vraag naar hulp

langer thuis moeten wonen zorgt voor

de aanstaande wet ‘verplichte GGZ’, waarbij

in 2010 gebruik van praktijkondersteuning

bij psychische en psychosociale problemen.

eenzaamheid en psychische klachten. De

de rechter iemand niet alleen verplicht kan

GGZ, samen met de overige huisartsen in

De praktijkondersteuner huisarts GGZ is er

economische crisis merkten we direct: veel burn-

laten opnemen maar ook kan verplichten tot

Soest. Onderling is de samenwerking heel

voor kortdurende behandelingen, voor een

out klachten, werkstress en verliesverwerking

behandeling, ook thuis. Geel ziet deze wet als

goed. Dat leidt tot de unieke situatie dat

goede inventarisering van de klachten bij

doordat mensen hun werk kwijtraakten.

een extra aansporing voor de GGZ-organisaties

naar praktijkondersteuners wordt verwezen

doorverwijzing, voor wachttijdoverbrugging en

Volwassenen maar ook de jeugdigen staan erg

om samenwerking te verbreden: ,,We hadden

voor groepsconsulten voor rouwverwerking,

voor nazorg na specialistische GGZ. Voor veel

onder druk in deze tijd, met angststoornissen en

al de nodige ervaring achter de voordeur

slaapstoornissen, minder piekeren en

mensen blijkt hulp door de POH GGZ financieel

depressies tot gevolg.” Bavinck voegt daaraan

met F-ACT-teams (team voor behandeling en

mindfulness.

en gevoelsmatig aantrekkelijk: geen eigen risico

toe: ,,Ook merken we een onthutsend snel
toenemend aantal echt- en vechtscheidingen”.

begeleiding rond mensen met een ernstige

en de praktijkondersteuner

psychische aandoening, red.). In de komende

werkt samen met de

jaren komt er meer aandacht voor het netwerk

vertrouwde huisarts.

om de patiënt heen. Het contact met de familie

De praktijkondersteuner

SOMS GENEZEN, VAAK VERLICHTEN,
ALTIJD TROOSTEN

is belangrijk, maar ook met gemeente, politie,

GGZ probeert de

Voor Franciska Zeilmaker is het recente inzicht

school, zodat we maximaal kunnen bijdragen

ontwikkelingen in de

herkenbaar dat een lagere intelligentie, vaker

aan stabiliteit in het leven van mensen die van

zorg en de initiatieven

dan voorheen gedacht werd, een rol speelt

ons zorg ontvangen.”

en plannen van de

bij gecompliceerde psychische problematiek:

gemeente bij te houden

,,Wij zien soms mensen die op zoveel terreinen

BRANDWEER

én staat in verbinding

problemen hebben dat je je weleens afvraagt

Hierbij is 7x24-uur crisisopvang in de wijk

met de gemeentelijke

hoe het met hun intelligentie gesteld is. Binnen

essentieel, betoogt Jacobine Geel. ,,Dat moet

sociale wijkteams. En voor

de POH GGZ is dat zeker een aandachtspunt:

wat ons betreft gewoon een voorziening

doorverwijzing is er contact

hoe kunnen we deze groep detecteren? Hoe

zijn, zoals de brandweer. Dat kan nu nog niet

met GGZ-behandelaars.

pakken we het aan? Het is belangrijk om

met de huidige bekostigingssystematiek.”

Willem Bavinck: ,,Dat is voor

aansluiting te vinden bij deze mensen. Maar

Crisisopvang buiten kantooruren is eveneens

een huisarts niet te doen

we moeten ook vaststellen dat niet alles op te

belangrijk, zeker ook als onderdeel van het

en niet bij te houden. Ook

lossen is. Als POH’er wil ik dan samen kijken naar

terugdringen van de huidige wachtlijsten bij

de patiënten verdwalen

wat er wel kan en die krachten aanboren. Willem

specialistische GGZ. ,,Alles hangt met elkaar

in al die voorzieningen.

Bavinck: ,,We geven de mensen niet op. Soms

samen. Als je de wachtlijsten wilt aanpakken

Mijn praktijkondersteuner

is het vooral een kwestie van geduld. Pappen

moet je eerst naar de spoedeisende geestelijke

Franciska vervult een

en nathouden kan ook verlichting geven.” In

gezondheidszorg kijken. Wij maken nu een

belangrijke brugfunctie.”

moeizaam Frans: “La médecine c’est guérir

samenhangend voorstel voor het ministerie van

Franciska Zeilmaker vult

parfois, soulager souvent, consoler toujours.”

aan: ,,De korte lijnen

De dokter kan soms genezen, vaak verlichten,

VWS, al realiseren we ons goed dat één landelijk

Huisarts Willem Bavinck en praktijkondersteuner Franciska Zeilmaker.

model niet werkt. Het gaat om maatwerk, per

(Foto: Ronald Kersten)

met huisarts en andere disciplines binnen

altijd troosten.
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B I J T E V E E L PAT I Ë N T E N M E T P S YC H I S C H E K L A C H T E N W O R DT H E T L A G E R E I Q
T E L A AT H E R K E N D O F E R K E N D

Als de dokter denkt dat je
begrijpt wat hij zegt
,,De behandelaar moet zich aanpassen
aan het lagere IQ van zijn patiënt,
andersom kan niet,” zegt Jeanet
Nieuwenhuis, psychiater bij VGGNet.
Artsen en behandelaars in de
geestelijke gezondheidszorg zijn zich
er nog te weinig van bewust dat veel
van hun patiënten minder begaafd
zijn. Gewone mensen met soms een
heel vlotte babbel. Maar het niet
herkennen van zwakbegaafdheid in de
spreekkamer kan dramatische gevolgen
hebben. ,,Depressies of trauma’s
worden meer dan eens gemist.”

door je knieën moet om erachter te komen

arts of praktijkondersteuner van de huisarts

De patiënt zelf wil die conclusie van een lager

wat er scheelt. Ook omdat, door die lagere

voor de geestelijke gezondheidszorg, ook de

IQ meestal niet direct aanvaarden. Jeanet

begaafdheid, de emotionele ontwikkeling

wijkteams moeten zich er meer van bewust

Nieuwenhuis vertelt meelevend: ,,Vaak komen

vaak is blijven steken op het niveau van een

zijn dat mensen vaak lang niet alles begrijpen.

mensen met veel tegenzin bij ons. Ze hebben

tiener of jonger. Maar je hebt ondertussen wel

Er moeten belletjes gaan rinkelen als de

al veel ervaringen van mislukking en verlies

met volwassenen te maken en met volwassen

emotionele ontwikkeling niet passend lijkt bij

achter de rug en dan horen ze bij ons dat ze

problemen zoals huwelijksproblematiek,

de leeftijd, of als de schoolperiode een ware

verstandelijk beperkt zijn. Dat vreet aan je

hypotheken, problemen op het werk…”

worsteling is geweest. Als er langlopende

gevoel van eigenwaarde. Ons werk bestaat ook

We hebben het over mensen die vaak bij de

problemen zijn op het werk, met de kinderen

uit het begeleiden van een soort rouwproces.

huisarts komen en maar niet opknappen,

of in de relatie. Als er problemen zijn met

Uiteindelijk zijn de mensen opgelucht dat ze bij

aldus Nieuwenhuis. ,,Deze groep die langdurig

huurachterstanden of de hypotheek. Wijkteams

ons worden geaccepteerd: je bent goed zoals je

psychiatrische hulp nodig heeft gaat zo’n vijftien

kunnen veel baat hebben bij de kennis en

bent. Dat zorgt voor de ruimte in het hoofd die

tot twintig jaar eerder dood. Het is een heel

ervaring van MEE, adviseert Nieuwenhuis. Ook

nodig is voor herstel.”

kwetsbare groep, ook op lichamelijk gebied. Om

Zorgbelangorganisaties hebben veel ervaring.

ze te helpen moeten alle folders in eenvoudige

,,Veel mensen met een licht verstandelijke

,,Als ik terugdenk aan de jaren dat ik huisarts

taal. We overvragen het merendeel van onze

beperking kunnen gevoelens niet goed onder

MEER INFORMATIE:

was zie ik die ene vrouw weer voor me, die

patiënten enorm.”

woorden brengen. Ook omdat het ze niet is

» Artikel en de uitzending op 8 september

geleerd. Dan kan het moeilijke gedrag worden

ik toen iedere week op mijn spreekuur had.

jl. van Omroep Gelderland over dr.

