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BIJ DIT NUMMER
Van de redactie
Gemist
Helaas heeft de redactie wegens familieomstandigheden
moeten besluiten het november-nummer van De Stem
van de Familie te laten vervallen. In december laten uitkomen
bleek ook geen haalbare kaart, daarom hebben we besloten
alles door te schuiven naar dit januari-nummer. Helaas,
jammer, maar het is niet anders. Echter niet getreurd, we gaan
met frisse moed beginnen aan een nieuwe jaargang 18 (2020)
en wensen u alle goeds voor dit nieuwe jaar.
Wat u ook gemist hebt, is het artikel over de wachttijden bij
GGNet. Oplettende lezers van het oktober-nummer 2019
hadden het misschien al gemist, het werd wel aangekondigd
dat de hoofdlijnen van de wachttijden bij GGNet in dat
nummer zouden staan, maar ze stonden er niet. Per ongeluk,
waarvoor excuses. In dit nummer staan ze er nu alsnog in.
Daarmee maken we waar wat wij in het juli-augustus-nummer
van 2019 hebben beloofd.
“Werme wurs”
In dit nummer staan wij stil bij de vraag wat een dokter tot
geneesheer maakt. Werkt het beter wanneer de dokter de
witte jas aantrekt of wanneer hij hem uittrekt? Wat is het
geheim van een goede arts?
U vraagt zich misschien af wat het kopje “werme wurs”
hierboven met deze vraag te maken heeft. In De Gelderlander
(Z-magazine 28 september) vroeg Rob Berends zich
af wat het geheim van de burgemeester van Arnhem, Ahmed
Marcouch is. Marcouch is ongekend populair bij de Arnhemmers, ondanks de protesten bij zijn benoeming en ondanks de
kritiek die hem in de politieke arena soms ten deel valt.
Mensen op straat willen selfies met hem maken en niemand
peinst erover hem te besproeien met bier of een ‘werme
wurs’ naar zijn hoofd te smijten. En mocht er een fout
gemaakt worden, verliest hij zich niet in smoezen of de schuld
geven aan anderen, maar maakt werk van herstel.
Zijn devies is: reageer niet als politicus maar als mens. En de
les voor collega’s is: het werkt.

Zou dat ook werken bij artsen en verpleegkundigen? Welke
factoren spelen hierbij mee? Wat kunnen artsen leren van
patiënten en ervaringsdeskundigen? En maakt het wat uit of
het gaat om lichamelijke kwalen of om psychische aandoeningen? Lees hierover meer in dit nummer.
Ook de auteurs van de boeken die in dit nummer genoemd
worden, zijn ervaringsdeskundigen. Hun verhalen van wat hen
is overkomen of is aangedaan, kunnen hun lezers helpen bij
verwerking en herstel.
Afbouwen van medicatie
Ook willen we hier alvast aandacht vragen voor het onderwerp ‘afbouwmedicatie’. Daar werd op 1 juni uitgebreid over
gesproken in het tv-programma Kassa. Aan de orde kwam hoe
het patiënten die met hun medicatie willen stoppen in de
praktijk nog niet zo gemakkelijk gemaakt wordt. Lees verderop
meer hierover.
De patiëntenstop bij GGNet
In het najaar was er reuring over de patiëntenstop bij GGNet
omdat het budget dat zorgverzekeraar Zilveren Kruis ter
beschikking had gesteld, op was. U hebt daar waarschijnlijk
wel iets van meegekregen.
Inmiddels is het probleem grotendeels opgelost en is het
Zilveren Kruis overstag gegaan door de kosten alsnog te
vergoeden. Wij zijn blij dat GGNet het er niet bij liet zitten en
actie heeft ondernomen.
Wet Verplichte GGZ
En last but not least vermelden we dat dit jaar, per 1 januari,
de Wet Verplichte GGZ (WVGGZ) van kracht is geworden. Deze
wet vervangt de oude wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ). Over de verschillen tussen de oude
en de nieuwe wet leest u verderop in dit nummer.
Belangrijk vinden wij het te vermelden dat de rol van de
familie in de nieuwe wet veel groter is geworden dan in de
oude wet. Welke mogelijkheden de nieuwe wet biedt aan de
familie, leest u in dat artikel. Veel belangrijker blijft natuurlijk
de vraag welke ondersteuning de familie straks in feite
aangeboden krijgt van de kant van GGNet; daar zullen wij alert
op blijven toezien.
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Actuele wachttijden GGNet
Helaas heeft ook GGNet wachttijden. GGNet probeert dit
natuurlijk zoveel mogelijk te beperken. Als er een wachttijd
is voor een behandeling dan bieden wij, indien mogelijk, een
aanbod aan voor de tussenliggende periode.

behandeld te worden in een andere plaats. Patiënten kunnen
hun zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.
De zorgverzekeraar kijkt dan of de patiënt bij een andere
zorgaanbieder sneller terecht kan voor behandeling.

De wachttijden verschillen per locatie zoals Apeldoorn,
Doetinchem, Zevenaar, Warnsveld, Zutphen, Winterswijk,
Den Haag of Nijmegen. Ook verschillen ze per instelling
(“merk”) zoals Basis GGZ (BAS), Scelta, Amarum, VGGNet en
Specialistische GGZ. Kijk daarvoor op de website.
Op de website van GGNet vindt u een overzicht van de actuele
wachttijden. Ga daarvoor naar https://ggnet.nl/wachttijden.
Daar vindt u de wachttijden voor jongeren, volwassenen en
specialisme ouderen.

Maximaal aanvaardbare wachttijden
De maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders
en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de
zogenoemde Treeknormen) zijn:
•
binnen vier weken vanaf uw eerste contact met de
zorgaanbieder krijgt u een intakegesprek.
•
binnen tien weken vanaf de intake is de behandeling
gestart.

Uitgebreid overzicht
Voor wachttijden per soort aandoening kunt u doorklikken naar
een uitgebreid overzicht.
•
Voor jongeren, ga naar https://ggnet.nl/wachttijden/
jongeren/volledig
•
Voor volwassenen, ga naar https://ggnet.nl/wachttijden/
volwassenen/volledig
•
Voor ouderen, ga naar https://ggnet.nl/wachttijden/
ouderen/volledig
Typen wachttijden
De overzichten tonen 2 typen wachttijden:
•
De aanmeldwachttijd: de tijd tussen de verwijzing van
uw huisarts tot aan het eerst geplande contact met een
behandelaar. Dit is vaak het intakegesprek.
•
De behandelwachttijd: de tijd tussen het eerste contact
met een behandelaar (bijvoorbeeld de intake) tot de eerste
afspraak voor behandeling.

Feitelijke wachttijden bij GGNet, 8 november 2019
We hebben gekeken naar de wachttijden zoals die door GGNet
werden opgegeven. Hoe lang moet je wachten nadat je bent
doorverwezen tot aan de eerste echte behandelingssessie?
•
De langste wachttijd bedraagt 36 weken voor jongeren en
volwassenen bij Scelta in Apeldoorn.
•
De kortste bedraagt 4 weken voor volwassenen bij de
Specialistische GGZ in Bronckhorst.
•
Gemiddeld bedraagt de langste totaalwachttijd ruim
16 weken voor jongeren en een kleine 16 weken
voor volwassenen.
•
De kortste totaalwachttijd is een kleine 3 weken
voor ouderen.
Wat vindt de Familieraad?
Alles overziende constateren we dat de wachttijden de
treeknormen overschrijden. Dit vinden we zo ernstig dat wij
dit bij GGNet opnieuw willen aankaarten.

Wachttijd te lang?
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact
opnemen met ons. Soms bestaat de mogelijkheid om
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Blad1

Wachttijden GGNet

datum
groep

soort tijd
locatie
Apeldoorn

BasisGGZ
Specialistische GGZ
Scelta
VGGNet
Bronckhorst
Specialistische GGZ
Den Haag
Scelta
Doetinchem
BasisGGZ
Specialistische GGZ
VGGNet
Nijmegen
Amarum
Scelta
Oost Gelre
Specialistische GGZ
Warnsveld
Specialistische GGZ
Winterswijk
BasisGGZ
Specialistische GGZ
Zevenaar
BasisGGZ
Specialistische GGZ
Zutphen
BasisGGZ
Specialistische GGZ
Amarum
Gemiddelde wachttijd
langste wachttijd
kortste wachttijd

08-11-2019
Aanmeldwachttijd

Jongeren
Behandelwachttijd

Totaal
wachttijd

4
1
15
5

3
23
21
7

7
24
36
12

Volwassenen
Aanmeld- behandelTotaal
wachttijd wachttijd wachttijd

4
20
15
5

3
8
21
7

7
28
36
12

1

3

4

5

14

19

1

14

15

5
5
5

5
8
8

10
13
13

5
7
5

5
10
8

10
17
13

19
6

5
15

24
21

19
6

5
15

24
21

5

8

13

aanmeldwachttijd

Ouderen
behandelwachttijd

Totaal
wachttijd

1

8

9

3

9

12

4

5

9

3

7

10

5
6

4
9

9
15

5
2

4
13

9
15

5
5

3
11

8
16

5
19

3
7

8
26

4
5
13

4
12
11

8
17
24

4
5
13

4
8
11

8
13
24

3

6

9

6,65

9,59

16,24

7,68

8,26

15,95

2,80

7,00

9,80

19
1

23
3

36
7

20
1

21
3

36
4

4
1

9
5

12
9

NB: alle getallen zijn in weken
NB: wachttijden per aandoening vind je op de website van GGNet
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Klaar voor vertrek
Eind september was het weer zover, een groep van ongeveer
veertig personen vertrok richting Malaucène voor het project
Tournesol 2019.
De voorbereidingen begonnen al in oktober 2018.
Een groep oud-deelnemers zette, onder aanvoering van het
Herstelcentrum en Martijn Lagendijk de eerste stappen.
We besloten om patiënten opnieuw de kans te bieden om uit
het dal te klimmen en de top te bereiken. Letterlijk, door met
de fiets de Mont Ventoux te beklimmen. De vijf ouddeelnemers, waaronder Ingrid Bogert, Manon Oosting en
Martijn Lagendijk verzamelden gedurende de weg meer
mensen. Er is een adviesteam en een begeleidend team.
Om elkaar te leren kennen en ter voorbereiding organiseerde
men diverse activiteiten zoals bowlen, spinnen, fietstochten in
de regio, clinics klimmen en dalen, het wielercafé, Skipr4c en als
afsluiting het samen bekijken van de film over de Mont Ventoux.
In totaal gaan 21 patiënten mee op reis. Ook Rob Jaspers
(bestuurder) reist mee en beklimt samen met de groep
de Mont Ventoux. Directeur Esther van Gaalen maakt ook
onderdeel uit van het begeleidend team. In Frankrijk is er
een mooi programma met onder andere vele fietstochten die
voorbereid zijn door Henk van Veen. Dé dag, de beklimming
van de Mont Ventoux, staat gepland op dinsdag 24 september.
Vrijdag 27 september keert de groep, een enorme ervaring
rijker, huiswaarts. Op de kanalen van GGNet en natuurlijk via de
Facebook-pagina van Tournesol is de race te volgen.
De begroting was voor vertrek nog niet helemaal rond, tot op
het laatste moment was men hard aan het werk om de laatste
sponsoren en subsidies te verkrijgen. Het is de derde keer dat
men met GGNet de Mont Ventoux gaat beklimmen.
Helden op de top
Dinsdag 24 september was het de grote dag voor de deelnemers
aan Tournesol 2019. De dag waarop de Mont Ventoux
beklommen werd. Na een lange voorbereiding moest het
vandaag gaan gebeuren.
Vroeg in de ochtend vertrok een eerste groep, met gezonde
spanning, naar Sault. In het speciale Tournesol 2019 wielertenue
sprongen ze op de fiets, de patiënten met de begeleiders, en
begonnen aan de klim. Een uur later kwam ook de tweede groep
aan om zich gereed te maken voor de klim waar ze al zo lang
naar uitgekeken hebben. De saamhorigheid en teamgeest waren
voelbaar, en ook was iedereen bij elke kilometer bezig met zijn
eigen doel in zijn of haar herstelproces. Er werd afgezien en er
werd genoten van de prachtige omgeving. Bocht voor bocht
kwam het einddoel in zicht. Eén voor één, en sommigen als
groep, kwamen boven en werden onthaald als helden. Iedereen
bereikte de top, iedereen behaalde zijn doel. De ontlading was
groot bij iedereen. Er vloeiden tranen, er werd gejuicht en de
overwinning werd samen gevierd.

