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De wereld hangt van
diefstal aan elkaar
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Inzet isoleercel verschilt sterk per regio
Geestelijke gezondheidszorg • Ggz-instellingen moeten van de isoleercel af, daar zijn ze het over eens.

Maar uit een analyse blijkt dat het de een heel goed lukt en de ander totaal niet.
Psychiatrisch patiënten lopen in de
ene regio veel meer kans om in de
separeercel te belanden dan in een andere. Dat blijkt uit een analyse van ruwe data uit 2019 van het Zorginstituut Nederland, door onderzoeker
Eric Noorthoorn, werkzaam bij instelling GGNet.
Al tientallen jaren streeft de ggz
ernaar om patiënten minder vaak op
te sluiten, liefst helemaal niet meer,
maar dat blijkt makkelijker gewenst
dan gedaan. De kloof tussen ggz-instellingen die veel en weinig separeren, wordt zelfs dieper.
In 2017 nog sprak een groep instellingen af om de isoleercel in drie jaar
tijd helemaal af te schaffen, maar dat
mislukte volledig. Uit de cijfers van de
22 grootste instellingen blijkt dat de
separeer in 2019 wel minder vaak is
gebruikt dan in 2018. Tegelijk valt op
dat de verschillen tussen koplopers
(waaronder Breburg, Emergis, GGZ
Westelijk Noord-Brabant) en hekkensluiters (Pro Persona, Parnassia, Arkin) steeds groter zijn geworden. Variërend van ruim 100 uur isolatie per
jaar tot meer dan 40.000 uur.

In het kort
Sommige ggz-instellingen
gebruiken de separeercel veel
vaker dan andere
Gegevens over separeren delen
de instellingen niet met elkaar,
wat het overzicht hindert
Het kan nog jaren duren om
deze situatie te doorbreken

De kloof tussen
instellingen is het
gevolg van een gebrek
aan transparantie
De cijfers over 2020 zijn nog niet
compleet. Toch is het onwaarschijnlijk dat het beeld sterk verbetert. “Het
terugdringen van separatie kost veel
tijd en geld”, zegt Marc Verbraak, bestuurder bij uitschieter ProPersona.

Hij zag de separatiecijfers bij zijn instelling in 2020 nog verder stijgen,
onder andere omdat de isoleercel als
quarantaineruimte gebruikt werd.
Maar hij ziet de laatste jaren ook meer
patiënten met zwaardere problematiek.

Vergelijken wordt lastiger
De kloof tussen instellingen is het gevolg van een gebrek aan transparantie, zeggen bestuurders en onderzoekers. Instellingen zouden hun cijfers
weer met elkaar moeten vergelijken,
zoals ze dat in de jaren vóór 2014 deden. “Toen zag je dat ze elkaar scherp
hielden”, zegt Kees Lemke, voorzitter
van Herstel voor Iedereen, een alliantie van zeventien instellingen. “Ze
ontdekten dat andere het beter deden
en bespraken dat intern. Waar laten
wij steken vallen? Ook zocht men
contact met de koplopers. Alles draaide om leren en verantwoorden.”
In 2015 echter raakte het delen
van patiëntgegevens in de ggz in opspraak. Toen zijn de ranglijst en daarmee het landelijke plaatje van klinieken die veel en weinig separeren, gesneuveld. De instellingen leveren ondertussen wel cijfers aan, maar die

gaan naar de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, die de data alleen controleert op uitschieters.
De cijfers gaan ook naar Zorginstituut Nederland, dat die plompverloren op zijn website zet, in een Excelbestand, zonder enige structuur of
duiding en soms niet eens kloppend.
Op grond van deze data heeft onderzoeker Noorthoorn onlangs een officieuze ranglijst opgesteld van 2019,
na de cijfers bij alle instellingen gecheckt te hebben. De cijfers over 2020
zijn nog niet gecontroleerd.
“Het Excelbestand is één grote
chaos”, zegt Niels Mulder, hoogleraar
openbare geestelijke gezondheidszorg
in Rotterdam. Het ontbreken van de
cijfers noemt hij een ‘misstand’, omdat dwang zo diep ingrijpt in het leven
van patiënten.
De nieuwe Wet verplichte zorg
(Wvggz) – sinds januari 2020 van

