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zorgzaam	voor	elkaar
wat	kunnen	we	voor	u	doen?

outreach in	de	Nieuwe GGZ



GGZ	in	enkele	cijfers…
(wat	iedereen	zou	moeten	weten)



‘ze’	is	‘wij’
(over	inclusie	en	exclusie)

• psychische	problemen	ooit tijdens	het	leven
(=uitvallen	in	functioneren)

• psychische	problemen	dit	jaar
(=	onze	actuele	zorgverantwoordelijkheid)

• capaciteit	van	de	professionele	GGZ
(Nederland	=	7%;	België	=	5%)

• zorgbehoeften	(needs)	vragen	om	een	zorg	voor	velen	
• prioritering:	velen(20%)	krijgen	zorg	terwijl	het	niet	nodig	is	(’overmet’	need)
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GGZ	verliest	de	strijd…
psychisch	lijden	is	een	internationale	crisis
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WHO	
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(over	het	‘lijden’	in	de	wereld)



psychisch	lijden
vertegenwoordigt
meer	lijden	dan…

(oorlog)
vluchtelingen

verkeer
klimaat

terrorisme
…

onder	30	jaar
meer	lijden	dan	al	het	
somatisch	lijden	samen

(belangrijkste	reden	voor	sterfte)

onder	60	jaar
belangrijker	dan	elk	
somatisch	lijden	apart

…



en	het	gebeurt	bij	ons…
in	onze wijken
in	onze gezinnen



GGZ	budget
• psychiatrie:	300€/burger/jaar
we	geven	evenveel	uit	aan	uitkeringen	
(=participatie	handicap)	dan	aan	zorg	(=0.6%BNP)

• somatiek:	4000€/burger/jaar

we	geven	14x	meer	aan	zorg	uit	(10.4%BNP) dan	
aan	uitkeringen	(=maatschappelijke	kosten)	

• somatische	behandeling	is	3x	zo	duur	bij	
mensen	die	ook	bijv.	depressief	zijn…

• businesscase:	1	euro	investering	in	de	GGZ	
geeft	4	euro	return

=50%
vd uitkeringen

(maatschappelijke kost
van	psychisch lijden)





nationaal	plan
voor	psychisch	welbevinden

2017	- 2027

burgerGGZ



ambitie



(ook)	universele	mensenrechten	voor	
mensen	met	een	handicap	(2006-2016)

recht	optimale	zorg
evenveel	recht	op	een	‘gewoon’	leven	

bijv.	verlaagde	stoepen	zijn	vanzelfsprekend
maar:	werkparticipatie,	woning,	gelijke	justitie,	uitkering,…

voor mensen met	een psychische vulnerabiliteit



de	NieuweGGZ(.nl)
=	een	beweging,	geen	beleid

en	ook	(nog	niet)	mainstream



inspiratie	voor	
de Nieuwe GGZ	beweging

over
‘ziekte’

over
zorg

over
didactiek



wat	is	‘psychisch	lijden’?
– wat	weten	we	en	wat	weten	we	niet	–

• psychische	nood	is	geen	identiteit	(DSM:	ik	ben…)	maar	een	vulnerabiliteit die	
periodiek problematisch	kan	zijn	(ik	heb	last,	moeite...)

• deze	vulnerabiliteit	is	‘normaal’	en	in	de	bevolking	differentiëel	verspreid
• het	‘ziekte’concept bij psychisch lijden is	een metafoor voor mededogen
• psychopathologie	is	gecontextualiseerd (gen/omgeving	interactie)
• moderne	psychische	hulpverlening	evolueert	van	een	concept	van	de	‘maakbare’	
mens	naar	een	zich	ontwikkelend	individu	in	context	(proces);	doel:	vergrote	
weerbaarheid en	autonomie

Østrategie om	vulnerabiliteit	te	beperken	door	bescherming	is	vaak	iatrogeen
Øpsychisch	lijden	normaliseert	als	het	gezien	wordt	als	een	public	health	probleem
(een	probleem	dat	we	met	elkaar	delen)



public	health
en	preventie

wat	dan	met	crisisinterventie?
(verwarde	personen	op	straat)



psychiatrische	urgenties

• ‘delier’:	levensbedreigende	somatische	urgentie	
• ->	de	ziekenwagen	bellen
• ->	responstijd	in	minuten	(5-10)

• agressie:	levensbedreigende	‘gevaars’	urgentie
• ->	wat	ook	de	etiologie,	het	probleem	vraagt	containment en	dus	openbare	orde
• ->	responstijd	in	minuten	(10-15)