Sietse Oukes, deelnemer als oud-patiënt van GGNet en nu
medewerker op De Meent, beschreef zijn ervaring in een
prachtig gedicht. Een mooie weergave van deze emotionele
en memorabele dag.
Tournesol toch in beeld
Vlak voor vertrek werd de organisatie van Tournesol opgeschrikt
door slecht nieuws. De fotograaf, en fanatiek wielrenner,
Guido Bogert moest plots geopereerd worden aan een hernia.
De reis naar Frankrijk voor de beklimming van de Mont
Ventoux kon hierdoor voor hem niet meer doorgaan, tot grote
teleurstelling van zowel Guido als de gehele groep.
Met een oproep op de Facebook-pagina van GGNet deden we,
zonder enige verwachting, een poging om alsnog een fotograaf
mee te krijgen naar Frankrijk. Hoe zonde zou het immers zijn als
we de overwinning van de klim niet vast zouden kunnen leggen?
De uitdaging was groot, want budget voor een fotograaf was er
niet. Slechts een onkostenvergoeding, in de vorm van reis en
verblijf én uiteraard deel uit maken van dit geweldige project,
stond er tegenover. Tot onze grote verbazing kwamen er vele
reacties binnen en wisten we vlak voor vertrek uiteindelijk zowel
een fotografe als cameraman bereid te vinden om de gehele reis
mee te gaan met de groep Tournesol 2019.  
Fotograaf & cameraman
Het fotografenhart van Marianne Rouw, vrouw van psychiatrisch
verpleegkundige en voorzitter van de Ondernemingsraad Ad
Rouw, ging sneller kloppen bij het zien van de oproep: “Ik
bood aan om te helpen zoeken binnen mijn netwerk, maar ik
realiseerde me dat ik ook zelf beschikbaar was om met hen mee
te reizen. Hoe mooi zou het zijn om een club mensen te mogen
fotograferen die de Mont Ventoux op fietsen en daar achter
laten wat er voor hen niet meer toe doet?
Op naar herstel!”
Cameraman Jeroen Tijdink, werkzaam bij het afsprakenbureau
in Doetinchem, werd door collega’s geattendeerd op de oproep:
“Geen moment heb ik getwijfeld en heb me direct gemeld.
Diezelfde middag nog kreeg ik een reactie en werd er door de
organisatie contact met mij opgenomen. Gezonde spanning en
enthousiasme volgde. Bovendien werd ik meteen behandeld als
een gerespecteerd collega en niet ‘die vervanger van Guido’.
Dit voelde geweldig voor mij.”
Met de lens dichtbij
“Op het laatste moment ben ik in de groep gekomen, maar
het voelt alsof ik deze toppers al jaren ken. Ik hoop met mijn
reportage te laten zien wat knokken, doorzetten en overwinnen
is en betekent voor hen.”, aldus Marianne. Het heeft voor haar
veel betekend om met de groep op weg te gaan naar hun klim:
“Het trainen werd uitbetaald op de top van ‘De Kale Berg’.
De ontlading was groot en werd gevierd.
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Wat de reis vooral bijzonder maakte was het contact. Verhalen
werden gedeeld, emoties gezien en diepste gedachten en pijn
werden mij toevertrouwd. Met al deze bagage begonnen ze
aan de klim. Sommigen eerst te fanatiek en wilden misschien
wel te snel hun rugzakjes legen. Zodat de klim naar de top
niet te zwaar zou zijn? Nee, dat denk ik niet. Door mijn lens
zag ik fanatisme, wilskracht en doorzettingsvermogen. Hoe
hoger ze kwamen, hoe meer er gestreden moest worden. Op
weg naar de top waar ze als overwinnaars onthaald werden.
Letterlijk zag ik zware lasten lichter worden, rugzakjes die elke
bocht achtergelaten werden. De ontlading en verbazing op
sommige gezichten dat het hen gelukt was. In stilte werd er
genoten. Na het besef kwam het feestje.” Marianne kreeg de
kans, en het vertrouwen, om Tournesol 2019 met haar lens
van dichtbij mee te maken: “Hier ben ik enorm dankbaar voor.
Ik voel trots en respect voor het doorzettingsvermogen van de
deelnemers. Voor hen ga ik mijn best doen om de komende
periode prachtig fotomateriaal beschikbaar te stellen als
herinnering aan de onvergetelijke momenten.”
Unieke ervaring
Jeroen kijkt terug op een unieke ervaring: “Het was bijzonder
om erbij te mogen zijn en de deelnemers te volgen in hun
strijd. Ik zag dat iedereen vastbesloten was om de top te
halen, koste wat het kost. Op de Mont Ventoux was er het

doorzettingsvermogen om maar te blijven trappen op de
pedalen en de shit achter zich te laten. Deze dag, de dag van
dé klim, vond ik een hele bijzondere dag. In de ochtend zag ik
de spanning zich langzaam opbouwen. Eenmaal aangekomen
in Sault kon de spanning niet meer verborgen worden. Voor
de camera kwamen sommigen niet meer uit hun woorden en
zag ik bij hen een brok in de keel tijdens de opnames. Op de
top bleef de emotie nog uit en leek het besef van de prestatie
nog niet binnen te komen. Pas later kwam dit binnen, en
volgden ook de tranen samen met de euforie.”
Jeroen was alle dagen aanwezig en zo getuige van het
bijzondere project Tournesol: “Het is fantastisch dat het
Herstelcentrum dit organiseert. Ik heb gezien hoeveel impact
het heeft op de patiënten. Hopelijk heb ik dit met mijn video’s
vast kunnen leggen, zodat voor een volgende editie onder
andere de o zo nodige geldschieters het belang en de waarde
zien van Tournesol. Maar bovenal hoop ik dat de patiënten
er met trots en plezier naar terug kunnen kijken, zodat ze het
nog eens kunnen beleven én dat het ook andere patiënten
mag inspireren om in beweging te komen.”
Manon Oosting
project medewerker Herstelcentrum
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Gedicht
Rugzak
Uit het dal vertrokken
In groep samen, en alleen
Ieder zijn eigen route
Zelfde bestemming, ergens anders heen
Ik zelf zat in een tunnel
Niet in visie, wel in missie
Iedere trap dichter naar echt besef
Bipolair patiënt, volledig in remissie
Een rugzak gevuld mee naar boven
Letterlijke en figuurlijke brandstof
Ballast overboord bij iedere bedwongen hoogtemeter
Op de top nog slechts niet gevulde stof
Laat een lege rugzak achter
Alle ballast zit in mij en geeft kracht
Het niet meer zichtbaar dragen
Geeft eigen kracht de macht
Sietse Oukes
24 september 2019

Bed & Break: tijdelijk logeerbed in Warnsveld
Binnen Beschermd Wonen hebben we
op het terrein in Warnsveld (De Marke
10-12) een logeerbed (officieel Bed &
Break genoemd). Dit bed is voor de
inwoners van de centrumgemeente
Deventer. Met de andere centrumgemeentes zijn we in gesprek of we dit ook
kunnen realiseren.
Bed & Break zijn logeerplekken bij
zorgaanbieders die de mogelijkheid
bieden voor mensen om, als problemen
toenemen en te veel dreigen te worden,
één tot twee weken tot rust te komen.
Van Bed & Break plekken kan gebruik
worden gemaakt door inwoners van

Deventer, Lochem, Olst - Wijhe, Raalte
en Zutphen. Het maakt daarbij niet uit
of mensen al in een instelling verblijven
of dat men zelfstandig woont (al dan
niet met ambulante begeleiding).
Voorwaarde is wel dat er een plek is
om na de ‘logeerpartij’ naartoe terug te
keren. Bed & Break is niet bedoeld voor
crisissituaties maar op sociale indicatie.

Voor het gebruik van een Bed & Break
bed is geen indicatie of toestemming van
de Centrale toegang nodig. Er kunnen
direct afspraken gemaakt worden
met de aanbieders van Bed & Break
plekken. Er zijn voor de gebruiker geen
kosten aan verbonden (deze worden
door de Centrumgemeente Deventer
aan de zorgaanbieder betaald).

Er is geen sprake van begeleiding
door de Bed & Break -aanbieder,
anders dan bed-bad-brood/warm
welkom. Dit in goede afstemming met
de begeleider, die vanzelfsprekend
de regie houdt. Het gebruik van een
Bed & Break plek is altijd vrijwillig.

Frans Hovenkamp
Manager
Beschermd Wonen
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Verwijzing naar Urtica De Vijfsprong
Behandelaren van GGNet kunnen hun
patiënten doorverwijzen naar Urtica De
Vijfsprong. Omdat dit niet bij iedereen
bekend is, of niet bekend is wat Urtica
De Vijfsprong precies is en doet, wil ik
jullie daar graag over informeren.
Wat is Urtica De Vijfsprong?
Urtica De Vijfsprong is een
antroposofische woon/werkgemeenschap op een biologisch-dynamische
boerderij. Urtica biedt een behandel- en
hersteltraject aan voor mensen met
psychiatrische klachten/kwetsbaarheid.
De behandeling wordt via onze
samenwerking met GGNet vanuit de
zorgverzekering (DBC) vergoed.
Doelgroep
De specialistische behandeling is
geschikt voor mensen met uiteenlopende problematiek, waaronder:
angst/paniekklachten, depressieve
klachten, persoonlijkheidsproblematiek,
herstel na een psychotische periode,
posttraumatische stressklachten.
Behandeltrajecten
Er zijn twee trajecten die gevolgd kunnen
worden: klinisch en deeltijd. In het
klinische traject verblijft men gedurende
de behandeling van zondagavond
tot vrijdagmiddag op het erf in het
woonhuis ‘De Lelie’ (in het weekend
zijn patiënten thuis). Daarnaast is er
het deeltijd traject, waarbij men van
maandag tot en met vrijdag dagelijks
met eigen vervoer naar Urtica De
Vijfsprong komt en na de behandeldag
weer naar huis gaat.

Bij het deeltijd en klinische traject wordt
er vijf dagen per week gewerkt op de
biologisch-dynamische boerderij. Er zijn
verschillende werkgebieden: Vee, Tuin,
Huis en Zuivel. Het meewerken in deze
werkgebieden draagt bij aan het herstel
van vitaliteit, zelfvertrouwen, ritme
en biedt ruimte voor het werken aan
persoonlijke doelen.
Behandelonderdelen
Naast het meewerken in de
werkgebieden zijn er verschillende
groepsmomenten/ therapieën:
•
Muziektherapie of beeldende
therapie, in de groep (ook
individueel mogelijk)
•
Weekend voor- en nabespreking in
de groep met de sociotherapeut
•
Weekdoelen-bespreking
•
Wekelijks een persoonlijk gesprek
met een vaste persoonlijk
begeleider
•
Individuele afspraken/behandeling
met een regiebehandelaar
(psychiater, GZ-psycholoog of
verpleegkundig specialist)
•
Groepstherapie onder leiding
van de verpleegkundig specialist/
lichaamsgericht therapeut
•
Individuele therapieën (bijv. EMDR,
lichaamswerk, psycho-educatie,
cognitieve therapie).
Werken aan herstel
De zorg en behandeling binnen Urtica
De Vijfsprong richt zich steeds meer
op herstel. Dit betekent voor ons niet
hetzelfde als genezen. Het betekent
dat we mensen bijstaan om hun weg
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te vinden om met hun psychische
kwetsbaarheid om te gaan. We helpen
mensen te ontdekken wat zij hierin
nodig hebben en om te leren hierin goed
voor zichzelf te zorgen. Om daarmee
het leven zelf weer richting en inhoud
te kunnen geven in alle gebieden die
belangrijk voor iemand zijn.
Wachttijden
De wachttijden wisselen sterk, variërend
tussen geen wachttijd tot enkele
maanden.
Wat is er nodig om de aanmelding te
starten?
•
Verwijsbrief van (regie)behandelaar
met relevante behandelinformatie
over de huidige behandeling (en
evt. vorige behandelingen)
•
Een zelfgeschreven biografie/
levensverhaal van de patiënt met
daarin zijn/haar hulpvragen.
Meer informatie?
Neem contact op met:
Sabine de Kleine, behandelcoördinator
E-mail: sabine.dekleine@
urticadevijfsprong.nl
Of kijk op urticadevijfsprong.nl
Adres: Reeoordweg 2-A, 7251 JJ Vorden
•
”
niet op, u hoort nog van ons.