kracht – is bedoeld om dwang en
drang terug te dringen, zegt Lemke.
“Maar of dat lukt, mogen we officieel
dus niet uitrekenen. Bizar. We hebben
met z’n allen een stap in het donker
gezet en de vraag is nu: wie knipt het
licht aan?”
Een belronde langs verschillende
ggz-organisaties maakt duidelijk dat
er sprake is van een impasse. Intussen heeft ook de Europese privacywet
roet in het eten gegooid; om een goed
vergelijkbare lijst te maken, is een
aanpassing van de wet nodig. Het ministerie laat weten dat er reparatiewetgeving in voorbereiding is, maar
voegt daar geen tijdpad bij. Lemke:
“Dat kan makkelijk nog jaren duren”.
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uren gebruikte ggzinstelling Pro Persona
de separeercel in 2019

Waarom de isoleercel in de ene instelling
verstoft en in de andere juist niet
Separatie • Meer en meer
ontstaat er een scheiding
tussen ggz-instellingen die
patiënten veel en weinig
opsluiten. De uitschieter en
de hekkensluiter vertellen
het verhaal achter de cijfers.
Maurice Timmermans

“Iedereen zag mijn agressie, niemand zag mijn angst, ik had gewoon
een arm om mij heen nodig.” Deze
ontboezeming prijkt op een van de
negen stalen deuren die deel uitmaken van een kunstwerk in Tilburg.
Ze herinneren aan de tijd, meer dan
tien jaar geleden, dat GGZ Breburg
isoleercellen had.
De Noord-Brabantse zorgaanbieder, met alleen nog een paar beveiligde kamers, separeert verreweg het
minst van alle grote instellingen. In
2019 kwam dat neer op 120 uur, een
schijntje in vergelijking met andere
instellingen. Maar ook vergeleken
met de 36.941 uur die Breburg in
2013 zelf nog turfde.
Pro Persona maakte een omgekeerde beweging. De instelling, met
vestigingen in de regio van Ede tot
Nijmegen, behoorde een kleine tien
jaar geleden tot de voortrekkers van
het plan patiënten minder vaak te
isoleren, maar gebruikte in 2019 de
separeercel 42.994 uur.
Marc Verbraak, bestuurder bij de
Gelderse instelling, geeft onomwonden toe dat de cijfers te hoog zijn.
“Daar moeten we iets mee. Het is
niet prettig te constateren dat je bovenaan staat. Hoe dat kan, ook gelet
onze pioniersrol van jaren geleden,
vind ik moeilijk te zeggen. In de laatste jaren zien we meer patiënten
met zwaardere problematiek. Omdat
we nu minder bedden hebben, wachten zij langer op een behandeling en
zijn ze er bij binnenkomst slechter
aan toe. Maar goed, dat geldt voor
alle instellingen.”
Een buitencategorie vormen de
patiënten die Pro Persona sinds een
paar jaar opneemt op de BIC, de beveiligde intensive care. “Dat is een
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kleine groep met een complex ziektebeeld, die zich buitengewoon
agressief gedraagt en daardoor vaak
wordt afgezonderd. Het verklaart
voor een deel onze hoge scores.”
Een ander deel van de verklaring
zit ’m in de wijze van registreren.
“Het klinkt misschien wat defensief,
maar toch. We hebben een neuropsychiatrische afdeling, waar patiënten met ingewikkelde neurologische
aandoeningen in goed overleg worden opgesloten, omdat ze zichzelf
anders te zeer beschadigen. Die uren
vallen onder het kopje separatie.”