BELLETJES

gediagnosticeerd als bijvoorbeeld ADHD.

had maar ik had het toen niet door.” Jeanet

Het lastige is echter dat veel van de mensen

Depressies en trauma’s worden daardoor

Nieuwenhuis werd eerst huisarts en later

die zich met een lagere intelligentie door het

meer dan eens gemist en de persoon gaat

Joke Stoffelen, tel: 026 384 28 61, mail:

kinder- en jeugdpsychiater. Zeven jaar geleden

leven worstelen ware meesters zijn in het

hard achteruit. Soms krijgt zo iemand zelfs

jokestoffelen@zorgbelanggelderland.nl

specialiseerde zich verder in psychiatrie bij

verhullen. Ze gebruiken moeilijke woorden en

de diagnose dementie. Maar twee maanden

patiënten met een verstandelijke beperking

presenteren zich sterk. Bij doorvragen blijkt dat

antidepressiva blijken opeens wonderen te

poliklinieken in Doetinchem, Warnsveld,

en ging werken voor VGGNet. Haar ervaringen

ze niet altijd weten waar ze het over hebben.

doen. De mevrouw met wie we dit meemaakten

Apeldoorn.

als huisarts en jeugdpsychiater komen goed

Een arts moet checken of zijn patiënt begrijpt

knapte er enorm van op. Alleen ligt haar gezin

van pas bij deze specialisatie die in feite een

wat hij heeft gezegd, vindt Nieuwenhuis.

inmiddels wel uit elkaar door alle ellende van

bel 0900 999 88 88 of mail naar

verbreding is: een laag IQ heeft invloed op

En niet alleen een GGZ-behandelaar, (huis-)

voorgaande jaren.”

info@mee.nl

Achteraf bezien denk ik dat ze een lager IQ

Nieuwenhuis.
» Zorgbelang Gelderland/Utrecht:

» www.VGGNet.nl/site/Contact, voor de

» MEE: voor hulp in de buurt,

zowel de psychische als lichamelijke en sociale
gesteldheid. Een laag IQ wordt bij de GGZ-

Jeanet

behandeling (te) vaak over het hoofd gezien

Nieuwenhuis.

blijkt uit onderzoekswerk van Nieuwenhuis.

(Foto: Niek

Deze conclusie roept herkenning op en

Tricotteux)

opende de ogen van veel collega’s. Los van dit
onderzoek kreeg ook het Schakelteam Personen
met Verward Gedrag signalen van hulpverleners
dat bij veel verwarde mensen sprake is van
een licht verstandelijke beperking. Politie en
veiligheidshuizen zijn zich daarover aan het
bijscholen (zie artikel Schakelteam). Herkenning
te over dus, maar niet altijd erkenning. De
voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor
Psychiatrie, Damiaan Denys, vindt bijscholing
voor psychiaters te voorbarig, zegt hij in een
artikel in de Volkskrant van 19 augustus: ,,In het
begin vertrouw je op je patiënt en ga je uit van
een gemiddeld cognitief niveau.”

DOOR DE KNIEËN
Wereldvreemd? ,,Ik zeg niks”, zegt Jeanet
Nieuwenhuis ironisch. Daarnaast is er het
makkelijke vooroordeel binnen de psychiatrie

Als iemand een lager IQ heeft dan

bij zo’n 4 op de 10 mensen die langdurig een

dat 44 procent van de 318 opgenomen

dat je als psychiater voor de minder begaafde

gemiddeld, betekent dit dat die persoon

psycholoog of psychiater nodig hebben of

patiënten bij GGNet vermoedelijk een

patiënten niets kunt doen. Het kan wel maar

minder intelligent is dan de meeste

opgenomen zijn, sprake is van een lager IQ.

laag IQ heeft. Dat is aanzienlijk hoger

je moet het willen, benadrukt ze. Je moet

mensen. Iets begrijpen of aanleren gaat

je als psychiater echt in je minder begaafde

minder goed of minder snel. IQ komt van

Jeannet Nieuwenhuis is beleidspsychiater en

algemeen. Vergelijkbare cijfers gelden

patiënt willen verdiepen én aanpassen. Een

Intelligentie Quotiënt. Quotiënt betekent

onderzoeker bij GGNet. Als psychiater werkt

ook voor de ernstig zieke patiënten

gangbare therapie is goed mogelijk maar

hoeveelheid. De meeste mensen hebben

ze bij het expertisecentrum voor psychiatrie

die thuis worden behandeld vanwege

je moet vaker checken of het landt, je moet

een IQ van 100. We noemen iemand licht

en verstandelijke beperking VGGNet. Op 19

psychiatrische problemen. Dit blijkt uit

je taalgebruik aanpassen, vaker herhalen,

verstandelijk beperkt bij een IQ van 50 tot

augustus verscheen een spraakmakend artikel

een nog ongepubliceerde vervolgstudie,

visualiseren. Nieuwenhuis: ,,Volwassenen met

70 (met aanpassingsproblemen op diverse

in de Volkskrant ‘Waarom behandelaren een laag

waaraan 1.200 patiënten van meerdere GGZ-

een lager IQ kunnen hun problemen minder

leefgebieden) en zwakbegaafd bij een IQ

IQ vaak over het hoofd zien’. Dit artikel ging over

instellingen verspreid over het land hebben

goed verwoorden en aangeven. Dat betekent

van 70 tot 85. Uit onderzoeken blijkt dat

het onderzoek van Nieuwenhuis waaruit bleek

meegewerkt, aldus de Volkskrant.

dat je als psychiater of arts bij wijze van spreken

dan het percentage van 16 procent in het
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Burgemeester Hans van der Pas:
“Soms fiets ik er zelf even langs”

Een veilige samenleving,
ook voor mensen in de war

De burgemeester van Rhenen, Hans van der
Pas hééft wat met de verwarde inwoners in zijn
kleine gemeente. Hij wil ze echt kennen.

van der Knaap, de toenmalige burgemeester, een IBS
gekregen (inbewaringstelling, een spoedmaatregel voor
een gedwongen opname in een zorginstelling, red.). Ik
had dat graag geweten toen die persoon terugkwam naar

Verwarde mensen kunnen rare dingen doen. Soms
zijn ze gevaarlijk voor zichzelf of voor anderen.
Bijna iedere dag is daar wel een bericht over te
vinden. Aan de burgemeester de taak om zowel het
belang van de verwarde mens als de veiligheid van
de andere inwoners te dienen.

Eveneens lid van het Schakelteam is de burgemeester

waar je moet zijn voor ggz-hulp en uit welk potje moet wat

De Utrechtse gemeenten Veenendaal, Rhenen en

Rhenen. Maar Ede ligt in Gelderland en daar wordt een

van Sliedrecht, Bram van Hemmen. Hans van der Pas

betaald worden?