OVERDENKING
Soms moet de witte jas uit
OVER DE MENS ACHTER DE ARTS

Waarover wil ik schrijven in dit stukje?
Het volgende stuk schrijf ik geheel op eigen titel. Ik ben geen
medicus noch psycholoog, maar wel geïnteresseerd in wat
mensen beweegt, en ervaringsdeskundige als mantelzorger.
Mijn achtergrond is theologie, wat betekent dat nadenken over
levens- en zinvragen de core business is. Het gaat om vragen
waarom zijn mensen zoals ze zijn, waarom ze doen wat ze
doen en wat beweegt hen? Wat zijn hun ideeën over waar het
uiteindelijk om gaat in het leven?
Directe aanleiding was een artikel in Libelle (Libelle 2019
nr. 37 - Empathie. Veel artsen hebben geen idee) over
ervaringen van patiënten met artsen in de somatische
geneeskunde. Veel artsen hebben geen idee van wat hun
patiënten beleven. Dat is de klacht en rode draad in het artikel,
wat meer empathie zou op zijn plaats zijn. Veel artsen zijn een
kei in hun vak, maar niet goed in het brengen van een nare
boodschap. Jammer, de effecten van een goed gesprek zijn
positief.
Wat Libelle vertelt
Een patiënte vertelde hoe haar gynaecologe zo zakelijk en koel
uitlegde hoe de operatie zou gaan verlopen en zo benadrukte
wat er mis kon gaan, dat ze er alleen maar banger van werd.
Ze verloor alle vertrouwen in haar. Een andere patiënte miste
warmte van de verpleegkundigen na een zware  ingreep. Ze
deden alleen een technische controle, maar niemand vroeg hoe
het met haar ging, ze stelden zichzelf niet eens voor. Radioloog
Warner Prevoo zegt in Libelle: “Ze hebben geen idee van de
angsten en onzekerheden, de vermoeidheid of het verdriet
van hun patiënten of van hoe eenzaam ziek zijn maakt.” Dat
merkte hij zelf aan den lijve toen eens een biopt uit zijn longen
moest worden genomen voor verder onderzoek. “Het was voor
mij een vreselijke ervaring. Terwijl dat voor mij als arts een
routinematige handeling was. Artsen staan er niet bij stil wat
voor impact zoiets kan hebben op de patiënt die het allemaal
moet ondergaan.”

flink in. Om te voorkomen dat je daar aan onder door gaat is het
noodzakelijk om je daar enigszins voor af te schermen. Al is het
alleen maar om te voorkomen dat je niet met je volle aandacht
bij de volgende patiënt kunt zijn.
Libelle vertelt ook hoe er in de spreekkamer tegenwoordig omdat alles digitaal verwerkt wordt - heel vaak letterlijk een
computerscherm tussen arts en patiënt staat. De dokter praat
terwijl hij op het scherm kijkt, de patiënt zit erbij en kijkt tegen
de achterkant van de monitor aan. De dokter leest op wat er
op het scherm staat over de patiënt, maar praat niet mét de
patiënt. Gelukkig zijn er ook artsen die het anders doen: eerst
monitor aan de kant en met de patiënt overleggen en dan een
en ander vastleggen op de computer.
Ellen Smets, hoogleraar medische communicatie in Amsterdam
UMC gaat in op het belang van empathie en humor. Empathie
betekent letterlijk “inleven in” en overbrugt het machtsverschil
tussen arts en patiënt. Want dat machtsverschil is er, de arts
heeft deskundigheid in huis, de patiënt is kwetsbaar en voelt
zich onzeker over de toekomst. De patiënt is afhankelijk van de
behandelaar, zijn lot ligt in de handen van de dokter. Je moet er
maar op vertrouwen dat de dokter de juiste zorg gaat leveren.
Daarom is goede communicatie van levensbelang. Patiënten
naar wie écht geluisterd wordt en die het gevoel hebben dat
hun arts hen begrijpt, zijn meer ontspannen en herstellen

Het artikel in Libelle gaat in op de vraag hoe dat toch komt.
Artsen en verpleegkundigen zijn immers toch ook mensen? Het
blijkt dat studenten geneeskunde aan het begin van hun studie
heel empatisch zijn, maar dat ze dat tegen de tijd dat ze met
patiënten in aanraking komen, voor een groot deel kwijt zijn. De
nadruk ligt namelijk nogal op de technische aspecten van het
vak, veel minder op het omgaan met patiënten. Dan komt er in
de praktijk ook nog de werkdruk bij: te weinig tijd, prestatiedruk,
emotionele druk, reorganisaties, samenwerken met collega’s.
Het is dan veiliger je te verschuilen achter de technische
aspecten en wat het met je doet, naar de achtergrond te
drukken.
Enkele jaren geleden zag ik (GW) op tv een Engelse serie over
studenten medicijnen die voor de eerste keer stage liepen in
een ziekenhuis. Vooral gevallen van doodzieke patiënten of
patiënten die overlijden, dat hakte er bij die jongens en meisjes
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OVERDENKING
sneller. Ze delen ook meer informatie met een dokter bij wie
ze zich op hun gemak voelen en dat bevordert het stellen
van een goede diagnose. En vergeet de humor niet. Humor
verkleint de afstand tussen arts en patiënt, helpt lastige
onderwerpen bespreekbaar maken en werkt als een medicijn.
In de opleiding is er de laatste tijd meer aandacht voor de
mens achter de patiënt, vertelt Matthijs Bosveld in Libelle. Er
was al langer aandacht voor communicatie, maar dan ging
het vooral om vragen aan de patiënt die gericht zijn op het
stellen van een diagnose. Technische vragen dus. Maar tijdens
de trainingen Mens Achter de Patiënt ontmoeten studenten
ervaringsdeskundigen, mensen die zelf patiënt zijn (geweest)
of familie of naasten hebben die ziek zijn. Mensen dus die
weten wat het is. Ook gebeurt het dat studenten jarenlang
hun eigen patiënt met een chronische aandoening volgen in
diens thuissituatie.
Kun je dat leren, empathie? Ja en nee. Op de eerste plaats
moet je het willen en je bewust zijn van hoe je handelt.
Niet empathie verwaarlozen omdat je er geen tijd voor zou
hebben. Niet een patiënt vereenzelvigen met zijn aandoening
(“Ligt die heup al op tafel?”). Maar van de andere kant het
moet geen loze aangeleerde empathie zijn. Je hoeft niet te
doen alsof je net zo aangeslagen bent als de naaste familie.
Prevoo zegt ook nooit meer: ”Ik begrijp u.” want je kúnt het
niet begrijpen als je zelf de ziekte niet hebt. Wees dan eerlijk
en zeg dan dat je je niet kunt voorstellen wat voor impact
de ziekte op de patiënt moet hebben, maar dat het vreselijk
moet zijn.
Patiënten willen vooral een deskundige arts, en als die aardig
is, is dat mooi meegenomen. En is de arts vooral kundig maar
is empathie niet diens sterkste kant, dan kan die dat heel
eerlijk zeggen en beloven dat hij zijn uiterste best zal doen
voor de patiënt.
Tot slot van het artikel in Libelle nog een voorbeeld van hoop.
De patiënt van de gynaecologe uit het begin van het artikel,
had zich beklaagd over haar kille en afstandelijke benadering.
Het kwam tot een gesprek waarin de patiënte vertelde wat
dat met haar gedaan had. De arts bood haar excuses aan,
werd milder en zei dat ze haar best ging doen. “Ze heeft
me daarna met veel meer aandacht behandeld. Ze hield
op de operatietafel zelfs mijn hand vast. (..) Dat gaf mij het
vertrouwen dat ik nodig had.”
In de GGZ
Gôh, dacht ik na het lezen van het artikel, dat komt me bekend
voor binnen de GGZ.
Zo schreef Awee Prins in Trouw (Zie Stem van de Familie jrg
17 nr 3 (maart 2019) en jrg 17 nr 4 (april 2019) dat hij het
meeste baat had gehad bij ervaringsdeskundigen, en minder
bij de professionele deskundigen. Eigenlijk zou elke therapeut
en psychiater óók ervaringsdeskundige moeten zijn, zegt hij,
mensen die de broosheid van hun eigen bestaan hebben
doorleefd. Pas dan kunnen ze echt naast de patiënt staan
en mee optrekken. De verdienste van de herstelbeweging
is de introductie van ervaringsdeskundigen, schrijft hij. “De
meest intense en beklijvende herinneringen aan mijn verblijf

in een verslavingskliniek in Kaapstad in de zomer van 2009
zijn de gesprekken die ik daar met de  counselors voerde,
ervaringsdeskundigen die - net als ik - in de afgronden van
hun leven hadden verkeerd, en - anders dan ik toen - die
afgronden hadden doorstaan.  Zij begrepen de verstikkende
wanhoop, de krankzinnige logica en de slopende sluwheid
van mijn verslaving veel beter dan de psychologen met wie
ik sprak. Hun solidariteit en hun woorden van meedogenloze
toewijding staan tot op de dag van vandaag in mijn
existentie gegrift.” Hij noemt in dat verband psychiater
Jim van Os, die zegt dat de psychiatrie veel kan leren van
ervaringsdeskundigen. Elke psychiater dient zijn eigen bestaan
te doorleven, met alle kleine en grote angsten en droefheden
die daarbij horen alsmede alle waandenkbeelden of
onredelijke gedachten. Met empathische gevoelens of frasen
kom je er niet als je iemand écht bij wilt staan, dat lukt alleen
als je zijn nood in jezelf herkent en hebt doorleefd. Net zoals
radioloog Prevoo, die nu beter snapt wat de patiënten voelen,
nu hij zelf ervaren heeft wat het is om patiënt te zijn.
Ik ken een geval waarin een patiënt een nieuwe therapeut
krijgt. Bij de vorige was hij gewend elkaar met ‘je’, ‘jij’ en
de voornaam aan te spreken. Dat gaf een sfeer waarin hij
zich op zijn gemak voelde en over zijn intieme en kwetsbare
ervaringen durfde te praten, wat al gauw resulteerde in
vooruitgang en begin van herstel. Vertrouwen in zichzelf en in
anderen was schoorvoetend dichterbij gekomen.
Echter, de eerste kennismaking bij de overdracht van de ene
naar de andere therapeut was een teleurstelling. De nieuwe
therapeut was gewend patiënten met ‘u’ en ‘meneer’ aan te
spreken en wilde dit graag zo blijven doen met haar nieuwe
patiënt. Dit tot ontzetting van de patiënt in kwestie, die dit als
een ontzettende formele en koele afstandelijkheid beleefde.
“Aan zo iemand ga je toch niet je intieme zaken vertellen?”,
was zijn reactie. Hij was helemaal uit het veld geslagen bij
het idee dat hij nu met deze therapeut zat opgescheept. Het
vertrouwen dat de behandeling vooruitgang zou boeken, was
te paard vertrokken. Maar toch wilde hij haar nog wel een
kans geven bij de eerste echte afspraak: “Eerst maar eens
kijken hoe het gaat.”  En dat ging beter, de nieuwe therapeut
had gemerkt dat de wijze van aanspreken toch wel erg
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OVERDENKING
belangrijk was voor de patiënt en wilde proberen om voortaan
met ‘je’ en ‘jij’ te spreken. Zo was er toch nog hoop op een goed
vervolg van de behandeling.
Verschil tussen somatische en psychische gezondheidszorg?
Zo op het eind speel ik met de vraag of er verschil is tussen
beide takken van gezondheidszorg als het gaat om de rol en
het belang van empathie. Speelt wat Libelle aansnijdt ook
in de GGZ, in de psychische geneeskunde? Zijn psychiaters,
psychologen en spv-ers empathischer dan cardiologen en zo?
Ten eerste is empathie in de GGZ van cruciaal belang. Of een
behandeling kans van slagen heeft, hangt in hoge mate af van
de vraag of het klikt tussen patiënt en behandelaar. Ik besef
dat ik hierbij dan meer denk aan behandelingen waar het gaat
om “praten” dan aan behandelingen waar het gaat om “pillen”.
Pillen werken uit zichzelf - ex opere operato - of de behandeling
werkt hangt van de pil af. Bij praten hangt het slagen van de
behandeling af van de inzet en bereidheid van de patiënt én
behandelaar - ex opere operandi. Of psychiaters, psychologen
en spv-ers empathischer zijn dan cardiologen of oncologen, dat
kun je in zijn algemeenheid niet zo stellen. Maar zij horen het in
deze tak van gezondheidszorg in ieder geval wel te zijn.
In de somatische  gezondheidszorg is natuurlijk de empathie

