
Paul Schnabel

3 De zorg voor psychische
stoornissen

Organizer De omvang van de zorg voor psychische stoornissen
wordt zichtbaar gemaakt in relatie tot de kosten en het gebruik van de
zorg. De zorg valt in drie sectoren uiteen: geestelijke gezondheidszorg,
psych ogeriatrische verpleeghuiszorg en zorg voor verstandelijk gehandi-
capten. Na een schets van ontstaan en ontwikkeling van de sectoren
wordt nader ingegaan op de organisatie van de zorg en de verhouding
tussen hulpvraag en hulpaanbod.

Casus
Als de moeder van Hans P. (45 jaar) met de ziekte van Alzheimer
in het verpleeghuis moet worden opgenomen, blijkt Hans het al-
leen thuis niet to redden. Hij is licht verstandelijI gehandicapt en
heeft bovendien last van wanen en hallucinaties. Hij kan niet goed
voor zich zelf zorgen en durft alleen het huffs niet nit. Als de door
de buren ingeschakelde huisarts komt kijken, treft hij Hans ver-
vuild en ondervoed aan. De acute dienst van de R I A G G wordt erbij
geroepen en met begeleiding van een sociaal- psychiatrische ver-
pleegkundige kan Hans na een korte opname in het psychiatrische
ziekenhuis weer naar huis terug. In deeltijdbehandeling leert hij
zijn hallucinaties onder controle to houden en in het dagactivitei-
tencentrum maakt hij voor het eerst van zijn leven ook wat vrien-
den. Na een jaar werkt hij drie dagen per week bij de tuinonder-
houdsploeg van het activiteitencentrum.

r
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3.1 Hot belangrijkste gezondheidsprobleem

i

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zullen de psychische
stoornissen in de komende eeuw het belangrijkste gezondheids-
probleem worden. De Volksgezondheid Toekomst Verkenning
1997 (RIVM, 1997), dat een epidemiologisch en statistisch over-
zicht biedt van gezondheid, ziekte en zorg in Nederland, consta-
teert dat van alle afzonderlijke diagnosegroepen de categorie `psy-
chische stoornissen' nu al verreweg de hoogste kosten met zich
meebrengt. In 1994, het peiljaar van de hierboven bedoelde VTV,
ging het in totaal om 13,7 miljard gulden en in hetjaar 2 000 zal
het zeker om 17 a 18 miljard gulden gaan. Dat komt neer op iets
minder dan een kwart van de kosten van de gezondheidszorg en
ongeveer 2% van het rationale inkomen.

Deze indrukwekkende cijfers worden wat gerelativeerd als men
bedenkt dat de lichamelijke ziekten over niet minder dan 16 diag-
nosecategorieen verdeeld zijn, terwijl alle psychisch stoornissen in
een categorie zijn ondergebracht. Tot psychische stoornissen wor-
den dan niet alleen de aandoeningen gerekend, die het werkge-
bied vormen van de geestelijke gezondheidszorg (schizofrenie, de-
pressie, angst, verslaving, persoonlijkheidsstoornissen, enzovoort,
Vandereycken en Van Deth, 1997) in engere zin, maar ook de ver-
standelijke handicaps en de dementie. Dat is in diagnostische An
niet onjuist, maar in Nederland toch wat ongebruikelijk. Meer dan
in de meeste andere landen het geval is, zijn er in ons land eigen
circuits van zorg ontstaan voor demente bejaarden en voor zwak-
zinnigen. Psychiaters en psychotherapeuten spelen daarin nauwe-
lijks een rol (Schrijvers, 1997; Boot en Knapen, 1996).