Renswoude gaan samenwerken in zeven verschillende

andere aanpak gehanteerd op het gebied van veiligheid.

hulpprojecten die variëren van tolerantie tot passend

Straks hebben we over en weer grensoverschrijdende

van twee, bestuurlijk gezien, behoorlijk verschillende

Sinds 2011 is er landelijk een forse toename van meldingen

vervoer voor personen met verward gedrag. Trekker van

afspraken hierover, ook met de zorginstellingen. En

provincies.

bij de politie over verward gedrag. Uit onderzoek van Bauke

deze vernieuwde aanpak is gemeente Veenendaal, die

we maken afspraken over vervoer. Het scheelt dat we,

is burgemeester van Rhenen, een stadje op de grens

Koekkoek, lector aan de HAN, blijkt dat vooral de financiële

levert ook de projectleider. Burgemeester Van der Pas: ,,Bij

bijvoorbeeld op het gebied van jeugdzorg, al veel

De drie bestuurders zijn eensgezind van mening dat de mens

en organisatorische onduidelijkheid over de toegang tot hulp

een kleine gemeente krijg je als burgemeester de buren

samenwerken in regio FoodValley (Barneveld, Ede,

Drie mannen kunnen daarover meepraten: Onno Hoes

centraal moet staan bij hulp aan personen die verward gedrag

belangrijke veroorzakers zijn van de toename aan meldingen

van verwarde personen letterlijk aan je bureau. Zorg

Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal,

is oud-burgemeester van Maastricht en voorzitter

vertonen. Niet de regelgeving of de financiering. Ze vinden dat

bij de politie. Ook bellen omstanders vaker dan vroeger de

dat ze verhuizen, smeken ze, alsjeblieft. Ik denk dan aan

Wageningen, red.). Het is zo belangrijk dat we elkaar

van het Schakelteam Personen met Verward Gedrag.

de maatschappij te ingewikkeld is geworden. Wie weet nog

politie en niet de ggz-meldpunten.

iemand waarbij jeugdzorg moest ingrijpen. De moeder

persoonlijk kennen als het om kwetsbare mensen gaat.

draaide door en reageerde af op haar directe omgeving.

Dan zeg je veel makkelijker: kan ik je even bellen over die

Soms kunnen we inderdaad iemand beter ergens anders

meneer of mevrouw?”

huisvesten, in samenwerking met de woningcorporatie.

Voorzitter Schakelteam Onno Hoes:
,,Signaalgericht werken is de nieuwe norm’’
Onno Hoes is een gedreven mens, hij
praat snel. Maar hij valt even stil bij
de vraag over wat het Schakelteam
uiteindelijk wil bereiken. Dan
formuleert hij: ,,We willen dat mensen
zich weer verantwoordelijk voor elkaar
gaan voelen. Dat ze om zich heen kijken
en niet op hun smartphone. Dat ze zien
dat iemand soms letterlijk en figuurlijk
de weg kwijt is en dan helpen. Dat ze
weten dat er zorg voor is. We kunnen
van alles regelen, maar dit vinden we
wezenlijk: hoe we ons gedragen naar de
mensen toe die in de war zijn.”

We maken dan afspraken met de nieuwe buren, zorgen

OVERSTUUR

voor bemoeizorg, dus zorg tegen wil en dank. Soms fiets ik

Burgemeester Van der Pas schuwt de hand in eigen

er zelf even langs. Ik vraag dan hoe het gaat en bel ook bij

boezem niet. ,,Soms komen er spontaan mooie

de buren aan.”

initiatieven vanuit de buurt om isolement tegen te gaan.
Als gemeente moeten we dat open tegemoet treden

FOODVALLEY

en daarbij het risico van mislukken incalculeren. We

Hans van der Pas: ,,Ik ben blij met de acties van het

werken zelf als gemeentelijke overheid die ingewikkelde

Schakelteam. Het zorgt er ook voor dat alle partijen,

maatschappij in de hand met onze regeltjes,

Meer informatie over het

ook de gemeenten die met provinciegrenzen te maken

voorbehouden en complexe brieven met veel te moeilijke

Schakelteam: www.vng.ng/

hebben, beter gaan samenwerken. Iemand uit mijn

teksten. Ook daar raken mensen van overstuur. Dat

gemeente had bijvoorbeeld al twee keer in Ede via Cees

moeten we niet meer willen.”

personen-met-verward-gedrag.

Hans van der Pas. (Foto: Gemeente Rhenen)

Hoe is het om verward te zijn? Kijk
eens op YouTube bij ‘De verwarde
man | Virtual Reality Project’, een
filmpje van KRO-NCRV over de
app die laat zien dat de scheidslijn

Het is niet per definitie onverschilligheid, de

Bram van Hemmen: ,,Wat zijn dit
voor rare maatschappelijke systemen?’’

Wat is verward?
Verward gedrag is een verzamelbegrip. Het Schakelteam Personen met

tussen gezond en verward gedrag

Verward Gedrag definieert het bij monde van voorzitter Onno Hoes: de

niet zo duidelijk is en dat iedereen

grip op het leven kwijt waardoor de persoon een gevaar vormt of dreigt te

de weg een keer kwijt kan raken.

De ogen van burgemeester van Sliedrecht, Bram van

hulp voor geesteszieken. Door zo’n cursus leer je over

Meer informatie via De Bagage-

Hemmen spuwen vuur: ,,Ik heb van dichtbij meegemaakt

psychische aandoeningen en ontwikkel je vaardigheden

drager, www.debagagedrager.nl,

hoe moeilijk deze maatschappij kan zijn. Toen wij als

om te kunnen handelen, zowel bij mensen met

zie ‘contact’.

familie mantelzorger werden voor onze psychisch zieke

beginnende psychische problemen als bij mensen in

zus was het nodig dat er een diagnose werd gesteld om

een crisis. Ik ben ook voorzitter van stichting House

Hoes: ,,In de ondersteuning, opvang en zorg van mensen met verward

meeste mensen willen best helpen, betoogt

vormen voor zichzelf en/of zijn of haar omgeving.
Wat doet het Schakelteam Personen met Verward Gedrag?

hij. ,,Maar ze vragen zich, terecht, af: wat

Ook lezenswaardig: ‘Verward

de juiste ondersteuning en hulp te krijgen. Dat bleek bijna

of Hope in Rotterdam: gezellige en laagdrempelige

gedrag is het van groot belang dat de persoon zelf en zijn familie centraal

haal ik aan? En: waar kan ik terecht met mijn

in Nederland. Hoe we omgaan

onmogelijk. Ik was toen nog deelgemeente-wethouder

ontmoetingspunten creëren waar iedere wijkbewoner

staan. Dat hulpverleners nauw samenwerken en niet loslaten voordat een

bezorgdheid? Je moet wel weten waar je

met mensen met psychische

in IJsselmonde, stadsdeel van Rotterdam. Ik had daar een

welkom is voor een maaltijd, een kop koffie én voor hulp.

ander het overgenomen heeft. Zo raakt niemand tussen wal en schip. Om

als buur, docent of postbode een melding

stoornissen’, Bauke Koekkoek,

sociale portefeuille, ook mijn vrouw, schoonzus en broer

Mensen die eerst hulp nodig hadden helpen nu anderen.”

dit te bereiken is het de bedoeling dat alle gemeenten en regio’s per 1

kunt doen. Wij streven naar een landelijk

lector aan de HAN.

hebben via hun werk goede contacten. We kregen het niet

oktober 2018 beschikken over een goed werkende aanpak. Het Schakelteam

bekend meld- en adviesnummer. Omdat

voor elkaar. Uiteindelijk, dankzij een nieuwe huisarts, is het

ondersteunt actiegericht de realisatie hiervan, adresseert knelpunten bij

regio’s verschillend zijn kan zo’n melding per

gelukt. Wat zijn dit voor rare maatschappelijke systemen

de juiste partijen, verbindt partijen en monitort de voortgang. Het team

regio bij andere organisaties terecht komen

waarbij je maar moet hopen dat je de juiste persoon

is ingesteld door het ministerie van VWS, het ministerie van Veiligheid en

voor de triage (eerste beoordeling van de

tegenkomt? Daarom zei ik direct ja toen mij gevraagd

Justitie en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten”, (website VNG).