ook belangrijk als ondersteuning - zo kon je lezen in Libelle maar het accent ligt er meer op de techniek: meten, pillen en
operaties. Een hork kan een goede arts zijn, maar een hork een
goede therapeut of psychiater … nou, dat weet ik zo net nog
niet.
Een tweede gedachte van mij omtrent een mogelijk verschil is
deze: In de somatische geneeskunde is het het lijf dat aan het
werk is om de ziekte te verslaan. Witte bloedlichaampjes gaan
indringers te lijf, kankercellen worden gebombardeerd met
straling, beencellen laten de botdelen van een gebroken arm
weer aan elkaar groeien. Dat gaat vanzelf, los van empathie van
de kant van de arts. Bij psychische geneeskunde echter is de
geest aan het werk. Door denken en inzicht gaat de patiënt met
zichzelf en zijn kwaal aan het werk. Misschien mag ik zeggen dat
in de GGZ de patiënt in een bepaalde mate zijn eigen arts kan
zijn. Net zoals je je eigen supervisor kan zijn door kritisch naar
jezelf te kijken. Maar is dat zo?
Maar hoe dan ook, in beide takken van sport is empathie van
groot belang in het belang van de patiënt. Het komt er op aan
om van tijd tot tijd de spreekwoordelijke witte jas uit te doen.
Guus Wiegerinck

BOEKENTIPS
Tot slot geeft Libelle nog een drietal boekentips:
Tommie in de zorg
Auteur: Tommie Niesen,
verpleegkundige
Uitgave: Ambo/Anthos, 2018
ISBN:
9789026342578
Ontmoetingen in de dagelijkse praktijk
van de gezondheidszorg

Echte dokters huilen ook
Auteurs: Warner Prevoo en Karin
Overmars
Uitgave: Ambo/Anthos, 2019
ISBN:
9789026348273
Het indringende verhaal van een
kankerspecialist die zélf longkanker
krijgt en nu wordt geconfronteerd met
de andere kant van kanker. De kant van
de patiënt, die ook vader, geliefde,
vriend en collega is. Zijn ziekte
verandert zijn blik op kankerpatiënten
voorgoed
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Bikkeltje
Auteur: Ilse Ooms
Uitgave: Raak 2018
ISBN:
9789082875201
Over hoe het is om een ernstig beperkt
kind te hebben.
Met eyeopeners om “het kind achter de
diagnose” te zien.

GEDICHT
SCHIPBREUK
Zij opent de gordijnen
hij zijn ogen
“Goedemorgen kapitein, hoe gaat het?
Wilt u eerst worden geschoren
en gewassen of een ontbijt op bed?
Hoop’lijk voelt u zich herboren
Goedemorgen kapitein, hoe maakt u het?”
“Meeuwen nestelen in mijn hoofd en haar”
wilde hij zeggen. “En er is
teder, rauw, warm, onverwacht verdriet
Maar ik zoek en kom nooit aan, daar
waar ik huilen kan om niets: een zeemanslied
‘s Nachts steekt de rusteloze eenzaamheid:
verdwaald, verweesd, verward verlangen
Vage weemoed, bitterzoet
Ik ben mijn anker kwijt”.
“Goedemorgen zuster. Het komt goed”.
Ester Alake
in: Veerkracht. Veertig gedichten
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ALGEMEEN NIEUWS
Inleiding:
Per 1 januari 2020 treedt de nieuwe Wet Verplichte GGZ (Wvggz) in werking. In dit nummer van De Stem wordt u van
verschillende zijden geïnformeerd. We plaatsen een eigen tekst die de oude en de nieuwe wet vergelijkt, een interview
met de directeur van GGZ Nederland, tevens bestuurslid van de LSFVP (Landelijke Stichting
Familievertrouwenspersonen) en de tekst die de LSFVP aanbiedt over haar diensten.

Wet Verplichte GGZ
Wet Verplichte GGZ

nu, in déze situatie, het beste, en welke
Zoek de verschillen
Per 1 januari 2020 treedt de nieuwe Wet
zorg sluit het meeste aan bij de wensen
In de oude wet was het zo dat wanneer
Verplichte GGZ (Wvggz) in werking. In
Eind augustus was Linda Willems te gast bij de Familieraad om informatie te geven over
de nieuwe Wet Verplichte GGZ
van de patiënt en zijn naasten. Zo mag
iemand een gevaar werd voor zichzelf
dit nummer van De Stem wordt u van
(WVGGZ). Deze wet gaat in op 1 januari 2020 en vervangt de wet BOPZ, wat staat voor Bijzondere Opnemingen
de patiënt, samen met zijn familie, ook
of de omgeving, deze gedwongen
verschillende zijden geïnformeerd. We
Psychiatrische
Ziekenhuizen.
Populair
oude wetindie
wordt
vervangen
een
zogenaamd
“eigendoor
plan een
van aanpak”
werdde
opgenomen
eendwangopname
psychiatrische regelt,
plaatsen
een eigen
tekst die de oude
en gezegd:
nieuwe
wet.
Waarom
deze
vernieuwing?
Wat
zijn
de
verschillen?
schrijven, waarin hij kan aangeven hoe
kliniek. Niet omdat patiënt of naasten
de nieuwe wet vergelijkt, een interview
volgens hem verplichte zorg voorkomen
dat de beste oplossing vonden, maar
met de directeur van GGZ Nederland,
Zoek de
verschillen
kan worden. In dit plan geeft de patiënt
de behandelaar nadat de rechter de
tevens
bestuurslid
van de LSFVP (Landeaan welkedeze
wensen
en voorkeuren
gedwongen
opnamewerd
had goedgekeurd.
lijke
FamilievertrouwenspersoIn deStichting
oude wet
was het zo dat wanneer iemand
een gevaar
voor zichzelf of dezelf
omgeving,
gedwongen
werd
hij oplossing
heeft ten aanzien
vanmaar
zorg.de
Het idee
de kliniek
werd uitgezocht
nen)
en de tekst
die de
LSFVP aanbiedt
opgenomen
in een
psychiatrische
kliniek. Pas
Nietinomdat
patiënt
of naastenwat
dat de beste
vonden,
is dat inwerd
dit plan
maatregelen
voor opname
behandeling
patiënt nodig had.
over
haar diensten.
behandelaar
nadat de rechter de gedwongen
haddegoedgekeurd.
Pas in de kliniek
uitgezocht
watkomen
voor
te
staan
waarmee
ernstig
nadeel voor
Gedwongen
opname
gebeurde
dus
pas
behandeling de patiënt nodig had. Gedwongen opname gebeurde dus pas als het vijf voor twaalf was.
de patiënt en/of zijn omgeving als
als het vijf voor twaalf was.
WET VERPLICHTE GGZ
gevolg van zijn psychische stoornis,
In deaugustus
nieuwewas
wetLinda
staanWillems
veel meer
dienswet
naasten
is watwordt
de beste
zorg is Bereikt
wanneer
voorkomen.
hetde
plan
In deen
nieuwe
staan centraal.
veel meer Vraag
de
Eind
te de patiënt
patiënt
een
gevaar
voor
zichzelf
of
zijn
omgeving
dreigt
te
worden.
De
verplichte
zorg
kan
dus
veel
eerder
worden
dit doel, dan hoeft er uiteindelijk geen
patiënt en diens naasten centraal.
gast bij de Familieraad om informatie te
opgelegd
wanneer
bijna te laat is.Vraag
Een opname
onderzorg
dwang
in een instelling
is nu niet deteenige
optie,
de
zorgmachtiging
worden
aangevraagd
is wat de beste
is wanneer
geven
overdan
de nieuwe
Wethet
Verplichte
verplichte
zorgDeze
kanwet
ookgaat
thuis
geboden worden.
Alleseen
vanuit
devoor
vraag:
wat of
is nu, in déze
bij desituatie,
rechter. het beste, en welke
de patiënt
gevaar
zichzelf
GGZ
(WVGGZ).
in op
zijnde
omgeving
te naasten.
worden. De
1zorg
januari
vervangt
sluit2020
het en
meeste
aandebijwet
deBOPZ,
wensen van
patiëntdreigt
en zijn
Zo mag de patiënt, samen met zijn familie, ook
Hoe het
gaatverplichte zorg
verplichte
zorg
kan
dus
veelaangeven
eerder hoe volgens
wat
staat
voor
Bijzondere
Opnemingen
een zogenaamd “eigen plan van aanpak” schrijven, waarin hij kan
hem
werken,
datheeft
wetenten aanzien van
worden
opgelegd
dan
wanneer
het
bijna
Psychiatrische
Ziekenhuizen.
Populair
voorkomen kan worden. In dit plan geeft de patiënt zelf aan welke wensen en voorkeuren hij
we
nog
niet;
er
te
laat
is.
Een
opname
onder
dwang
in
gezegd:
de
oude
wet
die
dwangopname
zorg. Het idee is dat in dit plan maatregelen komen te staan waarmee ernstig nadeel voor de patiënt
en/of zijn
zijn nog geen
een instelling is nu niet de enige optie,
regelt, wordt vervangen door een nieuwe
omgeving als gevolg van zijn psychische stoornis, wordt voorkomen. Bereikt het plan dit doel, dan hoeft er uiteindelijk
praktijkervaringen.
de verplichte zorg kan ook thuis geboden
wet. Waarom deze vernieuwing? Wat zijn
geen
zorgmachtiging te worden aangevraagd
bij de
rechter.
worden.
Alles
vanuit de vraag: wat is
de
verschillen?

Hoe het gaat werken, dat weten we nog niet; er zijn nog geen praktijkervaringen.
Een overzicht
Praktijk onder de wet BOPZ (tot 1-1-2020)

Praktijk onder de Wvggz (vanaf 1-1-2020)

Gevaar
De geestesstoornis veroorzaakt gevaar voor de patiënt
zelf, voor anderen of voor de algemene veiligheid van
personen of goederen.

Ernstig nadeel
Heeft dezelfde betekenis als gevaarscriterium.

Stoornis van de geestvermogens
Geestvermogens (vermogen tot denken, voelen, willen,
oordelen, doelgericht handelen) zijn gebrekkig ontwikkeld
of ziekelijk verstoord.

Psychische stoornis
De definitie wat een psychische stoornis is, sluit aan bij de
omschrijvingen in DSM 5.
Ook afhankelijkheidsstoornissen (verslavingen),
persoonlijkheidsstoornissen en psychische stoornissen bij
minderjarigen vallen straks zonder twijfel onder criterium
psychische stoornis.

Geen bereidheid
De patiënt geeft geen blijk van de nodige bereidheid om
zich te laten opnemen.

Verzet
De patiënt (of diens vertegenwoordiger) stemt niet in met
de te verlenen zorg.
Dit verzet kan zowel verbaal als non-verbaal worden
uitgedrukt.
Veronderstelde instemming met behandeling ontbreekt.

Dwangbehandeling
Zonder overeenstemming over het behandelplan of bij
verzet is behandeling van de patiënt niet geoorloofd.

Verplichte zorg
Verplichte zorg is zorg waar iemand met een psychische
stoornis zich tegen verzet.
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Maar soms is het als uiterst redmiddel mogelijk om de
patiënt onder dwang te behandelen.
Bij een dwangbehandeling wordt er dus tegen de wil van
de patiënt een behandelplan uitgevoerd.
Een dwangbehandeling wordt gerechtvaardigd door het
gevaar wat de patiënt kan oplopen of veroorzaken.
Dwangbehandeling kan slechts plaatsvinden na
gedwongen opname in een GGZ-instelling.