Verdelen we de algemene categorie psychische stoornissen over
de drie onderscheiden sectoren, dan gaat het nog steeds om grote
getallen. Voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) gaat het in
1998 om ruim 5 miljard gulden, de verstandelijk gehandicapten-
zorg gaat daar nog bovenuit en van het totaal aan 12 miljard voor
de ouderenzorg zal ongeveer een derde van de psychogeriatrische
verpleeghuiszorg nodig zijn (1 o z , 1997). Vrijwel alle kosten wor-
den betaald nit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AwBZ ),
meestal in de vorm van een jaarlijks per instelling toe to kennen
budget. Het tekort aan plaatsen en bedden dat in deze sectoren al
jaren zo sterk gevoeld wordt en dat tot soms lange wachtlijsten
leidt, is een direct gevolg van de politieke beslissing de budgetten
van de instellingen perjaar maar heel weinig to laten groeien.

3.2 De toenemende behoefte aan zorg

De behoefte aan zorg neemt in ieder van de drie sectoren al jaren-
lang sterk toe, maar de redenen zijn niet dezelfde. De behoefte aan
meer psychogeriatrische verpleeghuisbedden is een gevolg van het
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ingaan van een nieuwe fase in de epidemiologische transitie: de
overgang van een periode waarin acute- en infectieziekten domi-
nant waren naar een periode die bepaald wordt door chronische
ziekten en steeds meer ook degeneratieve aandoeningen als de-
mentie (Mackenbach, 1995). Nederland hoort tot de landen met
de hoogste gemiddelde levensverwachting in de wereld. Met het
stijgen van de leeftijd neemt zeker boven de 75 de kans op de ziek-
te van Alzheimer, de belangrijkste vorm van dementie, sterk toe. In
Nederland zijn nu meer dan 16o.ooo mensen met Alzheimer, van
wie ongeveer 20% is opgenomen in een verpleeghuis. Meer men-
sen zouden ook nu al die zorg nodig hebben en in de toekomst zal
dat aantal nog snel stijgen. Over 2ojaar zullen er 35-45% meer ge-
vallen van dementie zijn en dat zal met de huidige groei van onge-
veer 700 bedden per jaar onvoldoende kunnen worden opgevan-
gen. Intensieve thuiszorg en de geleidelijke verandering van
verzorgingshuizen in verpleeghuizen zijn de belangrijkste alterna-
tieven, zolang er geen geneesmiddelen zijn om de ziekte van Alz-
heimer to voorkomen of zelfs maar to vertragen. De eerste tienjaar
worden op dit gebied geen doorbraken verwacht.

In de zorg voor de verstandelijk gehandicapten rekent men niet
op een toename van het aantal nieuwe gevallen in de toekomst. Er
is echter een groot tekort aan plaatsen voor de 50.o(o tot 6o.ooo
ernstig verstandelijk gehandicapten, waarvan er vele ook lichame-
lijk gehandicapt zijn en ernstige psychische- en gedragsstoornissen
tonen. Daarnaast draagt het streven naar een zo hoog mogelijke
kwaliteit van leven ertoe bij dat er ook een toenemende behoefte is
aan op de maat van de mogelijkheden van de gehandicapte afge-
stemde woon- en werkvoorzieningen. Op dit moment wonen in de
120 grote inrichtingen ongeveer 30.000 en in de 6oo gezinvervan-
gende tehuizen i 2.500 verstandelijk gehandicapten. Er staan on-
geveer 6 ooo mensen op de wachtlijst.