melding en doorverwijzing, red.) Belangrijk is

werd om lid te worden van het Schakelteam. Ik wil dat de

vooral de samenwerking tussen de betrokken

Onno Hoes. (Foto: Schakelteam)

leefwereld van mensen centraal komt te staan, niet deze

Het Schakelteam is een praktisch vervolg op het onderzoekswerk

systeemwereld. Je kunt niet zonder systemen maar die

van het gelijknamige Aanjaagteam. Voorzitter van het Schakelteam

bevindingen van het Schakelteam. (Een

,,Als je meer van de achtergronden van iemand

waaronder passend vervoer. Per regio is dat

moeten dienend zijn, niet andersom. Maar op dit moment

is oud-burgemeester van Maastricht Onno Hoes. Andere leden van

Hoes: ,,Signaalgericht werken, dat moet de

veiligheidshuis is een plek waar verschillende

weet kun je beter handelen. Vooral behandelaars

een uitdaging en per regio kan de oplossing

zijn strafmaatregelen die uit die systemen voortkomen,

het Schakelteam vertegenwoordigen de politie, het OM, de GGZ, de

nieuwe norm zijn, zeker bij overheidsinstanties.

organisaties in een regio samenwerken om

zijn huiverig om informatie te delen, bang dat

verschillen: zorgtaxi, psycholance of iets anders.

lonend voor de schatkist, in plaats van initiatieven die

zorgverzekeraars, de gemeente (een wethouder en een burgemeester) en

En vooral vriendelijk werken. Ga op onderzoek

overlast, huiselijk geweld en criminaliteit

ze de privacy van hun cliënt schaden. Maar

Maar geen vervoer meer van verwarde mensen

erger kunnen voorkomen. Dat moet andersom.”

de gehandicaptenzorg. Ook zijn twee ervaringsdeskundigen lid van het

uit als je vermoedt dat er iets aan de hand is. De

aan te pakken, red.). ,,Dit moeten Zorg- én

wettelijk gezien mag er meer dan men denkt.

in politiebusjes met handboeien om.”

meeste mensen zijn blij als ze met zachte hand

Veiligheidshuizen worden’’, vindt Hoes. Hij wijst

Wij zeggen: gewoon doen, maar geef alleen de

De menselijke maat moet terug, vindt Hoes.

Waar moet de prioriteit van een burgemeester liggen:

geholpen worden bij het vinden van de juiste

op een belangrijk aspect dat te vaak onderschat

informatie die nodig is aan elkaar en leg goed

Hij ziet daarin een rol weggelegd voor veel

bij de veiligheid en bij het welzijn van al zijn inwoners

hulpverlener.” Als voorbeeld noemt Hoes de

wordt: ,,Veel verwarde mensen die overlast

vast welke informatie gedeeld is en waarom. De

maatschappelijke partijen. ,,Gelukkig komt

of eerst de zorg voor de kwetsbare en verwarde mens?

wijk-GGD’ers in Vught. Die worden op hun beurt

en onveiligheid veroorzaken blijken achteraf

rechter gaat er dan vaak in mee.’’

de sociale taak van de woningcorporatie

weer ingeseind door mensen uit hún netwerk

een licht verstandelijke beperking te hebben.

terug. De woningcorporaties denken zelf ook

,,Wat is veiligheid? Wij hebben onszelf wijsgemaakt dat

jaar geleden nog anders. Maar we zijn er nog niet. Met name preventie,

zoals wijkbewoners, postbodes, de eigenaar

We proberen de betrokken organisaties op

VERVOER

na over woonvormen die kunnen helpen,

risico’s in dit leven uit te bannen zijn. En onveilig gedrag

maar ook beveiligde zorg vragen nog om extra aandacht. Mensen

van een supermarkt of de huisarts. ,,Zij zijn er

landelijk niveau aan tafel te krijgen om hierover

Een andere uitdaging voor het Schakelteam

bijvoorbeeld woonvormen die tussen het

in het verkeer wordt geaccepteerd maar de verwarde

met verward gedrag, hebben vaak niet één probleem, maar meerdere.

vóórdat iemand echt in een crisis verkeert. Dat is

te leren. De politie pakt dit nu al op en we

is het harde feit dat de politie vanaf 1 januari

vroegere beschermd wonen en individueel

buurman niet. De tolerantie neemt af. Ik krijg als

Het Schakelteam pleit dan ook voor onder meer ‘ontschotting’ van

heel waardevol.”

zijn bezig met een handreiking hierover voor

2018 geen verwarde personen meer gaat

wonen in zitten. Maar ondanks al onze inzet

burgemeester klachten onder ogen van mensen die

financieringspotten zodat er snel gehandeld kan worden om een crisis

veiligheidshuizen.”

vervoeren. Hoes: ,,We zijn nu met alle partijen

zullen er mensen tussen wal en schip vallen en

zich al ergeren aan de brommende vijverpomp van

te voorkomen, in plaats van dat er vergaderd wordt over wie financieel

organisaties.”

team.
Waar gaat het Schakelteam zich het laatste jaar hard voor maken?
Hoes: ,,Er gebeurt veel in het land, overal wordt hard gewerkt. Dat was een

VEILIGHEID EN PRIVACY

,,Het is ook heel belangrijk om informatie over

in de tien politieregio’s in gesprek over dit

horen we verhalen van vuurtjes stoken op de

de buren. We moeten werken aan een omwenteling

verantwoordelijk is. Daarnaast pleit het Schakelteam per direct voor betere

Als de veiligheid in het geding is moeten

verwarde personen met elkaar te delen als

politievoornemen. Onze opdracht is en blijft:

vloer van de koopwoning: die mensen zijn totaal

van het denken in de samenleving, weer leren

ondersteuning en beveiligde zorg voor personen die gevaarlijk zijn. We

veiligheidshuizen nadrukkelijker bij deze

hulpverleners en terug te koppelen naar de

eind 2018 moet er een landelijk netwerk liggen

afgesneden van de samenleving.” Onno Hoes

samenleven. Leren signaleren en hulp inroepen.

problematiek betrokken worden, bleek uit

crisisdiensten en naar politie’’, vervolgt Hoes:

met negen samenhangende punten van aanpak,

knikt nadenkend: ,,We zijn nog lang niet klaar.”

Ik ben heel enthousiast over de MHFA, eerste

willen dat GGZ-instellingen en zorgverzekeraars daar heldere afspraken
Bram van Hemmen. (Foto: Schakelteam)

over maken”, aldus Onno Hoes.

ZORGKRANT 2017 | WETGEVING GGZ

NIEUWE WET TEN MOETEN MOGELIJKHEDEN VOOR GEDWONGEN OPNAME VERRUIMEN MAAR:

,,Verplichte psychische zorg
moet maatwerk zijn”
Familieleden die radeloos zijn omdat hun
ouder of kind geen behandeling wil maar
ondertussen zichzelf en zijn omgeving
in de problemen brengt. Een ex-TBS’er
waarvan het gedrag steeds grilliger
wordt. Een dementerende oudere die
medicijnen weigert. Met de huidige wet
‘gedwongen zorg’ kan in deze situaties
nog niet ingegrepen worden. In 2010 is
al besloten tot andere wetgeving over
gedwongen zorg in een eerder stadium
en in de thuissituatie. Het wetsvoorstel
ligt nu bij de Eerste Kamer.