Het gaat om bijv. dwangmedicatie, verrichten medische
controles, opname in een GGZ-instelling.
Deze zorg mag aan een patiënt verplicht worden opgelegd
op grond van een zorgmachtiging en/of een
crisismaatregel.
Deze zorg kan ook ambulant en poliklinisch, bijv. thuis,
plaatsvinden.
Verplichte zorg kan alleen als uiterste middel worden
overwogen, wanneer er geen “eigen plan van aanpak” of
andere mogelijkheden voor vrijwillige zorg meer zijn.

Rechterlijke Machtiging (RM)
Een rechterlijke machtiging is een beslissing van de
rechter dat iemand gedwongen opgenomen moet
worden (of moet blijven) in een psychiatrisch ziekenhuis.
De rechter besluit vooraf of de patiënt moet worden
opgenomen.

Zorgmachtiging (ZM)
Bij een zorgmachtiging besluit de rechter vooraf welke
vormen van zorg verplicht opgelegd kunnen worden.
De zorgmachtiging vervangt alle soorten machtigingen die
onder de BOPZ door de rechter worden opgelegd.
Voor de zorgmachtiging is vereist dat aan de criteria en
het doel voor verplichte zorg is voldaan:
1. er moet sprake zijn van een bepaald gedrag van
een persoon als gevolg van zijn psychische
stoornis, wat leidt tot ernstig nadeel;
2. er bestaat geen mogelijkheid voor vrijwillige
zorg, zodat verplichte zorg als uiterste middel
overblijft;
3. er bestaan geen minder bezwarende
alternatieven voor de patiënt met het beoogde
effect (subsidiariteitsbeginsel);
4. er moet sprake zijn van evenredigheid tussen het
verlenen van de verplichte zorg en het beoogde
doel van de verplichte zorg
(proportionaliteitsbeginsel);
5. er moet redelijkerwijze de verwachting bestaan
dat het verlenen van verplichte zorg effectief zal
zijn (effectiviteitsbeginsel).

IBS (Inbewaringstelling)
Een IBS maatregel wordt afgegeven door de
burgemeester.
De patiënt geeft geen blijk van de nodige bereidheid zich
te laten opnemen en veroorzaakt daarnaast gevaar,
waarbij het vermoeden bestaat dat een ´stoornis in de
geestvermogens´ dat gevaar veroorzaakt.
Het gevaar is zo onmiddellijk dreigend dat een procedure
voor een rechterlijke machtiging niet kan worden
afgewacht.

Crisismaatregel (CM)
Deze maatregel is procedureel vergelijkbaar met de IBS,
behalve het verplicht horen (taak van de burgemeester).
Het gaat niet alleen over gedwongen opname, maar ook
over de andere vormen van verplichte zorg.
De patiënt heeft recht om gehoord te worden (hoorplicht
voor de burgemeester).
Er komt altijd een medische verklaring van een
onafhankelijke psychiater, ook als deze van mening is dat
verplichte zorg niet nodig is.

Behandelaar (in kader BOPZ)
De behandelaar is betrokken bij opstellen van het
behandelplan.
Hij is betrokken bij uitvoering dwangbehandeling.
Hij is in de praktijk altijd een psychiater.

Zorgverantwoordelijke
Naast de psychiater kunnen straks onder meer ook de
klinisch psycholoog en verpleegkundig specialist
zorgverantwoordelijke zijn.
Tijdens de voorbereidingsfase van een zorgmachtiging
speelt de zorgverantwoordelijke een grote rol (zo stelt hij
samen met de patiënt het zorgplan vast).
Heeft de rechter beslist tot afgifte van een
zorgmachtiging, ook dan speelt de zorgverantwoordelijke
een grote rol (bijv. nemen besluit om over te gaan tot
opleggen verplichte zorg).

Behandelplan
Het behandelplan is erop gericht de stoornis zo te
verbeteren dat het gevaar wordt weggenomen.

Zorgplan
Het zorgplan lijkt op een nieuwe versie van het huidige
behandelplan van de Wet BOPZ, maar het verschil is dat
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Het bevat behandeldoelen (gericht op ‘herstel van
functies' = cure, of 'herstel maatschappelijke participatie'
= care).
Het wordt door behandelcoördinator of psychiater
opgesteld.

de patiënt zich al verzet tegen de zorg, waardoor de
verplichte zorg van toepassing is.
Het zorgplan is op zowel intra- als extramurale
behandelsituaties van toepassing.
Om het zorgplan vast te stellen moet de
zorgverantwoordelijke zoveel mogelijk overleg plegen met
de directe omgeving van patiënt.
Het zorgplan heeft multidisciplinair karakter en is
uitgebreid. Het omvat:
1. de zorg die noodzakelijk is om het ernstig nadeel
weg te nemen en het doel van verplichte zorg;
2. de wijze waarop rekening wordt gehouden met
de voorkeuren van patiënt ten aanzien van de
zorg (zoals vastgelegd op de zorgkaart);
3. de maximale duur van de afzonderlijke vormen
van verplichte zorg;
4. de wijze waarop de zorgaanbieder en de
geneesheer-directeur de kwaliteit van de
verplichte zorg bewaken en toezicht houden op
de uitvoering van de verplichte zorg in
ambulante omstandigheden;
5. de essentiële voorwaarden voor deelname aan
het maatschappelijk leven van patiënt;
6. de frequentie waarmee en de omstandigheden
waaronder het zorgplan en de subsidiariteit,
proportionaliteit, effectiviteit en veiligheid van
de verplichte zorg met patiënt, de
vertegenwoordiger, alsmede het familielid of de
naaste en de PVP worden geëvalueerd en het
zorgplan wordt geactualiseerd.
Een onafhankelijk psychiater toetst de noodzaak van de in
het zorgplan opgenomen zorg.

Zelfbindingsverklaring / -machtiging
De patiënt kan aangeven onder welke omstandigheden
hij tegen zijn wil mag worden opgenomen en behandeld.
Om de dwang uiteindelijk te kunnen realiseren, is het
nodig dat de rechter de zelfbindingsverklaring omzet in
een zelfbindingsmachtiging.
Deze verklaring is 1 jaar geldig.
Deze verklaring is opgemaakt door wilsbekwame patiënt.

Zelfbindingsverklaring
De patiënt kan aangeven onder welke omstandigheden
aan hem verplicht zorg kan worden verleend.
De verklaring is opgemaakt door wilsbekwame patiënt,
samen met de zorgverantwoordelijke.
Aan de zelfbindingsverklaring is straks geen min. of max.
termijn meer gegeven: de patiënt geeft zelf aan hoe lang
de verklaring zal gelden.

Zorgkaart
n.v.t.

Zorgkaart
De zorgkaart is een inspraakinstrument voor de patiënt.
In de zorgkaart worden voorkeuren en wensen van de
patiënt t.a.v. (verplichte) zorg schriftelijk vastgelegd.
Als een patiënt een zorgkaart op wil stellen, dient dit zo
snel mogelijk te gebeuren.
De zorgkaart is van (groot) belang om als patiënt vooraf
zoveel mogelijk zijn voorkeuren (positieve en negatieve
wilsuitingen t.a.v. zorg) vast te leggen, zodat hiermee
rekening kan worden gehouden tijdens het vaststellen
van het zorgplan, verzoekschrift en evt. zorgmachtiging.
In de zorgkaart kunnen ook andere schriftelijke
wilsuitingen van de patiënt worden toegevoegd.

Rol van de familie
In tegenstelling tot de oude BOPZ spelen familie of naasten een cruciale rol. Zij hebben meer rechten en moeten
betrokken worden bij de behandeling. Te denken valt aan:
• het opstellen van een “eigen plan van aanpak”
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Rol van de familie
In tegenstelling tot de oude BOPZ spelen familie of naasten
een cruciale rol. Zij hebben meer rechten en moeten
betrokken worden bij de behandeling. Te denken valt aan:
•
het opstellen van een “eigen plan van aanpak”
•
het opstellen van een zorgkaart
•
het opstellen van een zelfbindingsverklaring
•
het opstellen van het zorgplan.

bepalen wie in een individueel geval de zorgverantwoordelijke
wordt.
Meer weten?
Voor meer informatie ga naar
https://www.ggznederland-wvggz.nl/communicatie

De familie moet bij de aanvraag van een zorgmachtiging
niet alleen regelmatig geïnformeerd worden, maar ook
geconsulteerd. De familie en directe naasten worden dus
actief betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van de
behandeling aan de patiënt.
Bij de redactie komt de vraag op: Hoe helpt GGNet de familie
met het invullen/uitvoeren van deze wet?
Overgangsjaar
Het jaar 2020 is een overgangsjaar. Voor nieuwe gevallen
gaat meteen de WVGGZ gelden. Bestaande gevallen voor wie
nu nog de BOPZ geldt, zullen gedurende het jaar, normaal
gesproken bij afloop van de huidige machtiging, overgaan naar
de nieuwe wet. Zolang iemand een BOPZ-machtiging heeft,
gelden voor hem alle regels uit de wet BOPZ.
De Familieraad van GGNet zal in de gaten houden wat er op
landelijk niveau voor familieraden gepubliceerd gaat worden.
Er komt een (nieuw) Bureau Geneesheer-Directeuren
(BGD), bestaande uit geneesheren-directeuren en hun
administratieve ondersteuning. Het BGD zal bij alle procedures
betrokken zijn. De geneesheren-directeuren gaan straks

Daarop staat ook een voorlichtingsfilmpje:
https://youtu.be/zjkhVeHOrV8. Dit filmpje is gemaakt door
GGz Centraal met in eerste instantie het doel medewerkers
voor te bereiden op de nieuwe Wet verplichte ggz. Deze
animatie mag iedereen gebruiken met bronvermelding.
Guus Wiegerinck
Bronnen:
•
intranet GGNet
•
GGz Centraal
•
www.ggznederland-wvggz.nl/communicatie
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‘Met de Wvggz gaan naasten erop vooruit’
Interview met Veronique Esman-Peeters, directeur GGZ
Nederland en bestuurslid van de Landelijke Stichting
Familievertrouwenspersonen.
Wat hoop je dat er voor patiënten zal veranderen met de
invoering van de Wet verplichte ggz?
‘Ik hoop dat we met de komst van de Wvggz meer maatwerk
kunnen leveren bij patiënten in de meest kwetsbare fase van
hun leven. De wet is een behandelwet en niet alleen een
opnamewet. Dat is een belangrijke verbetering voor de kwaliteit
van zorg. Ook de plek waar de gedwongen zorg plaatsvindt,
hoeft niet langer alleen de instelling te zijn maar dat kan ook
de thuissituatie zijn. We zullen in de praktijk zien hoe dat gaat
werken. Het is nieuw en dus nog volop in ontwikkeling.
De bedoeling van  Wvggz ‘zorg op maat’, -waarbij de familie en
naasten in veel fasen van de verplichte zorg een rol (kunnen/
mogen) hebben-  is dus heel waardevol.’
En de naasten, gaan die erop vooruit denk je?
‘Ja ik denk zeker dat de naasten erop vooruit gaan.
Ze hebben een veel explicietere positie in de wet gekregen.
Bij de voorbereiding, de uitvoering, de wijziging en de
beëindiging van een crisismaatregel, machtiging tot
voortzetting van de crisismaatregel of zorgmachtiging
worden de familie, de directe naasten van betrokkene en
de huisarts zoveel mogelijk betrokken.
Ook kunnen familieleden en ‘voor de continuïteit van zorg