Gaat het in de psych ogeriatrische verpleeghuiszorg meestal om
de laatste twee jaar van het leven en in de zorg voor de verstande-
lijk gehandicapten om het hele leven, in de geestelijke gezond-
heidszorg is het beeld veel gedifferentieerder. In de algemene psy-
chiatrische ziekenhuizen (APZ) is de helft van de officiele
beddencapaciteit (23.000) in feite de woonplaats van een groep
chronische patienten, van wie er-6 ooo al tien jaar of meer in bet
APZ verblijven. Voorzover zij niet zelfstandig in de samenleving
kunnen leven, is het streven erop gericht hen een zo normaal mo-
gelijk bestaan to bieden in sociowoningen en beschermde woon-
vormen. Het ontstaan van nieuwe groepen chronische verblijfspa-
tienten probeert men zoveel mogelijk tegen to gaan, maar dat blijkt
niet eenvoudig to zijn. Een deel van deze patienten vinden we terug
onder de dak-en thuislozen, de drugsverslaafden en de `zorgwek-
kende zorgmijders', voor wie allerlei vormen van ambulante `be-
moeizorg' (Henselmans, 1994) en pensionvoorzieningen worden
ontwikkeld. Steeds meer werken geestelijke gezondheidszorg, met
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name de RIAGG, de gemeente, het algemeen maatschappelijk
werk, bet Leger des Heils en andere sociale vangnetvoorzieningen,
hier samen in het kader van wat de Openbare Geestelijke Gezond-
heidszorg genoemd wordt: hulp bieden, ook als de patient er niet
zelf om vraagt.

Hoewel bet lot van de opgenomen of op to nemen psychiatrische
patienten de maatschappelijke discussie over psychiatrie en GGZ
beheerst, wordt het grootste deel van de patienten in de geestelijke
gezondheidszorg toch ambulant behandeld. Per jaar worden er on-
geveer 60.o(o patienten opgenomen, terwijl er aanzienlijk meer
dan 60o.00o ambulant behandeld worden (Ten Have e.a., 1996).
Het aantal opnames stijgt al jaren fors, al wordt de gemiddelde
duur van de opname steeds korter. Het aantal ambulante behande-
lingen stijgt nog sneller. Meer mensen zoeken behandeling voor
hun klachten en er zijn ook meer mogelijkheden van behandeling:
meer vormen van therapie, rneer hulpverleners en meer plaatsen
waar hulp geboden wordt. In de geestelijke gezondheidszorg wordt
bet beeld niet bepaald door de demografische ontwikkelingen,
maar door veranderingen in de houding van de patienten en in het
aanbod van de hulpverleners.

3.3 Ontstaan an ontwikkeling van de zorg

i

De oudste psychiatrische ziekenhuizen van ons land (Reinier van
Arkel, Den Bosch; Willem Arntsz Huis, Utrecht) kunnen bogen op
een ononderbroken geschiedenis van meer dan 50o jaar. Wat be-
gon als een klein rijtje cellen voor de meest agressieve, brandge-
vaarlijke of lastige patienten werd in de zeventiende en achttiende
eeuw een opvang- en werkhuis voor allerlei `slecht' volk en groeide
in de tweede helft van de negentiende eeuw uit tot het `gesticht'
dat nog altijd beeldbepalend is voor de psychiatrie. Op een groot
buiten de stad gelegen terrein wonen in enkele gevallen zelfs ineer
dan i 0o0 (in de Verenigde Staten ook wel io.ooo) patienten in
goed afgesloten paviljoens met een strikt regime en vaak nog bed-
verpleging (Schnabel). Wie eenmaal opgenomen is, heeft niet veel
kans ooit weer terug to kunnen keren naar de gewone samenleving.

In de jaren vijftig en zestig is tegen deze vorm van patientenzorg
steeds scherper protest aangetekend, eerst in de Verenigde Staten,
later ook in Engeland en Italie en nog weer later in Nederland. So-
ciologen wezen erop hoe de psychiatrie haar eigen patienten
creeerde door mensen met afwijkend gedrag als psychiatrische ge-
vallen to etiketteren en in de psychiatrie zelf ontstond de stroming
van de `antipsychiatrie' (Trimbos, 1975), die zich keerde tegen bet
gebruik van de psychiatrie als middel van sociale controle, tegen
het interneren van patienten in gestichten en tegen bet medisch
model als"uitgangspunt voor de psychiatrie. De antipsychiatrie wil-
de meer respect voor de patient als mens en weigerde to accepte-
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ren dat psychiatrische patienten niet gewoon in de samenleving
zouden kunnen leven.