RISICO OP NADEEL

,,Eigenlijk loopt daar de huidige praktijk van

januari gevoerd gaan worden. Maar de

Bij de nieuwe wet WVGGZ is aanzienlijk risico

het verstopte pilletje in de vla al vooruit

inwerkingtreding is waarschijnlijk pas in

op ernstig nadeel voor zichzelf of anderen

op de mogelijkheden die de nieuwe Wet

2019, wellicht 2020. Dat heeft te maken met

het criterium. Risico op nadeel is een ruimere

Zorg en Dwang geeft voor de thuissituatie

voorbereidingen. De officier van justitie wordt

formulering dan die van de BOPZ. Bij de

bij bijvoorbeeld dementerenden”, vindt

procesverantwoordelijke in de uitvoering van

BOPZ is daadwerkelijk gevaar voor zichzelf

Don. ,,Het wordt hoog tijd dat die wet in

deze wet. Zijn takenpakket wordt verbreed

of anderen bepalend voor het opleggen van

werking treedt.” Dat geldt wat hem betreft

omdat hij een regiefunctie krijgt, ook wat

dwang, dus het ontnemen van het grondrecht

ook voor de andere twee wetten, de WVGGZ

betreft het aansturen van het geneeskundige

dat iemand niet tegen zijn wil behandeld mag

en de Wet Forensische Zorg die straks de

deel. Dat vraagt om oefensituaties. Want

worden. De onvrijwillige zorg kan bestaan uit

BOPZ gaan vervangen. Toch gaat het nog

veranderingen in vrijwillige én onvrijwillige

maatregelen om crisissituaties af te wenden,

even duren, vertelt Don. ,,Het debat in de

psychische zorg zijn noodzakelijk’’, vindt Don:

de gezondheidstoestand te stabiliseren of te

Eerste Kamer over de drie wetten zal in

,,Maar dan wel meteen goed.”

verbeteren, terugval te voorkomen en te helpen
bij deelname aan de maatschappij. Don: ,,Zo

Senator Hans-Martin Don is Eerste Kamerlid

kan bijvoorbeeld een sociaal-psychiatrisch

namens de SP. Zijn opmerkingen over de

verpleegkundige, geruggesteund door de

aanstaande Wet Verplichte Geestelijke

zorgmachtiging van de WVGGZ, een sleutel

Gezondheidszorg (WVGGZ) in de trant van

krijgen en zo letterlijk achter de voordeur komen

‘cliënt centraal, zorg op maat, persoonsvolgende

bij een ‘zorgmijder’ (iemand die artsen uit de

zorg’ klinken als ronkend jargon. Maar ze zijn

weg gaat). Ook kan via deze nieuwe wet tot

het niet. Don is ook directeur van het Leger des

opname besloten worden. Het is de taak van de

Heils in Noord-Brabant en Limburg en weet uit

arts om onderzoek te doen naar de noodzaak

de praktijk dat alleen door individuele aanpak,

van de zorgmachtiging. Ook bij deze wet is

aandacht en gerichte hulp verwarde mensen

het uiteindelijk de rechter die bepaalt of de

weer uit het dal komen. ,,Verward is zo’n breed

zorgmachtiging er komt, of niet.”

begrip. Mede door een verslechterde sociaal-

Door al thuis in een eerder stadium de

economische situatie is het aantal verwarde

behandeling op te leggen kan meer schade

mensen gestegen. Op straat leven zorgt per

worden voorkomen, is de gedachte achter

definitie voor verward gedrag, dat doet wat

de aanstaande wet. Don: ,,Thuis kan er ook

met een mens. Hoe gaan we onze systemen

effectiever met de behandeling begonnen

zo maken dat mensen sneller hulp vinden en

worden. Er zijn veel waarborgen, waardoor pas

weer grip op het leven krijgen?”, verzucht hij.

in het uiterste geval voor dwang gekozen wordt.

Over de komst van de nieuwe GGZ-wetgeving

Eerst wordt alles op alles gezet om er goedschiks

is hij positief: ,,Bij de BOPZ, (bijzondere

uit te komen.”

opneming psychiatrische ziekenhuizen, red.)
stond de gedwongen opname centraal en het

PILLETJE IN DE VLA

gevaarscriterium. Bij de verplichte GGZ staat de

Ook bij de Wet Zorg en Dwang is straks

mens in het middelpunt.”

meer maatwerk mogelijk bij mensen thuis.

Veranderingen in wetgeving rond
de geestelijke gezondheidszorg
De afgelopen tien jaar is de regelgeving in de

aandoeningen. De overheid wil dat ook déze

psychische zorg compleet veranderd. De zorg,

laatste groep vaker thuis of via een polikliniek

dus ook de geestelijke gezondheidszorg, moest

geholpen wordt (ambulantisering).

goedkoper en dichterbij: minder opnames,

In 2015 kwam de nieuwe Wmo voor begeleiding

langer thuis wonen. De gemeente moet de

en dagbesteding, mantelzorgondersteuning,

inwoner ondersteunen bij zorgvragen.

beschermd wonen in geval van een psychische

Senator Hans-Martin Don, Eerste Kamerlid namens de SP. (Foto: Jellie Kiefte)

stoornis en maatschappelijke opvang bij

daarvan afhankelijk van de zorgverzekeraar en

of zijn omgeving dat hij of zij gedwongen

Vanaf 2007 verdween gefaseerd de AWBZ,

huiselijk geweld en voor dak- en thuislozen. De

van de gemeente. Er is in 2014 in de Tweede

opgenomen moet worden. Als deze rechterlijke

bedoeld voor onverzekerbare zorg maar

gemeente werd met ingang van 2015 via de

Kamer een motie aangenomen om deze groep

machtiging niet kan worden afgewacht vanwege

uitgegroeid tot een zorggrabbelton. Deze

Jeugdwet ook verantwoordelijk voor de jeugd-

onder de Wlz te laten vallen maar deze motie is

acuut gevaar, mag de burgemeester op verzoek

werd vervangen door de gemeentelijke Wet

GGZ.

(nog) niet uitgevoerd.

van een psychiater een noodmaatregel nemen:

Vanaf 1 januari 2014 werd de huisarts het eerste

Eveneens in 2015 werd de Wet langdurige zorg

Eén van de belangrijkste wetten in de GGZ is

In 2019, mogelijk 2020, wordt de BOPZ

aanspreekpunt bij psychische problemen.

(Wlz) van kracht, feitelijk een fors afgeslankte

de Wet Bijzondere Opneming in Psychiatrische

uitgesplitst in de Wet Verplichte GGZ (de

De huisarts behandelt lichte psychische

AWBZ. Langdurig psychisch zieken moeten

Ziekenhuizen (BOPZ). In de BOPZ wordt

gedwongen behandeling kan dan ook thuis),

klachten zelf in samenwerking met een

tenminste drie jaar aaneengesloten opgenomen

beschreven wanneer iemand gedwongen

de Wet Zorg en Dwang (regelingen rond

praktijkondersteuner GGZ. Ook is er sindsdien

zijn om voor zorg uit de Wlz in aanmerking te

opgenomen mag worden en wat zijn rechten

gedwongen zorg bij dementerenden en mensen

onderscheid tussen de Basis GGZ voor lichte

komen. Zo’n 16.000 mensen vallen hierdoor

zijn. De rechter beslist, naar aanleiding van

met een verstandelijke beperking) en de Wet

tot matige problematiek en Gespecialiseerde

tussen wal en schip. Ze hebben 24 uur per dag

advies van een onafhankelijk psychiater, of

Forensische Zorg (onderdeel van het wetboek

GGZ voor mensen met ernstige psychische

zorg en toezicht nodig. Nu is de financiering

iemand een dusdanig gevaar vormt voor zichzelf

van Strafrecht, deze wet vervangt deels de TBS).

de Inbewaringstelling (IBS).

maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
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Succesformule IPS werkt
Cris Bergmans is stafmedewerker bij
Kenniscentrum Phrenos. Trots vertelt
hij over het succes van Individuele
Plaatsing en Steun (IPS) in Nederland:
,,Uit een Nederlands effectonderzoek
naar de werking van IPS werden
cliënten 30 maanden gevolgd. De
uitkomst van het onderzoek leverde op
dat van de IPS-groep 44 procent van de
cliënten een betaalde baan had, tegen
25 procent bij de controlegroep.”

Een schaap met vijf poten?

Door IPS aan het
werk met een
ernstige psychische
aandoening

aandoening wil werken gaat hij of zij samen

Cris Bergmans grinnikt: ,,Een beetje wel, ja.

IPS is een verhaal apart. Een hoopvol

met de IPS-trajectbegeleider aan de slag.