essentiële naasten’ bij de gemeente een melding doen als ze
menen dat verplichte zorg nodig is.
Als  de uitkomst van het verkennend onderzoek -dat op een
dergelijke melding moet volgen-  geen aanleiding geeft voor
een aanvraag voorbereiding ZM en de familie/essentiële
naasten zijn van mening dat het toch echt wel nodig is,
moet het college van B&W toch een aanvraag in dienen.
De Memorie van Toelichting van de wet is duidelijk over het
waarom:  “Deze mogelijkheid wordt aan dergelijke personen
gegeven vanwege hun nauwe relatie met betrokkene. Zij zijn
vaak goed op de hoogte hoe het met betrokkenen gaat en
of in het verleden is gegaan en kunnen vaak over belangrijke
informatie beschikken.”
Het is daarbij voor familie/naasten ongetwijfeld ook
prettig dat ze bij ‘tekortkomingen in de zorg’ een
familievertrouwenspersoon als aanspreekpunt hebben.
We zullen wel moeten zien hoe dat uitpakt nu ook
gedwongen zorg buiten de instelling geleverd kan worden.
In de bereikbaarheid van de familievertrouwenspersoon
moeten we ook in dat verband goed voorzien.’
Zijn er ook situaties denkbaar waarin de wet voor naasten
minder gunstig uit kan vallen?
‘Teleurstellingen liggen uiteraard eerder op de loer, als er
veel verwachtingen zijn. En de Wvggz schept wel
verwachtingen over de betrokkenheid / het betrekken van
familie.
Belangenbehartiging van de patiënt is wezenlijk anders dan
belangenbehartiging van familieleden en naasten. Het kan
voorkomen dat de belangen van de familie niet stroken
met het belang van de patiënt. Bijvoorbeeld in een situatie
waarin de familie blij is dat de patiënt uiteindelijk verplichte
zorg krijgt aangeboden, terwijl de patiënt zich juist hevig
hiertegen verzet. Om deze reden is een speciale figuur voor de
belangenbehartiging van familie en naasten van de patiënt in
de wet geïntroduceerd: de familievertrouwenspersoon, aldus
de memorie van toelichting op de wet. Maar ook een wettelijke
grondslag kan niet altijd voorkomen dat het precies zo gaat
lopen als de familie wenst. Er zal blijvend een goede afweging
gemaakt moeten worden tussen de belangen van de patiënt
en de belangen van de familie. Het kan voorkomen dat dat niet
parallel loopt.’
Wat kunnen ggz-professionals doen om naasten te
ondersteunen als er sprake is van verplichte zorg?
‘Dat lijkt me zeer afhankelijk van de specifieke situatie. Maar
in zijn algemeenheid zal openheid en duidelijkheid over wat
wel en niet kan en over wat ze wel en niet kunnen delen
ondersteunend zijn. Familie en naasten serieus nemen en goed
naar hen luisteren en goed met hen communiceren zal het
belangrijkste zijn om deze relatie goed te houden.’
November 2019
Anneke Huson
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WAT GGZ-PROFESSIONALS MOETEN WETEN OVER DE
FAMILIEVERTROUWENSPERSOON IN HET KADER VAN DE WVGGZ
Familievertrouwenswerk
Aan iedere ggz-instelling is een
familievertrouwenspersoon (fvp)
verbonden. Deze ondersteunt
familieleden en andere naasten van
mensen met psychiatrische en/of
verslavingsproblemen. Doel is om
de betrokkenheid en de positie van
naasten in de ggz te versterken en het
samenwerken in de triade te bevorderen.
De familievertrouwenspersoon
geeft naasten informatie,
advies en ondersteuning, ook in
klachtenprocedures.
De dienstverlening varieert van een
eenmalig contact, tot meermalige
persoonlijke begeleiding of bemiddeling.
De familievertrouwenspersoon is in
dienst van de Landelijke Stichting
familievertrouwenspersonen (LSFVP) en
staat onafhankelijk van de zorgaanbieder.
Op de website van de LSFVP vind je
algemene informatie over
de familievertrouwenspersoon.
De familievertrouwenspersoon biedt
naasten:
Klankbord
De familievertrouwenspersoon biedt
een klankbord voor de naaste en kan
met de naaste bespreken wat diens
mogelijkheden en onmogelijkheden
zijn in het contact met de patiënt en
de zorginstelling.
Informatie en advies
De familievertrouwenspersoon kan
de naaste informeren over hoe
de ggz werkt, over ziektebeelden,
over rechten en plichten van
betrokkenen. Desgevraagd geeft de
familievertrouwenspersoon advies over
wat de naaste bij problemen in het
contact met de instelling en de patiënt
zou kunnen doen.
Bemiddeling in de triade
Indien nodig en gewenst bemiddelt
de familievertrouwenspersoon om de
samenwerking en communicatie in de
triade - naaste, instelling en patiënt te bevorderen. Bij problemen in het
contact met ggz-professionals kan
de vertrouwenspersoon dit contact

begeleiden. Er wordt nagegaan wat er
mis gaat in dat contact en welke stappen
er nodig en mogelijk zijn om het te
verbeteren.
Ondersteuning bij een klacht
De familievertrouwenspersoon
geeft de naaste uitleg van relevante
klachtenprocedures. Desgevraagd krijgt
de naaste -mits deze klachtgerechtigd ishulp van de familievertrouwenspersoon
bij het indienen van een klacht bij de
zorginstelling.
Extra taken met de Wet verplichte ggz
(Wvggz)
De nieuwe Wet verplichte ggz (Wvggz)
heeft ook gevolgen voor naasten. Zij
zullen actief worden betrokken bij
belangrijke beslissingsmomenten in
het proces van verplichte zorg: in de
voorbereiding, uitvoering en afronding.
De wet regelt bijvoorbeeld dat naasten
zelf een melding voor verplichte zorg
kunnen doen en dat ze betrokken zijn bij
het opstellen van zorgplannen. Naasten
krijgen hierdoor een belangrijke, maar
vaak ingewikkelde en belastende rol.
Daarom regelt de wet ook dat zij zich
kunnen laten ondersteunen door een
familievertrouwenspersoon.
Diensten familievertrouwenspersonen
in verschillende fasen van de Wvggz
1.

Vanaf melding tot besluit officier
van justitie, of wanneer een
crisismaatregel is opgelegd.
In deze fase kunnen naasten bij de
familievertrouwenspersoon terecht voor:
•
Informatie en advies over de rol van
naasten in de Wvggz
•
Algemene informatie en advies
over hoe je als naaste om kunt gaan
met situaties waarin verplichte
behandeling kan worden ingezet
2.

In de fase van voorbereiding 		
zorgmachtiging.
Als de officier van justitie heeft
besloten om de rechter om een
zorgmachtiging te verzoeken, start de
fase ‘voorbereiding zorgmachtiging’.
In deze fase kunnen naasten bij de
familievertrouwenspersoon terecht voor
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onder meer:
•
Ondersteuning bij de inbreng van de
naaste in een plan van aanpak
De patiënt (‘betrokkene’) kan
een eigen plan van aanpak
maken om daarmee verplichte
zorg te voorkomen. Het is
de bedoeling dat zij daarbij
samenwerken met hun naaste.
De familievertrouwenspersoon
kan meedenken met de naaste.
Bijvoorbeeld om helder te krijgen
welke rol de naaste kan en wil
vervullen bij de aanpak van de
problematiek.
•
Ondersteuning bij de visie van de
naaste op het zorgplan
Bij het opstellen van het
zorgplan wordt ook gevraagd
naar de visie van de naaste. De
familievertrouwenspersoon kan de
naaste helpen om deze visie helder
te krijgen.
3.

Wanneer er geen zorgmachtiging
komt.
Wanneer de officier van justitie niet
om een zorgmachtiging bij de rechter
zal verzoeken, krijgen bepaalde
naasten daarvan bericht. Die naasten
kunnen de officier van justitie dan
vragen om dit te heroverwegen. De
familievertrouwenspersoon kan ze
daarbij helpen. Komt er definitief
geen zorgmachtiging, maar ontvangt
de patiënt vrijwillig zorg van een
ggz-instelling dan kan de naaste
gebruikmaken van de reguliere diensten
van de familievertrouwenspersoon.
4.

Bij uitvoering van verplichte zorg/		
klachtenondersteuning.
Als er een vorm van verplichte
zorg wordt uitgevoerd, kan de
familievertrouwenspersoon de naaste
informeren over de gang van zaken en
de eventuele klachtmogelijkheden. Als
de naaste de patiënt vertegenwoordigt
en een klacht wil indienen kan de
vertrouwenspersoon de naaste
hierover informeren
en ondersteunen in de
klachtenprocedure.
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Roken vergroot de kans op psychiatrische
aandoening
Roken lijkt de kans op het ontwikkelen
van psychiatrische aandoeningen te verhogen. Dat schrijft onderzoekster Jentien Vermeulen in het oktobernummer
van The British Journal of Psychiatry.
Daarnaast ontkracht zij de wijdverbreide theorie dat roken voor psychiatrische
patiënten een vorm van zelfmedicatie
zou zijn.
Roken als trigger voor psychiatrische
problemen
Arts-onderzoeker Vermeulen deed
onderzoek naar de kwaliteit van zorg
voor patiënten in de psychiatrie. Tijdens
haar onderzoek zag zij hoe veel en vaak
er gerookt werd door patiënten; tot wel
75 procent rookt. Vermeulen toonde
aan dat de kans op het krijgen van een
manische depressieve aandoening
anderhalf tot twee keer zo groot is onder
rokers.
Dat zou kunnen komen doordat nicotine
de chemische balans in de hersenen
verstoort en tabak ontstekingsreacties
veroorzaakt in het lichaam. “Wanneer
je dan al enige gevoeligheid hebt, kan

roken dat extra zetje zijn.” Voor dit
onderzoek maakte Vermeulen gebruik
van genetische informatie van ruim
een miljoen mensen uit een publiek
toegankelijke databank.

snelheid van denken bij patiënten met
een psychose.
Conclusie: stoppen met roken kan, los
van lichamelijke gezondheidswinst, dus
ook psychische winst opleveren.

Roken als zelfmedicatie
Vermeulen deed ook onderzoek naar
roken als ‘zelfmedicatie’. Dit is het idee
dat rokende psychiatrische patiënten
er baat bij hebben te blijven roken,
omdat bepaalde symptomen erdoor
zouden afnemen en roken sneller denken
zou bevorderen. Volgens Vermeulen
is hiervoor geen bewijs. Deze laatste
resultaten stonden onlangs in The Lancet
Psychiatry.
In een grote groep patiënten bekeek zij
of er verschillen waren tussen rokers
en niet-rokers. Rokers hadden vaker
problemen met het geheugen dan
niet-rokers en hadden vaker last van
psychotische en depressieve symptomen.
Patiënten die begónnen met roken
vertoonden vaker een toename van
wanen of hallucinaties. Stoppen met
roken hing samen met een grotere

Lees ook het artikel uit The British
Journal of Psychiatry en het artikel uit
The Lancet Psychiatry:
Vermeulen et al. Smoking and bipolar
disorder.pdf 294 Kb (http://tinyurl.com/
y4ohcc3t)
Vermeulen et al. Smoking, symptoms and
quality of life.pdf 369 Kb (http://tinyurl.
com/yx99pa4c)
bron: https://www.ggznieuws.nl

BOEKENRUBRIEK
Mijn ware verhaal
Samenvatting
In haar autobiografie ‘Mijn ware verhaal’ vertelt cabaretière
Karin Bloemen voor het eerst het aangrijpende verhaal van haar
jeugd, die getekend is door misbruik, mishandeling en angst.
Haarscherp brengt ze in beeld wat het met een jong meisje doet
als de personen die je moeten beschermen het op je hebben
voorzien. Karin Bloemen laat echter ook zien hoe ze ondanks
deze traumatische ervaringen de vrouw is geworden die ze nu is:
sterk, liefdevol, succesvol, open voor iedereen en voor niemand
bang.

In Libelle 2019 nr. 35 vertelt zij in een interview over wat er met
haar is gebeurd.