Tot een echte antipsychiatrische hulpverleningspraktijk is het ze-
ker in Nederland nauwelijks gekomen, maar wel heeft de antipsy-
chiatrie mede geleid tot een verandering in de houding ten op-
zichte van de psychiatrische patient en tot een bewustmaking van
de psychiatrische patienten zelf. Wat door de komst van de eerste
effectieve psychofarmaca in de jaren vijftig eigenlijk al mogelijk
werd en door de stijgende kosten van de gestichtszorg in de jaren
zestig ook steeds meer noodzakelijk, vond nu een ideologische on-
derbouwing en politieke steun: minder opnames, meer zorg in de
gemeenschap' (Shorter, 1997). In Italie, Engeland en de Verenig-
de Staten Ieidde dat tot de sluiting van veel psychiatrische zieken-
huizen, zonder dat er altijd een goed ambulant hulpverleningssys-
teem als alternatief beschikbaar was. Dat heeft in deze landen tot
grote problemen met dakloos geworden of zichzelf verwaarlozende
patienten geleid (zie ook Brook c.s.).

In Nederland is men zover niet gegaan en is zelfs nauwelijks spra-
ke geweest van `de-institutionalisering' van patienten of van `substi-
tutie' van zorg (Duurkoop, 1995). Wel werden de ziekenhuizen op
grote schaal gemoderniseerd en werd tegelijkertijd een grote uit-
hreiding van de ambulante en de zogenaamde `semimurale' zorg
mogelijk gemaakt. Over het hele land gespreid kwamen er in 1982
bijna 6o RIAGG's (Regionale Instellingen voor Ambulante Geeste-
lijke Gezondheidszorg), die zowel sociaal-psychiatrische als psycho-
therapeutische en psychosociale hulp aan de bevolking moesten
gaan bieden (Van der Grinten, 1986; Festen, 1997). In het gat tus-
sen de ambulante behandeling en een volledige psychiatrische op-
name werd door de overheid ruimte geschapen voor de oprichting
van regionale instellingen voor beschermd wonen (RIRw) voor ch-
ronische patienten, die niet langer hehandeling maar nog wel be-
geleiding behoeven. Deeltijdbehandeling voorzag in de behoeften
van patienten die wel nog zelfstandig kunnen leven, maar niet vol-
doende hebben aan bijvoorbeeld een of twee uur therapie per
week.

Van een duidelijke scheiding tussen de zorg voor psychiatrische
patienten en de zorg voor zwakzinnigen, epileptici, alcoholisten of
demente bejaarden is tot na de Tweede Wereldoorlog vaak nauwe-
lijks sprake. In de jaren vijftig en zestig ontwikkelt vooral de zorg
voor zwakzinigen zich snel en in de jaren zestig en zeventig gebeurt
hetzelfde met de verpleeghuiszorg. Vooral de invoering van de
AW B Z in 1968 gaf deze vormen van zorg, ook de zorg voor chroni-
ci in de psychiatrie overigens, de financiele ruimte om tot ontwik-
keling to komen. Voor alle langdurige vormen van zorg gold tot
dan toe dat deze vooral door de familie van de patienten of nit de
armenkassen van de gemeenten betaald moesten worden. Zonder
de AwBZ zou de zorg voor de meest zorgbehoeftige i % van de be-
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volking nooit zo'n vlucht hebben kunnen nemen. In de landen om
ons heen is dat dan ook niet of veel minder gebeurd.

3.4 Hot hulpaanbod en de hulpverleners

Een gezondheidszorgbeleid voert de Nederlandse overheid pas
sinds de Structuurnota Gezondheidszorg (1974) van Staatssecreta-
ris Hendriks (Okma, 1997). De geestelijke gezondheidszorg is in
bet bijzonder object van beleid geweest. De willekeurig over het
land verspreide psychiatrische ziekenhuizen en de honderden vaak
erg kleine instellingen voor ambulante geestelijke gezondheidszorg
kregen een regionale ordening opgelegd: de psychiatrische zieken-
huizen kregen een verzorgingsgebied aangewezen en de nieuwe
RIAGG's werden meteen op maat van de door hen to bedienen re-
gio's gebracht. Ambulante (extramurale), semimurale en intramur-
ale zorg werden ten opzichte van elkaar geordend in een echelon-
systeem en de huisarts werd als `poortwachter' en belangrijkste
verwijsinstantie aangewezen.