Inmiddels zijn er bedrijven in alle soorten en

verhaal. Want voor de meeste mensen

De trajectbegeleider stemt af met het

maten die werken met werknemers via IPS.

met een ernstige psychische aandoening

multidisciplinaire team: de trajectbegeleider,

Een trajectbegeleider moet het leuk vinden om

die thuis zitten, lijkt gewoon betaald werk

de behandelaar (psycholoog of

bedrijven te vinden en bij bedrijven te komen.

ver weg. Wie wil mij aannemen? Kan ik

psychiater), een sociaal psychiatrisch

Maar de trajectbegeleider moet vooral de

het volhouden? IPS, Individuele Plaatsing

verpleegkundige, een arbeidsdeskundige

cliënt ondersteunen. Signaleren hoe iemand in

en Steun, geeft arbeidsbegeleiding voor

en een casemanager. De casemanager zorgt

zijn vel steekt en bij een terugval dit bespreken

mensen met ernstige en langdurige

voor de begeleiding thuis: denk dan aan

met de cliënt/werknemer, werkgever en

psychische aandoeningen die graag gewoon

Of naar passend vrijwilligerswerk. Als
iemand met een ernstige psychische

ondersteuning bij wonen, financiën, relaties,

het GGZ-team. Wat ook heel belangrijk is:

betaald werk willen vinden en houden. Bij

Uit dit onderzoek blijkt ook dat 56 procent

vrijetijdsbesteding. De IPS-trajectbegeleider

ondersteuning bieden met begrijpelijke

IPS wordt geen gebruik gemaakt van banen

nog geen baan had na die 30 maanden.

in het team is de persoon die zorgt dat

informatie over de gevolgen van betaald werk

via de GGZ, de sociale werkvoorziening of

het werken goed gaat door snel af te

voor inkomen, uitkering of toeslagen. Soms

vrijwilligerswerk.

Bergmans: ,,Dat klopt, maar die mensen

stemmen met andere teamleden als dat

wordt hiervoor externe hulp ingeschakeld,

Bij IPS wordt gewerkt vanuit de volgende

worden niet aan hun lot overgelaten.

nodig is. Bijvoorbeeld bij signalen dat de

bijvoorbeeld de arbeidsdeskundige van het

uitgangspunten:

Soms is een reguliere baan in hun situatie

cliënt (andere) medicatie nodig heeft, of

UWV. Het is heel demotiverend als er weliswaar

» Iedere cliënt die een gewone baan wil, kan

nog niet haalbaar. Er wordt dan gezocht

baat zou kunnen hebben bij de inzet van

geld verdiend wordt maar de cliënt er door het

naar arbeidsmatige dagbesteding, dan

een ervaringsdeskundige. Dat wordt dan

wegvallen van de uitkeringen en toeslagen

zit je toch al meer in een arbeidssituatie.

geregeld door die trajectbegeleider.’’

financieel te veel op achteruit gaat.”

meedoen aan IPS (‘zero exclusion’).
» Er wordt snel gezocht naar een echte
baan.
» De arbeidswensen van de cliënt staan
centraal.
» Er wordt langdurige ondersteuning
geboden, zowel aan de persoon als aan
de werkomgeving.
» Er is nauwe samenwerking met de
behandelaars: de trajectbegeleider is lid
van een ambulant GGz-team.
Is werk goed voor iemand met een ernstige
psychische aandoening? Kenniscentrum
Phrenos (‘Kennis delen over herstel,
behandeling en participatie bij ernstige
psychische aandoeningen’) is daar kort over:
JA. “Werk biedt structuur, een inkomen,
sociale contacten en waardering”, aldus
de website van Phrenos. IPS komt uit de
VS en bestaat in Nederland sinds 2003.
Toen begonnen vier GGZ-organisaties
ermee te werken. Inmiddels werken 27
GGZ-organisaties in Nederland met IPS.
Vanuit uitkeringsinstantie UWV is er een
onderzoeksregeling waarmee er gedurende
5 jaar 500 IPS-trajecten per jaar worden
bekostigd. Er is steeds meer samenwerking
tussen GGZ-organisaties en het UWV. Soms
nemen arbeidsdeskundigen van het UWV
deel aan een IPS-teamoverleg om zaken
goed af te stemmen. Meer weten over IPS?
Kijk op werkenmetips.nl.

Chris Bergmans. (Eigen foto)

Hoe besteed je je dag als je psychisch ziek bent?
Daginvulling bij psychische ziekte is een breed begrip. Het kan variëren van koffiedrinken in een

WEBSITES VAN ZELFREGIECENTRA:

inloopcentrum tot (begeleid) betaald werk of stage. Dat kopje koffie kan voor de één overigens

» www.doorenvoor.nl

een even grote stap vooruit zijn in ontwikkeling als het betaalde werk van de ander. Een

» Enik Recovery College, “leeromgeving voor mensen die persoonlijk ervaring hebben

bijzondere vorm van daginvulling zijn de zelfregiecentra en herstelacademies voor en door de

met psychische, psychosociale en/of verslavingsproblematiek”, verbonden aan Lister

mensen zelf, die in nauwe samenwerking met hun deelnemers zelf een aanbod voor daginvulling

(www.lister.nl, doorklikken naar ‘herstellen’ en vervolgens naar ‘Enik’)

op maat organiseren.

WEBSITES VOOR WERKGEVERS, COLLEGA’S/WERKBEGELEIDERS:
WEBSITES VOOR MENSEN MET EEN PSYCHISCHE ZIEKTE DIE
GEÏNTERESSEERD ZIJN IN WERK OF ZINVOLLE DAGINVULLING:

» www.samensterkzonderstigma.nl, klik door naar ‘Stigma en werk’ en dan naar ‘voor werkgevers’

» Website van de eigen gemeente, vul ‘dagbesteding’ in bij de zoekfunctie (het vergrootglas)

» www.ikbenharrie.nl, collega’s die zijn aangewezen als werkbegeleider voor mensen

» www.enspiratie.nl, klik door naar oplossingen, waaronder de ‘balanskaart’

» www.eigenwerkwijzer.nl

met een psychische ziekte, aandoening of kwetsbaarheid kunnen via ikbenharrie.nl

» www.samensterkzonderstigma.nl, klik door naar ‘Stigma en werk’ en dan naar

bijgeschoold worden

‘voor werknemers’
» www.werkenmetips.nl (zie andere kader en interview)

WEBSITES VOOR PROFESSIONALS IN DE GGZ:

» Of neem contact op met Zorgbelang Gelderland / Utrecht, Mieke Biemond,

» www.kwaliteitsontwikkelingggz.nl, via ‘standaarden’ doorklikken naar ‘Generieke module

tel: 026 384 28 23, mail: miekebiemond@zorgbelanggelderland.nl

Daginvulling en participatie’. Ook interessant: ‘Generieke module Arbeid als medicijn’.
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Burn-out: opgebrand door je werk
Burn-out, overspannen door je werk,
opgebrand. Inmiddels een bekend
verschijnsel. Toch is een burn-out niet
zo makkelijk vast te stellen. En als de
diagnose gesteld is, is de weg terug
naar de werkplek nog niet zo simpel als
sommige arbodiensten de werkgevers
en werknemers voorspiegelen.
Een burn-out heeft hoe dan ook met werk te
maken, valt te lezen in de veel gehanteerde
definitie van hoogleraar Wilmar Schaufelie
hoogleraar Arbeids- en Organisatiepsychologie

Burn-out dreigt
steeds vaker al
tijdens de studie

aan de Universiteit Utrecht en de Universiteit

Meer dan één op de drie studenten (34,6%)

van Leuven (België). De verschijnselen zijn

heeft een verhoogde kans op een burn-

‘extreme vermoeidheid (emotionele uitputting),

out. Toch beoordeelt meer dan driekwart

afstand nemen van het werk (distantie) en

van de studenten (73,6%) hun eigen

weinig vertrouwen in eigen kunnen (verminderd

gezondheid als goed of zelfs zeer goed.

gevoel van competentie)’. Samen met onder

Dat blijkt uit onderzoek van de Landelijke

anderen Irene Houtman, senior onderzoeker

Studentenvakbond (LSVb). Het onderzoek

bij TNO in Leiden, schreef hij hierover diverse

laat zien dat studenten beduidend meer

publicaties.

emotioneel vermoeid zijn dan werkenden.
Ook vinden studenten het lastig om

Houtman is al decennia betrokken bij

deze klachten met anderen te bespreken.

onderzoeken naar werkstress en burn-

Voorzitter van de LSVb Tariq

out, onder meer via de Nationale Enquête

Sewbaransingh: ,,Er wordt zoveel vaan

Arbeidsomstandigheden (NEA), die sinds 2005

studenten verwacht, dat studenten het

door TNO wordt uitgevoerd en tegenwoordig

normaal vinden om oververmoeid te zijn.

in samenwerking met het CBS. Op www.