‘Mijn ware verhaal’ is een hartverscheurende ode aan het leven;
een boek dat je de adem beneemt en dat je in één ruk uitleest.
‘Vanuit een diepgewortelde schaamte wordt alles ontkend
en doodgezwegen. Met die schaamte wil ik afrekenen.
Schaamteloos zijn, eerlijk zijn. Schaamteloos eerlijk.’
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Medicijnen afbouwen?
Verzekering betaalt nauwelijks
Op 1 juni 2019 zat ik naar Kassa te
kijken. Brecht van Hulten vertelde wat
deze avond de onderwerpen zijn van
de uitzending. Eén ervan is afbouwmedicatie. Afbouwmedicatie houdt in dat
je niet zomaar mag stoppen met het
slikken van bepaalde medicijnen, maar
langzaam moet minderen gedurende
een bepaalde tijd. Anders krijg je last
van vervelende of misschien wel gevaarlijke bijwerkingen. Het gaat hierbij
om medicijnen zoals antidepressiva,
antipsychotica, slaapmiddelen, kalmeringsmiddelen, sterke pijnstillers zoals
bijvoorbeeld oxycodon en dergelijke.
Er aan verslaafd raken is gauw gedaan,
er van af komen is lastiger. Zeker als
de verzekering het afbouwen niet
vergoed.
Hoe zit dat?
Om af te bouwen moet je in kleine
stapjes de dosis van je medicijn
verminderen, bijvoorbeeld door
tabletten te gebruiken waar minder
van de werkzame stof in zit. Maar
dan moeten die wel verkrijgbaar
zijn en daar zit hem nou net nou
de kneep: die bestaan vaak niet.
De medicijnfabrikanten leveren van
een bepaald middel maar een paar
verschillende doseringen - de standaard
doseringen - maar geen doseringen er
tussenin. Net als een trap van de eerste
verdieping naar beneden met maar drie
treden in plaats van twintig. Ja, wie van
de trap af valt is gauw beneden, is het
gezegde. Ofwel, te snel afbouwen is
niet gezond, soms zelfs gevaarlijk.
Een oplossing zou kunnen zijn
dat de apotheek speciaal voor de
patiënt medicijnen met de juiste
tussendoseringen maakt, bijvoorbeeld
in kleine plastic zakjes met de juiste
dosering per dag, de zogenaamde
taperingstrips. Kortom: levering op
maat.
Die speciale bereiding door de
apotheek heet ‘magistrale bereiding’.
Dat is duurder dan de standaard
doseringen die de fabriek levert en
daarom wordt dat door verzekeraars
meestal niet vergoed. Dat moet je dan
zelf betalen en wil of kun je dat niet,

dan heb je pech. En ben je genoodzaakt
door te gaan met het slikken van je
medicijnen, ook al is dat eigenlijk
niet meer nodig. Of je moet worden
opgenomen in het ziekenhuis of de
psychiatrische kliniek om daar af te
kicken. Of dat nou wél zo economisch
verantwoord is, dat kun je je afvragen.
Vereniging Afbouwmedicatie wil
vergoeding
Tess Janssen van de Vereniging
Afbouwmedicatie stelt: “De
Vereniging Afbouwmedicatie wil dat
lagere doseringen, onder bepaalde
voorwaarden natuurlijk, vergoed
worden door zorgverzekeraars voor
de groepen medicatie die bij een
dosisvermindering problemen kunnen
opleveren. Dit is belangrijk om verhalen
die momenteel in het nieuws komen
over zelfdoding, moord, agressie waarin
medicatie een rol speelt te verminderen
en omdat het niet ethisch is om
mensen onnodig door een hel te laten
gaan terwijl ze net het herstelproces
achter de rug hebben en eindelijk alles
weer op de rit hebben. Daarnaast is
het verkrijgen van medicatie enorm
makkelijk, maar er van afkomen wordt
de patiënten niet makkelijk gemaakt.”
Patiënten moeten op een verantwoorde
manier kunnen afbouwen en niet
terugvallen of op een andere manier
onverantwoorde risico’s lopen door
zelf pillen open te breken en korreltjes
te gaan tellen. Blijft natuurlijk dat
afbouwen met medicatie een zaak is
van patiënt en arts. Wie van plan is
te stoppen met medicijnen, moet dat
altijd doen in overleg met de arts.
Minister Bruins van Medische Zorg ziet
er wel wat in maar aarzelt. Hij wil nog
meer onderzoek of het wel écht werkt
en of het niet te duur is. Laat het veld,
de zorginstellingen en de verzekeraars
het maar uitzoeken, vindt hij, maar
daar wordt het bordje met de hete
aardappel rond geschoven.
De Utrechtse hoogleraar Psychiatrie
prof. dr. Jim van Os is er zeker van dat
het werkt. Samen met dr. Peter de
Groot (Universiteit Maastricht) heeft
hij daar onderzoek naar gedaan. En
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wat bleek? Van de patiënten die eerder
tevergeefs afbouwpogingen hadden
gedaan, slaagde 70 procent nu wel
met behulp van de taperingstrips.
Overtuigend bewijs, stellen Van Os en
De Groot.
Discussie over richtlijn
In 2018 hadden (vertegenwoordigers
van) patiënten, verzekeraars, huisartsen
en psychiaters een richtlijn afgesproken
over afbouwen van antidepressiva: het
Multidisciplinair Document. Het leek
een goed middel om over te gaan tot
vergoeden van afbouwmedicatie, maar
daar is nu discussie over. De richtlijn
ging namelijk uit van gemiddelden:
standaard afbouwschema’s, standaard
doseringen en zo. Om even bij het
beeld van de trap te blijven: de
meeste trappen hebben een standaard
hoogtemaat tussen elke tree. Maar
voor wie korte beentjes heeft - kleine
kinderen bijvoorbeeld - of heel
lange, is zo’n trap niet fijn of zelfs
gevaarlijk. Anders gezegd: medicatie
afbouwen is maatwerk, dat kun je
niet standaardiseren; niemand is
immers hetzelfde. Dus is er nog steeds
onenigheid over die richtlijn.
Gevolg echter is dat in de meeste
gevallen op maat gemaakte
afbouwmedicatie door de apotheker
niet wordt vergoed, of dat zelfs afbouw
volgens de richtlijn ten onrechte ook
niet vergoed wordt. Alleen DSW en ENO
zijn soepel als afbouwmedicatie wordt
gedeclareerd, de grote verzekeraars
houden de hand op de knip.
Ging bovenstaande nog om
antidepressiva, voor antipsychotica,
slaap- en kalmeringsmiddelen en
sterke pijnstillers is nog helemaal niets
geregeld.

ALGEMEEN NIEUWS

De politiek aan zet
In de uitzending beloofde Simon Geleijnse van 50Plus deze
materie in de Tweede Kamer aan de orde te stellen.
Op 20 juni vond op zijn initiatief een Ronde Tafelgesprek plaats
in de Tweede Kamer waarvoor verschillende betrokken partijen
waren uitgenodigd. De minister was daar niet bij.
Op 26 juni ging de Tweede Kamer in een Algemeen Overleg
hierover in gesprek met minister Bruins. Geleijnse vroeg zich
af waarom de minister eigenlijk nog méér onderzoek wil, als
duidelijk is dat er geen wetenschappelijk bewijs te leveren is
omdat iedere patiënt anders is. Hij nodigde de minister uit om
bij wijze van tussenoplossing de lijn van DSW te volgen.
De minister antwoordde met het idee dat het goed zou zijn om
om de tafel te gaan zitten, ook met de zorgverzekeraars, om te
kijken naar de verschillen in het vergoedingsbeleid en naar de
mogelijkheden om tot een meer uniform vergoedingsbeleid te
komen. Dat zou duidelijkheid scheppen. Verder bleef de minister
bij zijn idee van aanvullend onderzoek, zodat er meer bewijs
komt en daarmee meer handvatten voor behandelaren.
Meer weten?
Wil je meer weten over afbouwmedicatie kijk dan op
www.verenigingafbouwmedicatie.nl of mail pauline@
verenigingafbouwmedicatie.nl

Reacties op de uitzending en vragen van Kassa (in pdf):
• Reactie minister Bruins van Medische Zorg
(https://kassa.bnnvara.nl/data/files/304692821.pdf)
• Reactie Zorgverzekeraars Nederland
(https://kassa.bnnvara.nl/data/files/1658271142.pdf)
• Reactie Zorginstituut Nederland
(https://kassa.bnnvara.nl/data/files/2772771214.pdf)
• Reactie Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen
(farmaceuten)
(https://kassa.bnnvara.nl/data/files/3157373715.pdf)
Bronnen:
• https://kassa.bnnvara.nl/gemist
• Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 29 689,
nr. 1018 28: http://tinyurl.com/y43ue99wd
Guus Wiegerinck
Dit artikel is een bewerking van het artikel op de website van
KASSA over dit onderwerp in de uitzending van 1 juni 2019.
Met aanvulling van informatie over wat de uitkomsten waren
van het politiek overleg over dit onderwerp in De Tweede Kamer
op initiatief van Simon Geleijnse (50Plus).
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Depressie Connect: al ruim 600 deelnemers!
Afgelopen zomer lanceerde de Depressie Vereniging de digitale community Depressie Connect samen met GGZ-instelling
Pro Persona en Radboudumc. Het forum bestaat uit twee
online omgevingen; enerzijds een plek voor lotgenoten die
ervaring hebben met depressie, anderzijds een forum voor
naasten. In korte tijd hebben zich al meer dan 600 deelnemers aangemeld. De behoefte om op deze manier lotgenoten te treffen is groot, zo blijkt. Mensen kunnen zich gratis en
eventueel anoniem aanmelden.
Op de website van de Depressievereniging  vertellen enkele
deelnemers aan dit nieuwe forum over hun ervaringen:
‘Ik verbaas me er elke keer over dat ik in het dagelijks
leven zo’n moeite heb met contact, terwijl ik dat hier in de
community helemaal niet zo ervaar.’ Eén van de bijna 500
deelnemers op het nieuwe digitale forum Depressie Connect
slaat met deze uitspraak de spijker op zijn kop. De behoefte
onder lotgenoten om online anoniem ervaringen te kunnen
uitwisselen is groot.
Heidi Heuvelman is een van de community managers van
Depressie Connect. Ze is stille getuige van mensen die elkaar
op het forum weten te vinden. ‘Rond een onderwerp, of
zomaar spontaan als reactie wanneer iemand zich voorstelt.
Het ontroert als mensen zich lang eenzaam voelen met hun
depressie, maar zich binnen Depressie Connect omringd
voelen door mensen die weten wat het is.’
Elkaars ervaringen lezen
In enkele maanden tijd liep het aantal deelnemers op het
forum voor mensen met depressie op tot ruim 500. ‘Het is
ongelooflijk dat zoveel mensen elkaar hier in drie maanden
gevonden hebben’, vindt Heidi. ‘Niet iedereen plaatst
berichten of reageert, maar we kunnen zien dat een groot
aantal mensen dagelijks inlogt en gemiddeld ruim tien
minuten blijft om te lezen. Ook dat biedt steun en herkenning.’

zich’ is’, licht een deelnemer op het forum toe. ‘Mijn idee is
nog steeds dat anderen niet openstaan voor het verhaal van
iemand waarmee het niet goed gaat. Behalve dan binnen deze
community.’
Resultaat project ‘De Kracht van Depressie’
Depressie Connect is het resultaat van het project ‘De
Kracht van Depressie’, waarin kwalitatief onderzoek is
uitgevoerd onder mensen met recidiverende depressie.
De resultaten stonden in het teken van de vraag: Hoe kan
ervaringskennis anderen met depressie helpen? Factoren als
gepersonaliseerde informatie, laagdrempelig en gelijkwaardig
contact met lotgenoten bleken volgens deelnemers aan het
project relevant om ervaringskennis op een prettige wijze
te kunnen delen. Deze voorwaarden zijn samengebracht in
Depressie Connect.
Meer informatie
Meer informatie over Depressie Connect, de nieuwe
digitale community voor lotgenoten en naasten met
depressie, is verkrijgbaar via Heidi Heuvelman. Heuvelman is
community manager van Depressie Connect en coördinator
supportgroepen van de Depressie Vereniging.
h.heuvelman@depressievereniging.nl
Bronnen:
•
Mind Nieuwsbrief 8-11-2019
•
https://www.depressievereniging.nl/actueel/depressieconnect-ongelofelijk-hoeveel-mensen-elkaar-hier-vinden/

Ook naasten hebben behoefte aan steun
De community voor naasten heeft nu ruim 100 deelnemers.
Niet zo’n grote toestroom als op het andere forum, maar door
de mensen die de naasten-community al gevonden hebben
is duidelijk zichtbaar hoe groot de behoefte is van naasten
om ervaringen met elkaar te delen en steun te vinden bij
elkaar. ‘Vaak gaat alle zorg en aandacht uit naar degene met
de depressie’, licht Heidi toe. ‘Het samenleven met iemand
met een depressie is ontzettend zwaar. De machteloosheid, de
pijn en wanhoop te zien van het kind, de partner of de ouder.
Thema’s als ‘jezelf overvragen’, ‘grenzen stellen’ en ‘hoe houd
je het vol’ komen vaak voorbij.’
Openstaan voor verhalen
Depressie Connect brengt mensen bij elkaar die elkaar in het
dagelijks leven wellicht niet direct zouden vinden. ‘Ik heb toch
nog steeds het gevoel dat het in de maatschappij ‘ieder voor
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LEVEN IN DE GGZ
33 Nieuwe parels nummer 32