Het streven naar nul opsluitingen,
dat de meeste instellingen koesteren, juicht Verbraak toe, maar afdelingen zoals de BIC en neuropsychiatrie kunnen volgens hem moeilijk
zonder separeer. Wel gaat dat er tegenwoordig anders aan toe dan twintig jaar geleden, zegt hij. “We binden
patiënten niet meer vast op bed,
maar houden toezicht met camera’s.
Ja, dat is een zekere vooruitgang. Je
hoeft mensen in elk geval niet meer
te fixeren.”
Bij GGZ Breburg is het streven
naar nul separaties welhaast realiADVERTENTIE

Anton de Komlezing

Onder fel protest bepleit
Santokhi multiculturalisme
Voor de ingang van het Amsterdamse
Koninklijk Instituut voor de Tropen
staat een groepje Surinamers met
bordjes ‘Schaam je’. Een dranghek
scheidt de rond 500 demonstranten
van de ingang. Genodigden die binnendruppelen worden uitgescholden.
Binnen borrelt een all white gezelschap. De Surinaamse president Santokhi, op wie de woede zich richt,
moest in hun aanwezigheid gisteren
de Anton de Komlezing uitspreken.
De demonstranten stellen dat de president alleen voor zijn eigen hindostaanse bevolkingsgroep zou zorgen.
Corruptie, luidt een ander verwijt.
‘Suriname zit niet wachten op cor-

ruptie’, staat op een spandoek. Onder
oorverdovend gejoel arriveert de president en wordt snel binnengeleid.
Geen tijd voor de demonstranten.
Binnen houdt hij zijn lezing, onder de
titel De kracht van het verschil.
Carl Haarnack, de voorzitter van
de Anton de Komstichting is ‘verheugd over zoveel belangstelling’ van
de demonstranten. “En uiteraard vinden wij het recht van vrije meningsuiting en demonstratie zeer belangrijk – in de geest van Anton de Kom.”
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De kracht van het verschil

teit, na de duikvlucht van bijna 37
duizend naar 120 uur. Hoe dat kan?
Het heeft alles te maken met de modernisering van de gesloten afdelingen, zegt bestuurder Alex de Ridder.
Een aanpak die high & intensive care
heet, of HIC.
“Vroeger was het idee dat verwarde en agressieve patiënten achter
een gesloten deur moesten afkoelen.
Via de isoleercel kwamen ze bij ons
het gebouw in. Nu krijgen ze eerst
iets te drinken, vaak in het bijzijn
van de familie, en vanaf de eerste
minuut proberen verpleegkundigen

de patiënt op z’n gemak te stellen,
de regie terug te geven. De deur gaat
bij ons niet meer op slot,” zegt De
Ridder.
Maar daar blijft het niet bij. De
nieuwe werkwijze vereist een ingrijpende verbouwing, waarbij onder
meer de lange gangen verdwijnen,
en vraagt om veel meer personeel.
De Ridder: “Op de HIC-afdeling is de
verhouding één medewerker op drie
patiënten. En dat zijn allemaal behandelaren en verpleegkundigen die
de separeervrije visie steunen. Bovendien zijn ze in staat om contact
te houden met de patiënt, ook als
het spannend wordt, als die patiënt
om zich heen slaat.”
Het is nog best een klus, zegt De
Ridder, om te zorgen dat de neuzen
dezelfde kant op blijven wijzen, gelet op het grote personeelsverloop in
de ggz. “Je moet nieuwe medewerkers voortdurend bijspijkeren. En
dat geldt evengoed voor de behandelaren die we als zzp’er inhuren.”
Hoe verklaart De Ridder dat inmiddels veel instellingen de nieuwe
filosofie omarmen en toch tienduizenden uren separeren? “Wij zijn er
in 2013 al mee begonnen en daar
plukken we nu de vruchten van. Het
vergt een cultuuromslag. Het heeft
bij ons jaren geduurd voordat we resultaat boekten.”
Dat is precies waar Pro Persona
nu naar uitziet. Op meerdere locaties zijn HIC’s ingericht en ja, daar
verwacht Verbraak veel van. “We
weten hoe Breburg dat heeft aangepakt en welke effecten dat heeft gehad. Het kost veel tijd en geld, maar
het werkt.”
Laatst zag Verbraak de separatiecijfers van 2020 van zijn instelling
en daar schrok hij van: ze bleken nog
hoger dan die van 2019. Maar na een
analyse kwam hij erachter dat covid
daarin een rol heeft gespeeld. “We
hebben de separeer als een extra
quarantainevoorziening gebruikt
om mensen met corona te verplegen. Dat was op dat moment het veiligst”, legt Verbraak uit. “Het had
niets met gedwongen opsluiting te
maken, maar in de registratie vallen
die uren eveneens onder het kopje
separatie.”