Dit is een ernstig probleem waar veel meer

monitorarbeid.tno.nl zijn de uitkomsten van

aandacht voor moet komen.” Dit bericht

deze jaarlijkse enquête te vinden. Bijvoorbeeld

werd op 25 oktober jl. geplaatst op de

over de beroepsgroep die dit jaar het hoogste

website van landelijke studenten vakbond

scoort als het gaat om burn-outklachten: het

www.lsvb.nl.

onderwijs.

Studenten kunnen voor hulp terecht
bij de psycholoog die verbonden is

CYNISCH

aan de opleiding, maar ook bij de

Inmiddels is bekend dat introverte werknemers

(praktijkondersteuner huisarts GGZ

die enorm betrokken zijn bij hun werk

van hun) huisarts.

(overcommitment), voorgesorteerd lijken te
staan voor een burn-out. Die betrokkenheid
slaat op een gegeven moment om in het

Irene Houtman. (Foto: Christiaan Krouwels)

tegengestelde. ,,Een cynische houding
tegenover het werk is echt een signaal dat de

Psychische klachten leiden gemiddeld

arbeidsmarkt onzekerder is geworden waardoor

de aanpak op ronkende websiteteksten van

psychische klachten richting burn-out gaan”,

tot het langste verzuim. Van de zieke

met name jongere werknemers meer druk

commerciële arbodiensten die beloven dat

vertelt Irene Houtman.

werknemers die instromen in de WGA (WIA-

ervaren en zich tegelijkertijd niet ziek durven

de werknemer binnen drie weken weer staat

Toch is het stellen van de juiste diagnose niet

uitkering ‘Werkhervatting Gedeeltelijk

melden. De stijgende uitval door burn-out is

te trappelen om zijn werk te hervatten. Irene

gemakkelijk. ,,We hebben eens in het kader van

Arbeidsondsongeschikten’) heeft 40 procent

een gezamenlijk probleem van de werknemer,

Houtman trekt de wenkbrauwen op als ik

een groot onderzoek zowel de bedrijfsarts als

een psychische aandoening, waarvan

werkgever en overheid.

haar een dergelijke tekst voorlees. Het is wel

de huisarts van 26 werknemers geïnterviewd.

depressieve klachten of overspanning veruit

Hun hoofddiagnose ‘psychisch’ kwam overeen.

de grootste groep vormt.

kwam eerder uit bij burn-out.”

thuis zitten zonder contact met het werk

benadrukken in hun publicaties dan ook dat

doorgaans niet de beste garantie geeft voor

RONKENDE WEBSITETEKSTEN

onderzoek uitwijst dat een aanpak die gericht

een goede terugkeer op de werkvloer. ,,Blijf

Zowel bedrijfsleven als overheid hebben daarom

is op zowel de individuele werknemer als op

contact houden met je collega’s en als je weer

Maar de bedrijfsarts had vaker depressie als
veroorzaker van de klachten en de huisarts

gebleken, aldus de onderzoeker, dat helemaal
Schaufelie, Houtman en andere onderzoekers

belang bij een tijdige en goede aanpak van

de arbeidsomstandigheden in het bedrijf

stapsgewijs terugkeert in het arbeidsproces,

Het lastige is dat depressieve klachten het

werkstress en burn-out. Het aantal uitgevallen

de beste resultaten geeft voor de langere

kijk dan vooral naar wat er goed gaat en werk

gevolg kunnen zijn van een burn-out, maar

werknemers met burn-outklachten was stabiel

termijn. Maar ook ‘continue aandacht voor

zo aan je zelfvertrouwen”, is haar advies.

dat een depressie bij een werknemer niet

tijdens de recessie maar lijkt sinds 2013 te

het beheersen van burn-out’ om terugval

,,En zorg dat je als leidinggevende de

per definitie door het werk hoeft te komen.

stijgen. Dit komt waarschijnlijk deels doordat de

te voorkomen. Dat klinkt tijdrovender dan

werknemer op gezette tijden ziet en spreekt.’’

Van symptomen naar hulp
‘Vaak heeft de partner al een keer de opmerking gemaakt dat

literatuur en op websites. (Het kunnen ook symptomen zijn van

Lichamelijke symptomen kunnen zijn: snel moe of grieperig

iemand alleen nog maar met zijn werk bezig is. Deze vroege

andere aandoeningen, dus een bezoek aan de huisarts is altijd

of constante vermoeidheid tot een gevoel van uitputting toe,

signalen worden veelal genegeerd en iemand blijft op de oude

aan te raden.)

slapeloosheid, spierpijn (vaak rond nek en schouder), spanning

voet verder gaan, tot het moment dat er wel gestopt moet

Psychische symptomen kunnen zijn: verlies van concentratie,

in de buikstreek en darmklachten, ‘hoge’ ademhaling, geen of

worden, omdat het echt niet meer gaat. Dat is het moment dat

vergeetachtigheid, besluiteloosheid, gevoelens van

weinig zin in seks, verhoogde hartslag, verhoogde bloeddruk.

iemand daadwerkelijk uitgeput is en dan spreken we van een

machteloosheid en/of het gevoel van opgejaagd worden,

burn-out (Keijsers et al. 2003).’ (Bron: GGZ Groep)

angst- en paniekklachten, kort lontje, wantrouwen, gevoelens

Vermoedt u bij uzelf een dreigende burn-out? Neem dan zo

Een burn-out ontstaat niet vanuit het niets. Hieronder een

van neerslachtigheid en lusteloosheid, onzekerheid,

snel mogelijk contact op met uw huisarts én bedrijfsarts.

samenvatting van symptomen die vaak genoemd worden in de

verslavingsneigingen.

Dat is de eerste stap naar herstel.
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,,Gezond zijn is meer dan alleen niet ziek’’
Er is een bredere kijk op gezondheid
nodig, vindt voormalig topschaatser
Carl Verheijen. Mede daarom is de
grossier in edelmetaal op de lange
afstand directeur geworden van het
Institute for Positive Health (iPH),
sinds kort gevestigd in Utrecht.

kan door werk of door vrijwilligerswerk. Als

gezondheid nodig. In de spreekkamer willen

het op het gebied van zingeving niet lekker

we ook dat er naar de andere dimensies in

loopt kan het uiteindelijk ook ontsporen

het leven gekeken wordt.

op lichamelijk gebied. Bij iPH willen we op
zes dimensies de gezondheid bevorderen.

De doelstelling van iPH om op zes terreinen

Op de terreinen van de lichaamsfuncties,

de gezondheid te willen bevorderen lijkt mij

het mentaal welbevinden, zingeving,

erg veel. En is het ook niet erg pretentieus?

kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks

Hebben jullie zoveel in huis?

Vijf maal werd Carl Verheijen wereldkampioen

functioneren. Die dimensies hangen allemaal

op de WK Afstanden. Als zoon van oud-

met elkaar samen.