Helemaal sluitend is het systeem nooit geworden. De kleine,
maar veel patienten behandelende Psychiatrische Afdelingen van
Algemene Ziekenhuizen (YAAZ) bleven buiten de regionalisatie,
evenals de gespecialiseerde voorzieningen voor verslaafdenzorg,
voor kinder- en jeugdpsychiatrie en voor psychisch ernstig gestoor-
de delinquenten (T13s-klinieken). De huisarts is lang niet voor alle
patienten en in iedere situatie de meest logische verwijzer geble-
ken. Veel patienten die psychotherapeutische hulp zoeken, wenden
zich op eigen initiatief tot een RIAGG, een zelfstandig gevestigde
psychiater of een psychotherapeut. In acute situaties en bij crises is
het vaak de politie die een beroep doet op de geestelijke gezond-
heidszorg.

De laatste jaren is een nieuwe ontwikkeling zichtbaar geworden,
die mede op gang gebracht is door de regionalisatie van de zorg. In
steeds meer regio's is de samenwerking tussen RIAGG, RIBw en
APZ zo hecht geworden, dat men tot een fusie overgaat. Soms slui-
ten zich daar ook de PAAZ en de verslavingskliniek bij aan . In zo'n
regio ontstaat dan een bijna volledig zorgmonopolie op het gebied
van de (;(;z. In de patientenorganisaties en bij de zorgverzekeraars
is men daar niet alleen maar blij mee, maar deze ontwikkeling
heeft de steun van de regering. Ook de koepelorganisaties in de
geestelijke. gezondheidszorg zijn inmiddels een fusie met elkaar
aangegaan. De Vereniging GGz Nederland behartigt nu de belan-
gen van alle instellingen in de GGZ.

Als groot voordeel van de groeiende samenwerking in de GGz
wordt het verdwijnen van de `schotten' tussen de instellingen be-
schouwd. Binnen een organisatie kan de patient meer zorg op maat
en continuiteit van zorg worden geboden. De zorg wordt georgani-
seerd in de vorm van circuits (zorg voor ouderen, volwassenen, kin-
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deren, verslaafden) en prograrnma's (bijvoorbeeld dagbesteding,
crisisinterventie, gedragstherapie voor fobici). Het individuele be-
handelingsplan van de patient is dan een persoonlijke selectie uit
het programma-aanbod, voorzover dat voor de betrokken patient
ook inderdaad geindiceerd is. Er is een sterke tendens in de GG7.
nieuwe vormen van zorg to ontwikkelen en het al bestaande aan-
bod veel flexibeler to maken. Soortgelijke ontwikkelingen doen
zich ook voor in de psychogeriatrie en in de zorg voor verstandelijk
gehandicapten. Het verbindende element is de wens de patient de
nodige zorg to bieden zonder hem to vervreemden van zijn leef-
omgeving of als dat al gebeurd is, reintegratie mogelijk to maken.

In de gezondheidszorg neemt de geestelijke gezondheidszorg
een bijzondere plaats in, omdat het een van de weinige sectoren is
waar ook de meeste artsen in dienstverband werken. Psychiatrie is
zo ongeveer het oudste en in ieder geval het grootste medisch spe-
cialisme (ongeveer i Boo beroepsbeoefenaren), het is tegelijkertijd
het enige specialisme dat naast zich, en vaak voor hetzelfde werk,
niet-medici weet: bijna 2 500 geregistreerde psych otherapeute n en
rneer dan i ooo klinisch psychologen. Al in 1892 werd de eerste
psychiatrisch verpleegkundige gediplomeerd. Daarvoor kende men
uitsluitend `oppassers', later ontstond ook de beroepsgroep van de
sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen, die zich vooral met de
voor- en de nazorg van psychiatrische patienten bezighielden en nu
vaak als casemanagers werken (Kroon, rgg6). Na 1997 zullen al-
leen nog algemeen verpleegkundigen worden opgeleid.