HET VIJFDE WIJKTEAM DUIKT IN ALKMAAR ECHT DE WIJK IN
De FACT-teams begonnen hun
Nederlandse opmars in Noord-HollandNoord. Psychiater Remmers van
Veldhuizen kreeg daar de gelegenheid
om teams samen te stellen en op te
leiden die mensen met langdurige
psychiatrische en psychotische
problemen thuis gingen begeleiden. De
FACT-teams voorkomen zo onnodige
klinische opnames, en helpen mensen –
ook in crisis – hun leven weer op de rails
te krijgen.
We gingen op bezoek bij enkele
huurders. Een van hen heeft inmiddels
een baan gevonden als postverwerker
bij TNT. Zijn broer helpt hem bij z’n
administratie. Bij problemen is er snel
iemand om te steunen. Door hun
langjarige ervaring waren de teams in
Noord-Holland-Noord de eerste die
tegen grenzen en problemen aanliepen.
We noemen er drie. Allereerst leerden
de FACT-teams dat het betrekken van
familie en naastbetrokkenen essentieel
is voor succesvol overleven in de
samenleving. Zij hebben niet alleen
veel kennis over de problemen van hun
naasten, maar zijn ook onontbeerlijk
voor het in stand houden van een
leefbare situatie. Zij zijn immers de
eersten die zien wanneer de situatie
verslechtert, en kunnen zo een crisis
vóór zijn. Een van de FACT-teams in
Alkmaar (het Vijfde Wijkteam) heeft
daarom al in 2008 geëxperimenteerd
met het inzetten van een familieervaringsdeskundige. Enkele betrokken
familieleden zijn een initiatief gestart om
een woonvorm voor hun kinderen op te
zetten.
Daarnaast merkten de FACT-teams
dat herstelgericht werken een andere
houding tegenover de cliënten vereist.
Daarvoor is een gelijkwaardiger relatie
nodig, die zich niet alleen richt op het
omgaan met ziekte, maar vooral op
het (weer) oppakken van bezigheden,
maatschappelijke rollen, relaties,

scholing, sport etc. Niet eenvoudig
voor professionals die gewend waren
bemoeizorg te plegen. Maar het werpt
langzaam z’n vruchten af. Cliënten
bouwen langzaam een nieuw leven op.
GGZ Noord-Holland-Noord werkt nauw
samen met zorgboerderijen van de
Stichting Landzijde, maar ook met veel
andere werkgevers, zoals het eerder
genoemde TNT.
Het derde probleem dat de FACT-teams
aanpakten was het contact met andere
professionals die in de wijken actief zijn.
We noemden al de
woningbouwvereniging, maar denk ook
aan de buurt- en wijkteams, buurthuizen,
en werkers in de eerste lijn.
Extra tekst:
In Alkmaar werkt het FACT-team nauw
samen met de woningbouwvereniging.
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Voorheen werden ggz-cliënten door
huurachterstand of overlast nog al
eens uit hun huis gezet. Door samen
te werken werden wederzijdse
vooroordelen weggewerkt, en werd
de situatie van huurders met ggzproblemen verbeterd. Zo worden
er woon-oriëntatiegesprekken
gevoerd met huurders, waar zowel
iemand van het FACT-team als van de
woningbouwvereniging bij zijn. Huurders
zij daardoor tevredener over hun
woonsituatie. Daarnaast huurt de ggz
woningen van de woningbouwvereniging
voor cliënten, waarbij er naar gestreefd
wordt dat cliënten hun woning na twee
jaar zelf huren.
Zie ook: www.naastenvoornaasten.nl/
nvn/Multimedia/GET/6556

VASTE ACTIVITEITEN
FAMILIE VERTROUWENS PERSOON (FVP)
Als familie of naaste bent u meestal begaan met degene
die psychiatrische problemen heeft. U wilt vaak ook
tijdens opname of ambulante behandeling betrokken zijn
en samenwerken met patiënt en behandelaar. Ook kan
het gebeuren dat u als mantelzorger zelf veel belasting
ervaart en/of ondersteuning zoekt. Gaat dat niet naar
wens of zoekt u daarbij ondersteuning, dan kan de
Familievertrouwenspersoon u mogelijk helpen. Hij luistert
naar u, geeft advies en informatie, kan u verwijzen.
Ook kan hij u ondersteunen bij het bespreekbaar maken van
uw ongenoegen of probleem met de hulpverlener.
De FVP is in dienst van de Landelijke Stichting voor Familie
Vertrouwens Personen (LSFVP) en is dus onafhankelijk
van GGNet.
De FVP (Jan-Gerard Ahout) is bereikbaar van maandag t/m
donderdag op 06 21339707.
Mailen kan naar jg.ahout@lsfvp.nl
U kunt bij afwezigheid ook contact opnemen met de
Landelijke advies- en hulplijn: telefoon 0900 3332222 of
via de website www.lsfvp.nl
PATIËNTEN VERTROUWENS PERSOON (PVP)
De PVP verleent patiënten die zijn opgenomen in een
psychiatrisch ziekenhuis, advies en bijstand bij de handhaving
van hun rechten. Hij is onafhankelijk van het ziekenhuis
en stelt zich op aan de kant van de patiënt. De PVP is
onafhankelijk van de instelling en is in dienst van de Stichting
Patiëntenvertrouwenspersoon in Utrecht.

De functionaris velt geen oordeel over de klacht, maar
bemiddelt tussen u en degene over wie u een klacht hebt.
De klachtenfunctionaris is onafhankelijk van GGNet.
De klachtenfunctionaris is bereikbaar op 088 933 4869.
Mailadres: klacht@ggnet.nl
PREVENTIE
Wanneer iemand last heeft van psychische problemen, dan
heeft dit vaak impact op de omgeving. Door onbekendheid
met de problematiek weten familieleden soms niet goed
hoe zij op het gedrag van hun naaste moeten reageren.
Relaties kunnen onder druk komen te staan en erover praten
met anderen is vaak moeilijk. Uit angst voor escalatie gaan
familieleden soms ver in de zorg voor de ander. Het vinden
van een goede balans tussen het bieden van zorg en het
leiden van een eigen leven valt soms niet mee, wat kan leiden
tot overbelasting. Familieleden van mensen met psychische
problemen kunnen bij Preventie terecht voor een steuntje in
de rug in de vorm van individuele gesprekken, een cursus of
gespreksgroep, of ondersteuning via internet. Ook richt Preventie zich op kinderen/jongeren die opgroeien in een gezin
waarbij een ouder of broer/zus een stoornis of beperking
heeft. Voor een volledig overzicht van het preventieaanbod
voor familieleden verwijzen we u naar de site
www.ggnet.nl/preventie.
Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u contact opnemen met het secretariaat van GGNet Preventie,
tel. 088 9331180.
ZELFMOORDPREVENTIE 113
Denk je weleens: ‘Ik stop er gewoon mee?’ Praten helpt.
Bel 0900-0113 of chat via www.113.nl
Anoniem, vertrouwelijk en 24/7.

De PVP regio Apeldoorn, Winterswijk/Groenlo en
Doetinchem/Zevenaar is Arianne de Geus:
telefoon 088 933 2269 of 06 29110120
e-mail: a.de.geus@pvp.nl
De PVP regio Zutphen/Warnsveld is mevrouw
Epie van Buuren:
telefoon 088 933 1545 of 06 15566906
e-mail: e.van.buuren@pvp.nl
Ambulante patiënten kunnen terecht bij de Helpdesk PVP
telefoon 0900 4448888.
Deze helpdesk is bereikbaar van 10.00-16.00 uur op
werkdagen en van 13.00 tot 16.00 uur op zaterdagmiddag.
BEREIKBAARHEID FAMILIERAAD
De Familieraad GGNet is maandag t/m donderdag bereikbaar
op het centrale telefoonnummer 088 933 3150.
Buiten kantoortijden kunt u bellen met Sensoor: 0900 0767
(5 cent per minuut).

DIENST GEESTELIJKE VERZORGING
Geconfronteerd worden met psychiatrische problematiek van
uzelf of van uw naasten, is een indringende ervaring die heel
veel vragen bij u kan oproepen. Vanzelfsprekendheden vallen
dan veelal weg.
Voor alles wat u hierin bezighoudt - uw levens- en
geloofsvragen, uw hoop of wanhoop, geloof en ongeloof, uw
zoeken naar een nieuwe levensbezieling - kunt u een beroep
doen op de Dienst Geestelijke Verzorging (DGV).
Coördinatie:
Jan Willem Hengeveld
Bezoekadres: Vordenseweg 12, 7231 PA Warnsveld
Postadres: Postbus 2003, 7230 GC Warnsveld
Telefoon: 088 933 5166.

KLACHTENFUNCTIONARIS
De klachtenfunctionaris (Helga van Silfhout) is het eerste
meldpunt als u een klacht hebt of overweegt een klacht in te
dienen.
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VASTE ACTIVITEITEN
Aanmeldingsformulier
Mocht u vrienden, familie, kennissen, buren of geïnteresseerden kennen die graag de nieuwsbrief maandelijks gratis willen
ontvangen dan kunnen ze zich met onderstaand formulier opgeven
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam:

......................................................................................................................................

Adres:

......................................................................................................................................

Postcode en woonplaats:

......................................................................................................................................

Telefoonnummer: ......................................................................................................................................
Mailadres:

......................................................................................................................................

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Doorgeven van adreswijziging
Naam:

......................................................................................................................................

Oud adres
Adres:

......................................................................................................................................

Postcode en woonplaats:

......................................................................................................................................

Nieuw adres
Adres:

......................................................................................................................................

Postcode en woonplaats:

......................................................................................................................................

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wij zorgen ervoor dat uw gegevens alleen worden gebruikt voor de bovenstaande doeleinden. Uiteraard ontvangt u alles
geheel vrijblijvend en zonder verdere verplichtingen uwerzijds. Het formulier kunt u opsturen naar:
Bureau Familieraad GGNet
Antwoordnummer 7513
7230ZX Warnsveld
(postzegel is niet nodig)

Familieraad
Ons telefoonnummer is 088 - 9333150
of e-mail: familieraad@ggnet.nl
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FAMILIERAAD GGNET

Jan Peet

Voorzitter
j.peet@ggnet.nl
Eindredacteur nieuwsbrief

Donald Wever

Adviseur Familieraad
d.wever@ggnet.nl

Conny Kalker

Bestuurslid
c.kalker@ggnet.nl

Aleike Wisselink

Bestuurslid  
a.wisselink@ggnet.nl

Ineke Esselink

Secretaresse
familieraad@ggnet.nl

 088 933 3150

Disclaimer
De Stem van de Familie is een onafhankelijk maandblad zonder
winstoogmerk, van en voor familieleden. De Familieraad van GGNet wil
een stem geven aan de familieleden en andere direct betrokkenen van
patiënten van GGNet. Via ons maandblad bieden wij allerlei relevante
artikelen aan. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie,
ook wel persoonsgegevens genoemd. Het betreft hier adressen van
familieleden en andere betrokkenen die aangeven een exemplaar te
willen ontvangen. In sommige gevallen werken wij bij de uitvoering van
onze uitgave samen met GGNet.
De Stem van de Familie houdt rekening met het gebruik van foto’s.
Alle herkenbare personen wordt gevraagd om toestemming.

Bij het plaatsen van bestaande artikelen is er sprake van bronvermelding.
Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. De
Stem van de Familie respecteert de privacy van alle genoemden in dit
blad en stelt de bescherming van hun privacy te allen tijde voorop.
De Stem van de Familie gaat dan ook zo zorgvuldig mogelijk om
met persoonsgegevens en houdt zich uiteraard aan alle wettelijke
voorschriften op dit gebied, met name de Wet bescherming
persoonsgegevens. De Stem van de Familie gebruikt alle persoonlijke
informatie die aan haar wordt verstrekt alleen voor de doeleinden zoals
die in dit Privacy Statement zijn omschreven.
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