• psychiatrie:	is	problematisch	op	termijn
• ->	psychiatrie
• ->	responstijd	1	uur	(anderen	ontzetten;	verantwoordelijkheid	overnemen)



regionale	resources
(catchment area/comprehensive care--netwerken)

het	(psychiatrisch)	ziekenhuis het	wijk	(‘FACT’)	teamde	(regionale)	crisisdienst

‘FACT’

ART.107



anticiperen	– de-escaleren	-- presentie

crisisinterventie caseload	management

‘FACT’



crisisdienst regel	1:	regionale afbakening

• 15.000	(DNG	wijk)
• 50.000	(FACT	wijk)
• 250.000	(geregionaliseerde kliniek)
• 500.000 (geïntegreerde kliniek in	zorgnetwerk)



crisisdienst regel 2:	waar	zit	de	bulk	van	het	
probleem?

• ernstige	psychische	aandoeningen	(EPA)
• basale	stoornissen
• schaduw	stoornissen



Regel	3:	de	logistiek	van	de	‘permanentie’

• ‘FACT’
• 7	x	24	uur
• ‘extended office	hours’:	5	x	8-21;	2	x	10-14
• office	hours:	5	x	9-17

• crisisdienst	is	verantwoordelijk	voor:
• 7	x	24:	‘nieuwe’	casussen/debutanten	(zou	niet	mogen	voorkomen)
• 5	x	21-8;	2	x	14-10:	aanvullend	op	de	wijk	resources

• vrijheidsgraden!!!!!!!!!!



kleinschalige	integratie
als	organisatiemodel

niet	een	verwijs-specialisatie
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triage



‘specialistische’	verwijzing
(efficiëntie	van	zorgpaden)
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specialisten	zijn	nodig
rond	de	patiënt



management	van	kwetsbaarheid	en	weerbaarheid
over	domeinen

symptoom
vermindering

maatschappelijke
participatie

persoonlijk
herstel



curatief participatie (pers.)	herstel

(pers.)	herstel curatief participatie

participatie (pers.)	herstel curatief

keuze:	‘parallelle’	(geïntegreerde)	zorg

de	ambitie	van	FACT	teams….

symptoom
vermindering

maatschappelijke
participatie

persoonlijk
herstel

mobiele	WIJK



=	per	definitie	lokale	zorg
(in	de	‘wijk’)



in	de	wijk	(<15.000inw)
waar	(EPA)	burgers	
wensen	te	slagen	&

hulpverleners	
op	een	‘natuurlijke’	wijze

(ongeorganiseerd)
collega’s	vinden	(e.g.	HA,	…)



burgers

strategische netwerk partners

GGZ

HA
(POH)

partici
patie

Nieuwe GGZ	



versnippering	van	goede	zorg
bouwt	enkel	complexe	systemen
maar	met	een	fout	uitgangspunt

(nl.	dat	efficiënte	triagering	mogelijk	is)

met	een	onmogelijk	management
(exponentiële	kosten	aan	coördinatie)



bouwen	aan	weerbare
gemeenschappen



shared	decision making
(patiënt	in	zijn/haar	‘kracht’	zetten)

toekomstige	kennis	is	‘verspreid’

zorg	relaties	worden	evenwichtig(er)
(multi-expert	samenwerking)

professionals	moeten	deze	mix	laten	slagen



slechten	van	de	kloof	tussen	professional
en	non-professional

curatieve participatie (pers.)	herstel

(pers.)	herstel curatief participatie

participatie (pers.)	herstel curatief

‘parallelle’	geïntegreerde zorg

het	doel van	mobiele teams
radikaal geïntegreerde wijkzorg



(pers.)	herstel

participatie

curatief



naar	een	toekomst	met
(significant	minder)
psychisch	lijden

(‘reframing’	psychiatry)



Yes,	we	can… (in	België)

• GGZ:	6%	van	de	zorgbudget
• Zorg:	10.4%	van	het	BNP

• budget:	ongeveer	300,- per	burger	
per	jaar	(dit	hebben	we	er	voor	over)
• waarom	mobiele	teams	van	8FTE	op	
100.000	inw.	als	we	30	miljoen	
(300+FTE)	ter	beschikking	hebben

• en	ja,… waarom niet 1%	BNP



de	Nieuwe GGZ

ph.delespaul@maastrichtuniversity.nl
www.denieuweggz.nl


