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NETWERKEVENT:
Naar	een	wijkgerichte	GGZ?
inspiratie	uit	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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(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
• deze	vulnerabiliteit	kan	periodiek problematisch	zijn	(ik	heb	last,	moeite...)

• deze	vulnerabiliteit	is	‘normale’	variatie	en	in	de	bevolking	differentiëel	verspreid
• psychopathologie	is	gecontextualiseerd (gen/omgeving	interactie)

Øhet	‘ziekte’-concept	bij psychisch lijden is	een metafoor voor mededogen
Østrategie om	vulnerabiliteit	te	beperken	door	bescherming	is	vaak	iatrogeen
Øpsychisch	lijden	moet	normaliseren	(een	public	health	probleem dat	we	met	elkaar	delen)

Øfocus	moderne	psychische	hulpverlening	van	‘ill-health’	(‘maakbare’	mens)	naar	‘well-
being’	(ontwikkelend	individu	in	context): doel:	vergrote	weerbaarheid en	autonomie



‘basale’
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‘stepped	care’	of	gefilterde zorg

1ste	lijn (HA/POH-GGZ)

2de	lijn (basis	generalistisch zorg)

3de	lijn (specialistische GGZ)



zorgmodel	voor	kwetsbaarheid:	
ontwikkelen	van	weerbaarheid	(over	domeinen)

symptoom
vermindering

maatschappelijke
participatie

persoonlijk
herstel



integrale	gecontextualiseerde	(netwerk)	zorg

symptoom
vermindering

maatschappelijke
participatie

persoonlijk
herstel



Nederlands ‘gentlemen’s	agreement’

CURE
zorgverzekeraar

GGZ	instelling

CARE
gemeenten

welzijnsinstellingen

recovery
colleges
(cliënten)



versnippering	van	goede	zorg
bouwt	enkel	complexe	systemen
vanuit	een	fout	uitgangspunt
(nl.	dat	een	efficiënte	triagering	mogelijk	is)

met	een	onmogelijk	management
(exponentiële	kosten	aan	administratie	en	coördinatie)
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triage



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



curatief participatie (pers.)	herstel

(pers.)	herstel curatief participatie

participatie (pers.)	herstel curatief

keuze:	‘parallelle’	(geïntegreerde)	zorg

de	ambitie	van	FACT	teams….
integrale	WIJK	zorg



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

uitzondering?

outsourcen
van	bejaardenzorg

naar Spanje

en de	psychiatrie?



in	de	wijk	(<15.000inw)
waar	burgers	(ook	met	EPA)	

wensen	te	slagen
en	hulpverleners	

op	‘natuurlijke’	(ongeorganiseerde)	wijze
collega’s	vinden	(e.g.	HA,	participatie	sector…)
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West-Vlaanderen
1.200.000	inw.

=	100	teams
(elk	met	een budget	van	
3.600k	EURO	of	40	FTE	

met	een gemiddeld salaris van	100k)	

voor 600	patiënten (5%)
per	eenheid (wijk)	van	12.000inw.

150-200	EPA



teamsamenstelling

1.	Kleine caseload

De	cliënt/hulpverlener	verhouding	van	het	kernteam	is	15:1.	

2.	Teamverband
Minimaal	50%	van	de	kernteamleden	heeft	een	aanstelling	van	0.78	FTE	bij	het	team.

3.	Psychiater
Per	200	cliënten	is	minstens	één	FTE	psychiater	aangesteld	in	het	kernteam.

4.	Psycholoog
Per	200	cliënten	zijn	minstens	1,6	FTE	psychologen	aangesteld	in	het	kernteam.

5.	Verpleegkundige
Per	200	cliënten	zijn	er	tenminste	4	FTE	verpleegkundigen	aangesteld	waarvan		3	FTE	op	HBO-niveau	en	1FTE	
verpleegkundig	specialist.	

6.	Maatschappelijk	/		Juridisch	deskundige
Per	200	cliënten	is	er	ten	minste	0,8	FTE	maatschappelijk	en/of	juridisch	geschoolde	deskundige.

7.	Arbeidsdeskundige
Per	200	cliënten	is	er	tenminste	1	FTE	gespecialiseerd	in	het	veld	van	arbeidsrehabilitatie	aangesteld.
8.	Deskundigheid	op	het	gebied	van	ervaringsdeskundigheid
Per	200	cliënten	zijn	er	tenminste	1,2	(betaalde)	FTE	medewerkers	met	ervaringsdeskundigheid	waarvan	de	helft	met	
formele	opleiding	(MBO+).	Deskundigheid	als	cliënt en	als	familielid	is	aanwezig. De	cliënt	ED,	familie	ED	en	professional	
met	ED	zijn	aanwezig.

9.	Deskundigheid	op	het	gebied	van	somatiek
Per	200	cliënten	is	er	tenminste	1	FTE	met	somatische	deskundigheid	aangesteld.
10.	Deskundigheid	op	het	gebied	van	verslaving
Per	200	cliënten	is	er	tenminste	1	FTE	met	verslavingsdeskundigheid	aangesteld.

11.	Deskundigheid	op	het	gebied	van	LVB
Per	200	cliënten	zijn	ten	minste	0,8	FTE	hulpverleners	met	kennis	op	gebied	van	LVB	aangesteld.

12.	Zelfsturing	en	autonomie
(1)	Het	team	heeft	de	aansturende	en	coördinerende	rollen	in	het	team	belegd.
(2)	Vaste	medewerkers	bewaken	actief	de	toepassing	van	het	FACT-model.
(3)	Vaste	medewerkers	zijn	voorzitter	van	het	FACT-overleg.
(4)	Een	vaste	medewerker	is	voorzitter	van	de	behandelplanbesprekingen.

13.	Flexibele	Zorg
(1)	Het	team	coördineert	systematisch	het	op- en	afschalen	van	zorg	in	de	gehele	keten.

(2)	Het	team	hanteert	heldere	criteria	voor	het	intensiveren	en	afsluiten	van	zorg.
(3)	Het	formele	en	informele	netwerk	wordt	betrokken	bij	de	uitvoering	van	flexibele	zorg.

(4)	Het	team	is	logistiek	en	organisatorisch	zelfstandig	in	staat	de	zorg	op	te	schalen	tot	dagelijks	cliëntencontact.

14.	Teambenadering
Alle	cliënten	in	een	FACT	team	zien	minimaal	4	disciplines	van	het	kernteam	per	jaar	(incl.	psychiater).

15.	Dagelijks	FACT-Bordoverleg

16.	Outreach
Het	team	is	gericht	op	ontwikkeling	van	vaardigheden	in	de	samenleving,	meer	dan	70%	van	de	contacten	vindt	buiten	de	
instelling	plaats.	



wijkoverstijgende functies
bedden/forensische	zorg



Psychiatric hospital beds per 100 000 inhabitants from 1990 to 2012.
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Forensic beds per 100 000 inhabitants from 1990 to 2012.
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Prison population per 100 000 inhabitants from 1990 to 2012.
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Places in protecting housing per 100 000 inhabitants from 1990 to 2012.
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2016;6:e010188
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regionale	resources
(catchment area/comprehensive care--netwerken)

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

‘FACT’

ART.107



etisch argument
bedden	discrimineren

nl.	niet	belegd	met	de	meest	zieken
bedden	creëren	iatrogene	afhankelijkheid

nl.	‘verloren	jaren’
bedden	maken	mensen	zieker

nl.	de	meest	zieke	is	beter	af	thuis



Nieuwe GGZ	

ph.delespaul@maastrichtuniversity.nl



de	Nieuwe GGZ

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