Nee, we pretenderen niet dat we alle kennis
en wijsheid op al die levensterreinen in

schaatsers Eddy Verheijen en Rieneke
Demming, getrouwd met oud-schaatsster

Even over de dimensie ‘zingeving’. Wat

pacht hebben. Het gaat erom dat het ándere

Andrea Nuyt en broer van marathonschaatser

betekent voor u zingeving? Bent u gelovig?

gesprek gevoerd wordt in de zorg, dat
zowel zorgprofessional als patiënt overzicht

Frank Verheijen verwacht je toch vooral
veel interesse van zijn kant voor de mens

Ja, ik geloof wel maar ik ben niet kerkelijk.

krijgen over deze dimensies in het leven.

in beweging. Die interesse voor bewegen

Ik geloof in een sterke kracht die mijn leven

Ons gespreksinstrument kan de arts of

en overige lichamelijke functies is er zeker,

leidt. Ik vind het belangrijk om daar steun

zorgorganisatie maar ook de gemeente meer

Verheijen heeft niet voor niets zijn doctoraal

in te vinden, zoals ik mij ook ondersteund

zicht geven op de brede blik op gezondheid.

geneeskunde behaald. Maar er zijn meer

weet door mijn sociale contacten. Ieder geeft

Maar uiteindelijk moeten de mensen en

dimensies in het leven die aandacht

zijn eigen invulling aan geloof en zingeving

zorgverleners het zelf doen.

verdienen in de gezondheidszorg. ‘Gezond

in het leven en heeft daar steun aan. Maar

is meer dan alleen niet ziek.’ Als er klachten
zijn moet er systematischer gekeken worden

Carl Verheijen. (Foto: iPH)

naar hoe iemand verder in het leven staat, is

zingeving is niet alleen geloof, het gaat juist

Ik las ergens op jullie website: ‘Gezond

om de zin van het leven te ontdekken, waar

is meer dan alleen niet ziek. Positieve

liggen je talenten, hoe kun je bijdragen, waar

Gezondheid gaat daarom over alles wat

ligt je toegevoegde waarde in het leven.

jouw leven de moeite waard maakt’. Eén van

de achterliggende gedachte bij het instituut

Oh nee. Ze sporten wel alle drie. De middel-

voor Positieve Gezondheid. Zeven vragen aan

ste schaatst wel, maar wil daar zoals het

iPH-directeur Carl Verheijen. Hoe staat hij in

nu lijkt, niet in door. We letten goed op de

Is de lichamelijke dimensie het belangrijkste

horen’. Maar als samen bankhangen en een

het leven?

balans. Ze moeten ook plezier hebben met

aandachtspunt voor u? Gezien uw opleiding

frietje eten of peukje roken nu juist datgene

hun vriendinnen, leren van sociale contacten

geneeskunde en sportcarrière?

is wat het leven de moeite waard maakt?

We hebben een goed zorgsysteem in

Goede vraag. Voorop: iedereen is vrij om

Nederland. Misschien wel de beste van

te kiezen voor een eigen manier van leven.

Over Positieve Gezondheid: als topsporter

Europa. Maar ik ben bang dat we dat niet

We streven ook echt niet naar het maximaal

kende u successen maar ook teleurstellingen.

langer kunnen financieren. We moeten ernaar

gezonde gedrag, zoals in de film van Dik

Ik heb het in Nijkerk zes jaar bijzonder naar

Hoe gaan topsporters met teleurstellingen om.

toe dat, voordat iemand echt ziek wordt, er

Trom. Sommige mensen zijn heel ziek

mijn zin gehad. Maar het leek me goed om

Op een manier die gezond is voor de psyche?

al ingegrepen kan worden. Nu wachten we af

en toch gelukkig. Af en toe een keertje

nu mijn energie te stoppen in het handen

Hoe kijkt u er nu naar als directeur van IPH?

totdat iemand ziek genoeg is om te mogen

ongezond doen, prima. Maar kennis over een

U was directeur van de twee

en leuke dingen doen. We gaan het wel zien

Gezondheidscentra in Nijkerk en voorzitter

waar ze uiteindelijk op uitkomen.

de zes dimensies daarbij is ‘meedoen en erbij

van de stichtingsbesturen? Waarom sinds
begin januari de overstap naar IPH?

behandelen.. Positieve Gezondheidszorg

gezonde en ongezonde leefwijze bijbrengen

positieve Gezondheid. Instituut iPH is in 2015

Positieve psychologie is gericht op veer-

zorgt ook voor demedicalisering. Kijk, bij een

en daarna de gezonde keuze faciliteren is

opgericht en de visie en aanpak van oprichter

kracht: hoe herstel je na een dip, na een

acuut probleem zijn er gewoon medicijnen

wel een maatschappelijke rol die we hebben

en arts-onderzoeker Machteld Huber spreken

tegenslag, en wat is daar voor nodig. Dat leer

en behandelingen nodig. Maar sommige

met elkaar. Een huisarts die werkt via de

mij zeer aan.

je zeker in de topsport.. Uit die periode heb

klachten die te maken hebben met een

zes dimensies van iPH kijkt verder dan de

ik vaardigheden opgedaan die me nu helpen.

bepaalde manier van leven kun je ook zonder

psychische en fysieke kant en probeert te

U bent zoon van schaatsers, getrouwd met

Veerkracht kan echter ook gevonden worden

pillen aanpakken en meer naar de oorzaak

achterhalen waar zijn patiënt het eigenlijk

een oud-schaatsster en u hebt drie dochters.

door mee te gaan doen in de samenleving en

van de klachten kijken. De Nederlandse

over wil hebben. Uiteindelijk ligt daar ook de

Ook al alle drie op de schaats?

te zoeken naar contacten en zingeving. Dat

gezondheidszorg heeft een bredere kijk op

oplossing.

en voeten geven aan de beweging van

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je gezond voelen
Fitheid
Klachten en pijn
Slapen
Eten
Conditie
Bewegen

Over ‘Postitieve Gezondheid’
Arts en onderzoeker Machteld Huber ontdekte dat mensen die
ervaring hebben met ziekte, gezondheid zien als meer dan de
•
•
•
•
•
•
•

Zorgen voor jezelf
Je grenzen kennen
Kennis van gezondheid
Omgaan met tijd
Omgaan met geld
Kunnen werken
Hulp kunnen vragen

Onthouden
Concentreren
Communiceren
Vrolijk zijn
Jezelf accepteren
Omgaan met verandering
Gevoel van controle

afwezigheid van ziekte. Zij ontwikkelde een brede visie op gezondheid
met zes dimensies en noemde dit ‘Positieve Gezondheid’. De mate
van Positieve Gezondheid kan zichtbaar worden gemaakt in het
spinnenwebdiagram, zie afbeelding, dat als gespreksinstrument
gebruikt kan worden. Meer informatie: www.ipositivehealth.com .
Door 24 partners in het Netwerk Positieve Gezondheid Noordelijke
Maasvallei, waaronder gemeenten, zorgorganisaties en patiënten-

•
•
•
•
•
•
•

Sociale contacten
Serieus genomen worden
Samen leuke dingen doen
Steun van anderen
Erbij horen
Zinvolle dingen doen
Interesse in de maatschappij

www.mijnpositievegezondheid.nl

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zinvol leven
Levenslust
Idealen willen bereiken
Vertrouwen hebben
Accepteren
Dankbaarheid
Blijven leren

Genieten
Gelukkig zijn
Lekker in je vel zitten
Balans
Je veilig voelen
Hoe je woont
Rondkomen met je geld
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organisatie Zorgbelang Brabant, wordt gebruik gemaakt van de
visie van Machteld Huber en van iPH.
Voor inwoners uit Midden Nederland kan voor vragen en advies
rondom zelfregie en gezondheid contact worden opgenomen met
Zorgbelang Gelderland / Utrecht: Nathalie Koopman 026 384 28 50
of nathaliekoopman@zorgbelanggelderland.nl.