In de zorg voor verstandelijk gehandicapten is geen sprake van
medische dominantie, het orthopedagogische en agogische aspect
staat daar centraal in de begeleiding van de bewoners en de clien-
ten. In de verpleeghuiszorg bevinden de daar werkzame artsen zich
in een proces van professionalisering tot de beroepsgroep van de
verpleeghuisartsen. De dagelijkse zorg in verpleeghuizen wordt
vooral door ziekenverzorgenden gegeven.

3.5 De hulpvraag on de hulpvragers

Onder de algemene noemer van geestelijke gezondheidszorg wordt
niet alleen een zeer gevarieerd samengesteld pakket van zorg en
hulp geleverd, maar treffen we ook een zeer divers samengestelde
populatie van hulpvragers aan. Er is een belangrijke kern van men-
sen met ernstige psychiatrische aandoeningen (schizofrenie, mani-
sche depressie, depressie in engere zin, dwang, verslaving, persoon-
lijkheidsstoornissen) die vaak lang of herhaald en intensief gebruik
maken van de voorzieningen. Voor hen moet vaak ook veel gere-
geld worden in de sfeer van huisvesting, geld, relaties, vrijetijdsbe-
steding en werk. Aan de andere kant van het spectrum staan de
mensen die gedurende korte tijd (soms maar een of enkele ge-
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sprekken) behoefte hebben aan hulp of die heel bewust kiezen
voor een bepaald psychotherapeutisch aanbod.

Typisch voor de geestelijke gezondheidszorg is dat de hulp vaak
het minst gezocht en gewenst wordt door de mensen die naar het
oordeel van alle anderen het meest hulp nodig hebben. Als er door
de stoornis sprake is van evident gevaar voor anderen of voor de be-
trokkene zelf, is een gedwongen opneming mogelijk op grond van
de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen.
De groei van de vraag naar geestelijke gezondheidszorg heeft to
maken met de verruiming van het aanbod aan zorg en de verbete-
ring van de behandelingsmogelijkheden, maar zeker speelt ook
een rol dat meer mensen bereid en in staat zijn hun eigen psychi-
sche problemen onder ogen to zien en daar ook hulp voor to zoe-
ken. Het vermogen van leken om to denken in de termen van des-
kundigen wordt protoprofessionalisering genoemd.

In de geestelijke gezondheidszorg bestaat een krachtige patien-
tenbeweging en is er ook veel aandacht voor patientenrechten. In
de zorg voor verstandelijk gehandicapten spelen vooral de vereni-
gingen van ouders en familieleden een belangrijke rol. In de psy-
chogeriatrie is er nog nauwelijks sprake van een ontwikkeling op
het gebied van de belangenbehartiging.

3.6 Evaluatie en perspectief

De zorg voor psychische stoornissen is in Nederland in vergelijking
met de meeste landen om ons heen goed ontwikkeld, van goede
kwaliteit en ook goed toegankelijk. Er is kritiek op de mate waarin
vernieuwingen in de zorg ook veranderingen in de structuur van de
zorgverlening met zich meebrengen. `Care in the community' is in
een aantal andere landen, zeker voor wat de psychiatrie en de zwak-
zinnigenzorg betreft, beter tot ontwikkeling gekomen. Voor wat be-
treft de toekomst is er een redelijke mate van overeenstemming
over de noodzaak van uitbreiding van de capaciteit aan plaatsen in
de verpleeghuiszorg en de zorg voor verstandelijk gehandicapten,
terwijl ten aanzien van de geestelijke gezondheidszorg de keuze
toch meer valt op een versterking van de ambulante zorg en de sa-
menhang in de zorg.
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